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Vähä-Tiilijärven eläinplanktontutkimus 2019-2020 
 

Kirsi Kuoppamäki 
 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö & Helsingin yliopisto 
 

Tiivistelmä Planktiset eläimet ovat tärkeä ryhmä perustuottajien ja kalojen välissä. 

Eläinplanktonyhteisön rakenteen perusteella voidaan kustannustehokkaasti tehdä päätelmiä järven 

kalastosta ja ekologisesta tilasta. Osana Vähä-Tiilijärven heikentyneen tilan syiden selvittämistä 

ulappa-alueen eläinplanktonyhteisön rakennetta tutkittiin kasvukaudella 2020. Eläinplankton 

osoittautui pienikokoiseksi, mikä tarkoittaa että se kykenee heikosti säätelemään kasviplanktonia. 

Pienikokoiset vesikirput sekä niiden biomassaan nähden suuri rataseläinten ja 

kyklooppihankajalkaisten biomassa viittaavat siihen, että järven planktonia syövät kalat saalistavat 

suuret vesikirput pois. Vähä-Tiilijärven runsain kalalaji särki onkin tehokas planktonin syöjä. 

Pienikokoinen eläinplankton paitsi laiduntaa heikosti planktonleviä myös kierrättää tehokkaasti 

ravinteita yhä uudelleen levien käyttöön ja näin ylläpitävää rehevää tilaa järvessä. Suurikokoiset 

vesikirput pystyisivät tehokkaammin sitomaan itseensä ravinteita pois levien käytöstä, mutta 

sellaisia Vähä-Tiilijärven ulapalla ei esiintynyt. Vuonna 2020 eläinplanktonin biomassa oli 

alhaisempi ja vaihteli kasvukauden mittaan vähemmän kuin vuonna 2019. 

Bosmina longirostris –vesikirppuja (0.30 mm pituinen yksilö ylhäällä 

vasemmalla, 0.25 mm yksilö oikealla) ja Asplanchna priodonta –rataseläin 

(0.42 mm keskellä) Vähä-Tiilijärvestä 6.7.2020 otetussa näytteessä 

 

1. Johdanto 

Eläinplanktonilla on merkittävä strateginen 

asema järviekosysteemin ravintoverkossa 

perustuottajien ja petojen välissä. Se siirtää 

kasviplanktonin syntetisoimaa biomassaa ja 

välttämättömiä rasva- ja aminohappoja ylemmille 

ravintoketjun tasoille. Eläinplankton on ravintoa 

kalanpoikasille ja monille kaloille myös aikuisena. 

Äyriäisistä, rataseläimistä ja alkueläimistä 

koostuvasta eläinplanktonista voidaan 

avainyhteisönä tehdä kustannustehokkaasti 

päätelmiä järven ekologisesta tilasta, kuten 

ravinteikkuudesta ja kalaston rakenteesta, mutta 

siitä huolimatta sitä ei ole otettu mukaan 

vesipuitedirektiivin mukaisen ekologisen 

tilaluokittelun laatukriteereihin (Jeppesen ym. 

2011). Näin siitäkin huolimatta, että 

eläinplanktonyhteisön rakenteessa tapahtuvat 

muutokset voivat ennustaa muitakin muutoksia 

koko järviekosysteemin tilassa (Pace ym. 2013). 

Hollolassa sijaitsevan Vähä-Tiilijärven 

eläinplanktonyhteisöä ei ole tiettävästi aiemmin 

tutkittu. Kun järven tila alkoi viime vuosina 

heikentyä ja sen syitä ryhdyttiin selvittämään, 

yhdeksi tutkimuskohteista otettiin vuodesta 2019 

alkaen myös eläinplankton. 
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2. Aineisto ja menetelmät 

Eläinplanktonnäytteiden otosta vastasi 

Eurofins Environment Testing Finland Oy (Lahti) 

