
HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET

Työn laji - Arbctsts art

Lisensiaatintutkielma

Matemaattis-luonnontieteel li nen
- Fakultet

25.4.1996

osastonPo

biomassa laidunnus
A\¡ainsanat - Nyrkelord

Ri

Työssä selvitetään planktisten ripsieläinten esiintymistä eri osissa ltämerta, sekä tutkitaan eräiden
ripsieläinlajien ravinnonottoa kokeellisen tutkimuksen avulla Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla,
Suomen lounaisrannikolla. Työ koostuu johdannosta ja kolmesta erillisestä tutkimuksesta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa käsitellään ripsielåiinyhteisön lajikoostumusta viidellä
tutkimusasemalta Kattegatin ja Suomenlahden välillä. Materiaalina tutkimuksessa käytettiin kahtena
vuonna (1988 ja 1990) heinäkuussa kerättyjä aineistoja.

Suurin osa tutkimuksessa havaituista ripsieläimistä oli kuorettomia lajeja, joista enemmistö kuului
sukuihin Strombidium ja Strobilidium. Erot ripsieläinyhteisöjen lajikoostumuksessa olivat vähäisiä
sekä eri asemien että vuosien välillä. Eroja havaittiiþ lähinnå em. sukujen suhteellisissa osuuksissa.
Fotoautotrofinen ripsielâin, Mesodinium rubrum esiirityi yleisenä koko tutkimusalueella molempina
vuosina. Ripsieläinten kokonaisyksilömäärät olivat suurimmat tuottavassa kenoksessa (n. 5000-
20000 yks l-'), mikä vastaa hyvin aikaisempia alueella tehtyjä tutkimuksia.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin Bornholmin ja Gotlannin syvänteissä havai$ujen suurten
ripsieläinten esiintymistä, ja siihen vaikuttavja ekologisia tekijöitä. Suuren kokofa vuoksi näiden
ripsieläinten maksimibiomassa (27.5 ¡rg C l-') hapen vaihettumisvyöhykkeessä'olisuurempi kuin
koko heterotrofisen ripsieläinyhteisön biomassa tuottavassa kerroksessa (15.1 pg C l-'). Kyseessä
ovat ilmeisesti lajit, jotka eivät siedä korkeaa hapen osapainetta. Näiden ripsieläinten esiintyminen
saattaa johtua esimerkiksi suotuisista ravinto-oloista, tai epäsuotuisista ympäristöoloista
syvem m issä vesi kenoksissa.

Kolmas tutkimus käsittelee eräiden planktisten ripsieläinlajien ravinnonottoa. Tutkimuksessa
käytetyn ns. tärfikelysjyvämenetelmän avulla pystyttiin samanaikaisesti selvittämään sekä lajien
laidunnustehokkuutta että kokovalikoivuutta luonnollisella ripsieläinyhteisöllä. ) Tutkimuksessa
saatiin tuloksia yhdeksän eri ripsieläinlajin laidunnustehokkuuksista, jotka olivat 1.9 -11.4
pl/solultunti. Tulosten perusteella pystyttiin lajisto jakamaan generalisteihin ja spesialisteihin.
Spesialistit käyttivät ravintonaan tiettyåi osaa tarjotusta partikkelijakaumasta, kun taas generalistit
käyttivät ravintonaan varsin erikokoisia ravintopartikkeleita. Suurin osa tutkituista lajeista käytti
ravintonaan nanoplanktonin kokoluokan (2-20 pm) partikkeleita; sen sijaan vain kaksi lajia pystyi
tehokkaastí laiduntamaan <2 pm kokoista ravintoa.
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