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Työsså tutkittiin kahden hankajalkaisenAcartia bifilosan ja Eurytemora afrìniksen hiilisisältöjen vaihtelua

ajallisesti ja alueellisesti. Työ koostuu johdanto-osasta ja kahdesta artikkelista, joista ensimmiüsessä (I) on

tutkitlvAcartia bifilosanpituus-hiilisuhteen ajallista vaihtelua ja toisessa Qf) Acartia bifilosania Eurytemora

aflìniksen pituus-hiilizuhteen alueellista vaihtelua Itilmeren eri osissa.

Hiilisistiltön ajallista vaihtelua tutkittiin ottamalla näytteetAcartia biflosan hiilisisältömittauksia varten
Tvärminnen edustalta Storfiärdeniltä 6. ll. 1990 ja 4. f0. 1991 vlilisenåi aikana kuukausittain lukuunottamatta

tammi- ja maaliskuuta 1991. Kunkin kuukauden näytteestä analysoitiin sadan kopepodin ja 10-50 naupliuksen
pituus ja hiilisis¿iltö.

Alueellist¿ vaihtelua tutkittiin ottamalla näytteit?i heinä-elokuussa 1993 Perämereltål (BO3), Pohjanlahdelta
(SR5), Suomenlahdelta (LL1) ja keskiseltä Itämereltä (8Y15). Kustakin näytteestii m¿i¿iritettiin vähintää:n

sadanl. bifilosa ja E. aftìnis kopepodin hiilipitoisuus analysoimalla n. 30 yksilöä kehitywaiheist¿: CI-
IILCIV-V, M, F. Perämereltil ei mitåttu1. bifilosan hiilipitoisuuksia, koska alhaisesta veden
suolapitoisuudestajohtuen laji ei esiinny alueella, E. affinis taasen ei estuaarilajina viihdy korkeissa

suolapitoisuuksissa, joten sitä ei ollut keskisen Itämeren näytteissä.

Vuodenaikaisaineistossa pituus selitti 75-SS%A. bifilosan hiilisisällöstä. Verratessani näytteenottokuukausia
keskenään kovarianssianalyysin avulla ne erosivat tilastotlisesti merkittävästi toisistaan, kaikki vierekkäiset
kuukaudetkin erosivat toisist¿n vähintään l0oá luotettavuustasolla. Hiilisisällön vaihtelut seurasivat

kloroSllipitoisuuden vuodenaikaista vaihtelua.

Tutkittaessani A. bifilosan ja E. affiniksen pituus-hiilisuhteen paikallista vaihtelua erosivat näytteenottoasemat

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Koska näytteenottopisteet edustivat hydrografisesti ja biologisesti
Itilmeren erilaisia alueita, voitiin aiempien tutkimusten perusteella olettaa alueellisia eroja pituus-
hiilisuhteissa, sillli lilmpötilan ja ravintotilanteen tiedetään vaikuttavan hankajalkaisten pituuteenja
biomassaan. Hiilisisällön vaihtelut olivat suurimpia aikuisten hankajalkaisten parissa, pituus selitti 57-90yo

hiilisisällöstå, kun kaikki kehitywaiheet oli huomioitiin, mutt¿ vain2743Yo aikuiwaiheiden hiilisisällöstä.

Tulosten perusteella pituus-hiiliregressioiden yleistäminen muuhun kuin samanaikaisesti otettuun aineistoon
ei ole suot¿vaa, sillä hiilipitoisuuden vaihtelut voivat olla alueiden ja ajankohtien välillä suuet ja yleistäminen

voi johtaa siten biomassojen virheanrioihin. Tulosten eivät myöskään tukeneet vuodenaikojen mukaan (esim.

kevät, kesä) tehtyjä biomassataulukkoita. Hiilisisälttijen alueellista vaihtelua tutkittaessa otettiin myös

mäårlilliset eläinplanktonnäytteet. Vert¿sin Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta otetuista
elåiinplanktonnäytteistäl . biJìlosan ja E. aftìniksen biomassa-arvioita, jotka laskettiin saman

näytteenottokenan hiilimliliritysten perusteella ja toisen aseman pituus-hiiliregressioyhtälön avulla, sekä

käytössä olevien It?imeren biologien suositusten @MB) perusteella. Käyttäessäni toisen alueen

regressioyhtlilöä biomassa arviot erosivat ll-24yo saman alueen regressioyhtälöihin perustuvist¿ arvioista,
mutta BMB suositusten mukaisten biomassataulukoiden avulla lasketut biomassat olivat peräti 35-680/0

suurempia. Jos kuitenkin joudutaan kilyttämil¿in biomassataulukoita tai pituus-biomassaregressioyht¿itöitii

biomassa-arvioissa, hrlee mainitut virhelåihteet huomioida tuloksia tarkasteltaessa.
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