14.5., 8.6., 6.7., 10.8., 28.8. ja 5.10.2020. Näytteet 

nostettiin kolmesta eri pisteestä. Näytepisteet ja 

veden syvyys niiden kohdalla näkyvät liitteen 1 

karttakuvassa (Kuva L1). Vesinäytteet nostettiin 

0.33 m tai 0.4 m pituisella Limnos-noutimella 

(tilavuus 2.3-2.8 l) koko vesipatsaasta pinnasta 

pohjaan. 50 µm haavin läpi konsentroidut näytteet 

säilöttiin formaldehydillä vuonna 2019 ja 

etanolilla vuonna 2020, kukin osanäyte omaan 

pulloonsa. Laboratoriossa kunkin näytepäivän 

kolme osanäytettä yhdistettiin 

kokoomanäytteeksi, joka puolitettiin. Toinen 

puolikas näyte säilöttiin 70 % etanoliin ja 

arkistoitiin, toinen analysoitiin ja heitettiin sen 

jälkeen pois. Laskettavat näytteet laimennettiin 

osittamalla ne tarvittaessa 1/8-, 1/16- 1/32- ja/tai 

1/64-osanäytteiksi, jotta eläinten määritys, mittaus 

ja laskeminen onnistui. 

Näytteet analysoitiin käänteismikroskoopilla 

(Olympus IX50) 100x suurennoksella 

tunnistamalla ja laskemalla äyriäiset, rataseläimet 

ja alkueläimet koko kyvetin alalta. 

Hankajalkaisäyriäisiä mitattiin 3 yksilöä kustakin 

kopepodiittivaiheesta (erikseen Calanoida ja 

Cyclopoida) sekä aikuisista hankajalkaista 

lajikohtaisesti kustakin 3 koirasta ja 3 naarasta. 

Vesikirppuja mitattiin 30 yksilöä per laji. 

Vähälukuisia lajeja mitattiin niin monta kuin niitä 

oli kaikissa laskeutetuissa osanäytteissä. Lisäksi 

laskettiin lisääntymisvaiheessa naarasyksilöiden 

lukumäärä ja munien/embryoiden määrä sekä 

vesikirpuista että hankajalkaisäyriäisistä. 

Leptodora kindtii- petovesikirput laskettiin ja 

mitattiin preparointimikroskoopin alla koko 

puolikkaasta näytteestä.  

Äyriäiseläinplanktonin lajikohtaiset 

biomassat laskettiin pituus:hiilisisältö –

regressioyhtälöistä huomioiden mahdolliset 

munat ja embryot (Vasama & Kankaala 1990, 

Luokkanen 1995, Anja Lehtovaaran 

julkaisematon aineisto). Rataseläinten hiilisisältö 

saatiin kirjallisuudesta (Latja & Salonen 1978, 

Telesh ym. 1998). Alkueläinten biomassa 

arvioitiin tilavuuden perusteella. Koloniaalisista 

Epistylis rotans –alkueläimistä laskettiin 

yksittäisten solujen lukumäärä ja biomassa 

laskettiin niiden tilavuuteen perustuen. 

Laiduntavan vesikirppuyhteisön keskikoko 

saatiin lajikohtaista yksilömäärää painottaen 

laskemalla ns. tiheyspainotettu keskipituus. 

Samalla tavoin laskettiin tiheyspainotettu 

keskipituus myös koko äyriäiseläinplanktonille. 

Vesikirppujen laidunnusteho laskettiin 

yhtälöllä: F = 11.695 * L2.48, jossa 

F = suodatusteho ml/eläin/päivä 

L = eläimen pituus mm 

Kun kullekin lajille saatiin näin 

keskimääräinen suodatusteho, laskettiin 

yksilömäärillä painottaen se osuus vesimassasta, 

jonka vesikirppuyhteisö kykenee suodattamaan 

päivässä. 

