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Tässä työssä selvitettiin pohjalle vajoavien lepomunien merkitystä hankajalkaisten

elinkierroissa pohjoisella Itämerellä. Hankajalkaisten munien vuodenaikaista tiheyden ja

kuoriutuvuuden vaihtelua sedimentissä tutkittiin kahdella paikalla Pohjanpitäj?inlahden-

Tvåirminnen alueella Suomenlahdella, ja sitä verrattiin planktisten populaatioiden tiheyden

muutoksiin samana ajanjaksona. Munien tiheys sedimentissä vaihteli suuresti eri

vuodenaikoina, ja kohosi suurimmillaan tasolle 6 x 106 /m2 molemmilla alueilla.

Ulkosaaristossa sijaitsevalla Storfjärdenillä sedimentin munatiheys heijasti selvästi

Acartia bifitosa -naaraiden populaatiokoon muutoksia planktonissa. Munatiheys nousi

huippuunsa kesällä ja laski takaisin matalalle tasolle syksyllä, kun naaraat olivat miltei

hävinneet vesipatsaasta. Sedimentistä erotetuista munista kuoriutui naupliustoukkia

laboratoriokokeissa ymp¿iri vuoden, kun niitä pidettiin pohjanläheisissä lämpötiloissa.

Kuoriutuminen oli nopeinta syksyllä, kun pohjanläheinen vesi lämpeni yli 10 oC:een.

Tuloksista påiäteltiin, että matalilla rannikkoalueilla A. bifilosan munista suuri osa saattaa

vajota pohjalle ennen kuoriutumistaan. Osa munista jatkaa kehitystään ja toukat

kuoriutuvat nopeasti planktoniin, osa taas peittyy sedimenttiin ja vaipuu lepotilaan

eripituisiksi ajoiksi. Pohjalta kuoriutunee toukkia ympäri vuoden, sitten olosuhteet

vesipatsaassa mäåiråiävät miten ne selviytyvät. Pohjalle vajoavat "lepomunat" eivät siis ole

Acartia bifilosa -hankajalkaiselle pelkkä talvehtimisstrategia, vaan ne kuuluvat sen

lisäåintymiskiertoon ymp¿iri vuoden.

Acartia bifilosan lisåiksi myös toinen Suomenlahden yleinen hankajalkainen, Eurytemora

affinis tuottaa pohjalle vajoavia lepomunia. Eurytemoran munat olivat suhteessa

runsaampia Pohjanpitäjrinlahden Sällvikin pohjanäyteissä kuin Storfj¿irdenillä. Lämpötilat

tämän näytteenottopaikan syvävedessä pysyivät alhaisina ympäri vuoden, samoin munien

kuoriutumisprosentit lyhytaikaisissa kokeissa 3 oC:ssa. Pohjan pinnalta kerättyjä munia

kasvatettiin kahteen otteeseen myös l2 oC:ssa. Syksyn kasvatuksissa vain hyvin pieni osa

kuoriutui, kun taas kesän alussa kerätyistä kuoriutui suurin osa. On siis todennåiköistä,

että E. ffinis tuottaa lepomunia nimenomaan talvehtimistå varten'

Samoillà tutkimusalueilla selvitettiin myös munien määrää ja elinþþä eri syvyyksillä

pohjasedimentissä. Munia oli runsaasti 7-10 cm syvyyteen asti, mutta niitä löytyi jopa

miltei 20 cm syvyydestä. Kuoriutumiskokeilla selvitettiin että munat olivat elinkyþisiä
vielä yli l0 cm syvyydessä. Näiden munien iäksi arvioitiin yli l0 vuotta, kun

sedimentaationopeus tutkimuspaikalla oli arvioitu 137çr -ikämäärityksen avulla.

Pohjasedimentti on siis eräåinlainen munapankki, jossa voi säilyä valikoima peråikkäisten

vuosien erilaisissa ympäristöoloissa parhaiten menestyneitä genotyyppejä.
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