Planktonlevien määrää kuvastavan 

klorofyllin pitoisuudet saatiin ympäristöhallinnon 

Hertta-tietokannasta. Se muunnettiin kasvi-

planktonbiomassaksi soveltaen Vesijärvelle 

sovitettua yhtälöä: y = 184.4x  + 93.19, jossa 

y = kasviplanktonbiomassa µg/L 

x = klorofylli a –pitoisuus µg/L 

Näin voitiin laskea eläinplanktonin ja 

kasviplanktonin biomassasuhde.
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3. Tulokset 

3.1. Biomassa ja yksilömäärät 

Vuonna 2020 ei havaittu edellisvuoden kaltaista 

kesäkuun biomassahuippua mutta ei myöskään 

keskikesän romahdusta. Sen sijaan 

eläinplanktonin määrä oli tasaisemmin jakautunut 

läpi kasvukauden (Kuva 1). Suurin 

kokonaisbiomassa elokuun lopussa oli 176 µg/L. 

Puolet siitä muodostui Cyclopoida-

hankajalkaisäyriäisistä, jotka saalistavat muuta 

eläinplanktonia ja vain niiden toukkavaiheet 

syövät kasviplanktonia. Näiden 

kyklooppihankajalkaisten ohella Vähä-Tiilijärven 

eläinplanktonbiomassaa vallitsivat rataseläimet 

(Rotifera), jotka olivat yksilömäärillä mitattuina 

runsaslukuisin ryhmä. Elokuun lopussa myös 

alkueläimiin (Protozoa) kuuluva koloniaalinen 

Epistylis rotans esiintyi runsaana. Toukokuun 

näytteeseen oli päässyt sedimenttiä ja sen mukana 

myös mm. Difflugia-kuoriameeboja. Muutoin 

alkueläimiä Vähä-Tiilijärvessä oli erittäin vähän. 

Toisaalta useimmat alkueläimet menevät 

näytteenotossa käytetyn haavin läpi, koska ne ovat 

pienempiä kuin silmäkoko 50 µm. Vesikirppujen 

(Cladocera) osuus biomassasta oli alhainen, 11-

33%, läpi koko kasvukauden ja hieman 

alhaisempi kuin vuonna 2019 (Kuva 1). 

Vähä-Tiilijärvessä havaitut eläinplanktonlajit on 

listattu liitteessä 2 (Taulukko L2).  

 

Kuva 1. Eläinplanktonin biomassa (ylhäällä) ja yksilömäärät (alhaalla) Vähä-Tiilijärvessä 

kasvukaudella 2019 ja 2020 kumulatiivisesti ryhmittäin esitettynä. Cladocera = vesikirput, Calanoida 

= keijuhankajalkaiset, Cyclopoida = kyklooppihankajalkaiset, Rotifera = rataseläimet, Protozoa = 

alkueläimet 
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Vesikirppuyhteisö koostui leviä 

suodattavista lajeista, vallitsevina Daphnia- ja 

Bosmina-sukujen lajit. D. longiremis muodosti 

käytännössä koko alkukesän biomassan ja 

kasvukauden edetessä runsastuivat D. cristata, B. 

longirostris, B. longispina, Ceriodaphnia 

quadrangula ja Diaphanosoma brachyurum. 

Enimmilläänkin kokonaisbiomassa oli vain 40 

µg/L, mikä mitattiin elokuun lopussa (Kuva 2). 

Silloin Bosmina oli runsaslukuisin (53 yks./L). 

Kohtalaisen suurikokoinen Holopedium gibberum 

esiintyy Vähä-Tiilijärvessä harvalukuisena läpi 

kasvukauden. Runsaimmillaan se oli elokuun 

2020 lopussa, mutta tiheys oli vain 0.4 yks./L 

(biomassa 0.6 µg/L).  

Ainoa Vähä-Tiilijärven petovesikirppu oli 

Leptodra kindtii, joka oli kuitenkin harvalukuinen, 

enimmillään keskikesällä vain 0.07 yks./L 

(biomassa 1.2 µg/L). Leptodora saattoi tosin olla 

näytteissä aliedustettuna, koska se kykenee 

välttämään vedennoutimia. 

 

Kuva 2. Vesikirppujen biomassa kasvukaudella 2019 (vasemmalla) ja 2020 (oikealla) Vähä-

Tiilijärvessä kumulatiivisesti suvuittain esitettynä. 

 

Kyklooppihankajalkaisten biomassa 

kasvoi kesän edetessä toisin kuin vuonna 2019, 

jolloin niillä oli kaksi biomassahuippua (Kuva 3). 

Aikuiset yksilöt osoittautuivat lähes poikkeuksetta 

Thermocyclops oithonoides –lajin edustajiksi. 

Näytteissä havaittiin vain muutama Mesocyclops 

leuckarti –lajin edustaja. 5. kopepodiitti-

toukkavaiheen ja aikuisten yksilöiden biomassa 

kasvoi tasaisesti heinäkuun alusta aina 

näytteenottokauden loppuun saakka. Ne ovat 

ravinnonkäytöltään lähinnä petoja.  

Keijuhankajalkaisäyriäisistä Vähä-

Tiilijärvessä tavattiin harvalukuisena vain 

Eudiaptomus gracilis –lajia. Se suodattaa 

ravinnokseen valikoivasti kasviplanktonia. 

Eudiaptomus-biomassa oli vuonna 2020 vieläkin 

pienempi kuin 2019 ja muodostui pääosin 

aikuisista yksilöistä (Kuva 4). 
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Kuva 3. Cyclopoida- eli kyklooppihankajalkaisten biomassa vuosina 2019 (vasemmalla) ja 2020 (oikealla) 

Vähä-Tiilijärvessä kumula-tiivisesti kehitysvaiheittain: 5. kopepodiitti-toukat ja aikuiset, 1.-4. 

kopepodiittitoukat ja nauplius-toukat. 

 

 

 

 Kuva 4. Eudiaptomus gracilis 

keijuhankajalkaisäyriäisten bio-

massa vuosina 2019 

(vasemmalla) ja 2020 (oikealla) 

Vähä-Tiilijärvessä kumulatiivi-

sesti kehitysvaiheittain. 

 

 

Rataseläinten valtalaji oli alkukesällä 

Asplanchna priodonta ja syksyä kohden 

runsastui Keratella cochlearis (Kuva 5). 

Lokakuun näytteestä laskettiin jopa 1382 K. 

cochlearis –yksilöä litrassa. A. priodonta on 

rataseläimeksi suurikokoinen (Vähä-

Tiilijärvessä isoimmat n. 0.5 mm) ja peto, joka 

saalistaa muuta eläinplanktonia. K. cochlearis 

ja lähes kaikki muut kasvukauden lopulla 

esiintyneet rataseläimet hankkivat ravintonsa 

suodattamalla järviveden sestonia eli leviä, 

bakteereja ja detritushiukkasia. 

 

 Kuva 5. Rataseläinten biomassa 

vuosina 2019 (vasemmalla) ja 2020 

(oikealla) Vähä-Tiilijärvessä 

kumulatiivisesti suvuttain esitettynä. 

Ryhmään ”muut” on yhdistetty muut 

suodattamalla ravintoaan hankkivat 

rataseläimet paitsi Synchaeta, 

Trichocerca, Polyarthra, Kellicottia ja 

Keratella. 
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3.2. Äyriäiseläinplanktonin yksilökoko ja vesikirppujen tuotantopotentiaali 

Planktisten äyriäisten tiheyspainotettu 

keskimääräinen yksilökoko oli toukokuussa vain 

n. 0.2 mm, kuten oli myös edeltävänä vuonna 2019 

(Kuva 6a). Äyriäiseläinplanktonin yksilökoon 

kehitys oli muutoinkin molempina vuosina hyvin 

samankaltainen eikä noussut yli 0.4 mm paitsi 

lokakuussa 2020, jolloin tiheyspainotettu 

keskipituus nousi yli 0.5 mm (Kuva 6a). Syksyn 

tilanne selittyi kyklooppihankajalkaisten 4. 

kopepodiitti-toukkavaiheen yksilöiden (0.55 mm) 

runsaudella. Lähes kaikki yksilöt olivat näitä 

talviseen lepokauteen valmistautuvia 

kehitysvaiheita. 

Vesikirppujen yksilökoko ei suuresti 

vaihdellut kasvukauden mittaan (0.3-0.4 mm) ja 

oli samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna 

(Kuva 6b). Kun aineistosta jätettiin pois juveniilit 

eli nuoruusvaiheet ja tarkastellaan vain aikuisia 

vesikirppuja, havaitaan että tiheyspainotettu 

keskikoko oli alkukesällä suurimmillaan, 0.5-0.6 

mm, ja laski kesän kuluessa kuten edellisenäkin 

vuonna (Kuva 6c). Loppukesän 

vesikirppuyhteisössä vallitsivat Bosmina-

vesikirput, jotka aikuisinakin ovat 0.4-0.5 mm 

mittaisia.  

Kasviplanktonin säätelyn kannalta keskeisin 

ryhmä ovat suurikokoiset vesikirput ja varsinkin 

Daphnia-suvun edustajat, joiden keskikoko 

pieneni kevään n. 0.6 millimetristä 0.45 

millimetriin eikä siitä muuttunut kasvukauden 

mittaan (Kuva 7). Aikuiset Daphnia-vesikirput 

olivat suurimmillaan n. 0.7 mm mittaisia mutta 

kesän kuluessa pienenivät vain <0.5 mm 

pituisiksi. Toisin kuin vuonna 2019, syksyllä 

havaittiin hienoista Daphnia-yksilökoon kasvua. 

 

 

Kuva 6. Kaikkien planktonäyriäisten (a; mukana myös vesikirput), kaikkien vesikirppujen (b) ja vain 

aikuisten vesikirppujen (c) tiheyspainotettu keskipituus Vähä-Tiilijärvessä kasvukaudella vuosina 

2019 ja 2020. 

 

Kuva 7. Kaikkien Daphnia-suvun vesikirppujen (vasemmalla) ja vain aikuisten yksilöiden (oikealla) 

pituuden keskiarvo (±keskivirhe) Vähä-Tiilijärvessä vuosina 2019 ja 2020. 
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Siinä missä aikuisten vesikirppujen koko 

pieneni kasvukauden mittaan myös niiden 

kantamien munien ja embryoiden määrä väheni, 

mikä viittaa vesikirpputuotannon pienenemiseen 

(Kuva 8). Alhaiset biomassat voivat osaltaan 

selittyä heikolla tuotannolla, kun lisääntyvät 

yksilöt saavat kerralla vain yhden tai kaksi 

jälkeläistä. Sekä vuonna 2020 että 2019 oli 

havaittavissa hyvin samankaltainen kehityskulku 

(Kuva 8). 

 

Kuva 8. Leviä laiduntavien vesikirppujen ja erikseen Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen 

munamäärien keskiarvo (±keskivirhe) Vähä-Tiilijärvessä kasvukaudella vuosina 2019 ja 2020. 

 

3.3. Vesikirppujen laidunnusteho 

Yksilöpituuksien perusteella laskettuna 

vesikirppuyhteisö kykeni vuonna 2020 

suurimmillaankin ”tyhjentämään” vain alle viisi 

prosenttia vesimassasta eikä se vuonna 2019 tästä 

poikennut lukuun ottamatta kesäkuun puolivälissä 

havaittua vesikirppumaksimia, jolloin teoreettisesti 

levät voitiin suodattaa pois jopa n. 25 % 

vesitilavuudesta (Kuva 9). Levien määrä pysyi 

klorofylli a –pitoisuudella mitattuna samalla 

tasolla, n. 10 µg/L (Hertta-tietokanta), läpi kesän 

2020 eikä laidunnuksessakaan havaittu suuria 

ajallisia muutoksia toisin kuin vuonna 2019. Silloin 

laidunnuspaine romahti heinäkuussa ja levämäärät 

alkoivat sen jälkeen kasvaa (Kuva 9). 

 

 

 Kuva 9. Laidunnusteho eli se 

laskennallinen %-osuus 

vesimassasta, jonka vesikirput 

pystyvät suodattamaan päivässä, ja 

levämäärä klorofylli a –pitoisuuden 

(Chl a) perusteella vuosina 2019 ja 

2020 Vähä-Tiilijärvessä. 
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4. Tulosten tarkastelu 

Hyvin pienikokoisista yksilöistä koostuvan 

eläinplanktonyhteisön rakenteen perusteella 

voidaan olettaa, että Vähä-Tiilijärvessä on runsaasti 

planktonia syövää kalaa. Myös 

kyklooppihankajalkaisten ja rataseläinten suuri 

biomassa suhteessa vesikirppujen biomassaan 

osoittaa, että kalojen eläinplanktonyhteisöön 

kohdistama saalistuspaine on suuri, koska edelliset 

kykenevät liikkumistavallaan ja jälkimmäiset 

pienen kokonsa ansiosta välttymään joutumasta 

kalojen saaliiksi. Vesikirput hitaina uimareina ovat 

alttiimpia saalistukselle. Kun kalat säätelevät 

vesikirppuyhteisöä syömällä pois suurikokoiset 

yksilöt, tällöin rataseläimet ja pienet äyriäiset 

pääsevät runsastumaan, kun ravintokilpailu suurten 

vesikirppujen kanssa vähenee. Samaan suuntaan 

eläinplanktonyhteisöä muokkaa myös järven 

ravinteisuuden nousu (Vakkilainen ym. 2004). 

Vesikirppujen koon pieneneminen kasvukauden 

mittaan johtuu todennäköisesti osaltaan lisäksi 

kuoriutuvien kalanpoikasten runsastumisella. Niille 

eläinplankton on ensisijaista ravintoa. 

Kalojen saalistus säätelee eläinplanktonin 

kokojakaumaa, ei niinkään sen kokonaisbiomassaa, 

johon vaikuttaa ensisijaisesti järven tuottavuus 

(Carpenter 2003). Niinpä eri eläinplanktonryhmien 

kokoluokkien biomassojen suhteelliset osuudet 

muuttuvat kalojen saalistuksen myötä. Vähä-

Tiilijärvessä särki on todettu runsaimmaksi kalaksi 

(Etholén 2019). Särki on yksi tehokkaimmista 

planktonia syövistä kaloista ja esimerkiksi 

läheisellä Vesijärvellä sen on osoitettu valikoivan 

ravinnokseen varsinkin vesikirppuja (Kornijów ym. 

2005) ja runsastuessaan vähentävän niiden 

biomassaa ja lisäävän kasviplanktonia heikosti 

säätelevien rataseläinten määrää (Hietala ym. 

2004). Voidaan siis olettaa, että Vähä-

Tiilijärvessäkin särjen eläinplanktoniin kohdistama 

voimakas saalistus on keskeinen syy vesikirppujen 

pieneen kokoon ja alhaiseen biomassaan. Tätä 

olettamusta vahvistaa tieto siitä, että Vähä-

Tiilijärven särkipopulaatiossa korostuvat 

pienikokoiset yksilöt (Etholén 2019), mikä 

entisestään vahvistaa olettamusta niiden keskeisestä 

merkityksestä eläinplanktonyhteisön säätelyssä ja 

siten myös ravintoverkon toiminnassa.  

Vesijärvellä on havaittu, että kun planktonia 

syöviä kaloja (etenkin kuoretta) on vähän, 

vesikirppuyhteisön keskikoko yltää yli 0.6 mm ja 

joukossa esiintyy kohtalaisesti yli 1 mm 

mittaisiakin Daphnia-yksilöitä (Vakkilainen & 

Kairesalo 2005, Ruuhijärvi ym. 2020). D. cristata, 

ja D. longiremis jotka ovat myös Vesijärven 

tyypillistä vesikirppulajistoa, olivat ainoat Vähä-

Tiilijärveltä löydetyt Daphnia-lajit. Ne eivät 

lukeudu varsinaisiin ns. suuriin Daphnia-

vesikirppuihin mutta pystyvät kasvamaan jopa 1.8 

mm pitkäksi (Błędzki & Rybak 2016) sopivissa 

olosuhteissa, eli käytännössä järvissä, joissa kalojen 

saalistuspaine on hyvin alhainen. Vähä-Tiilijärvellä 

vuonna 2020 tavatut suurimmat yksilöt olivat 0.7-

0.8 mm mittaisia, kuten alla olevassa kuvassa 

näkyvä D. cristata joten periaatteessa potentiaalia 

kasvattaa yksilökokoa voi löytyä. Kasviplanktonin 

säätelyssä avainroolissa ovat isokokoiset vesikirput, 

jotka kykenevät laiduntamaan hyvin 

monenkokoisia leviä verrattuna pieniin 

vesikirppuihin, jotka suodattavat levien 

kokojakauman pienemmästä päästä. Pieniä 

leväsoluja valikoivat myös kyklooppihankajalkaiset 

ja rataseläimet, jotka olivat Vähä-Tiilijärven 

eläinplanktonbiomassan vallitsevat ryhmät ja jotka 

siis pystyvät heikosti säätelemään kasviplanktonia. 
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Eläinplankton säätelee kasviplanktonia paitsi 

suoraan laiduntamalla myös vaikuttamalla 

ravinteiden kiertoon ja siten levien saataville 

olevien ravinteiden määrään. Vähä-Tiilijärven 

hyvin runsas rataseläinyhteisö ja suuri biomassa 

suhteessa vesikirppujen biomassaan voi ylläpitää 

rehevää tilaa, sillä rataseläimet kierrättävät 

ravinteita tehokkaasti (Vanni 2002). Vesikirput, 

etenkin Daphnia-lajit, puolestaan sitovat 

tehokkaasti ravinteita biomassaansa, etenkin 

fosforia (Elser et al. 2000). Vähä-Tiilijärvessä 

niiden pieni määrä tuskin vaikuttaa paljonkaan 

ulappa-alueen ravinnetasoon. Kuten alla olevassa 

kuvassa näkyy, leviä laiduntavien vesikirppujen 

kokonaisbiomassa suhteessa kasviplanktonin 

biomassaan oli hyvin pieni vuonna 2020, samoin 

kuin vuonna 2019, jolloin tutkittiin pienimuotoisesti 

myös Iso Tiilijärven eläinplanktonyhteisöä. Siellä 

tämä biomassasuhde oli huomattavasti suurempi 

kuin Vähä-Tiilijärvessä, mikä viittaa 

tehokkaampaan kasviplanktonin säätelyyn. Iso 

Tiilijärvi onkin tunnettu kirkkaasta vedestään. 

 

Kalojen ohella eläinplanktonin 

populaatiodynamiikkaan vaikuttaa keskeisesti 

niiden syömän kasviplanktonin ravintoarvo, 

käytännössä välttämättömät rasvahapot ja niiden 

laatu (Taipale ym. 2020). Esimerkiksi 

syanobakteerien eli sinilevien ravintoarvo on 

huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi 

nielulevien tai piilevien. Vesikirput lisääntyvät sitä 

tehokkaammin mitä parempaa ravintoa on 

saatavilla. Vähä-Tiilijärvessä alkukesän 

ravintotilanne on mahdollisesti ollut parempi kuin 

loppukesän tilanne, lisääntyvien yksilöiden 

munamääristä päätellen. Toisaalta kalat löytävät 

tehokkaimmin saaliikseen suuret ja paljon 

munia/embryoita sisältävät vesikirput. 

Eläinplanktondynamiikkaa ohjaa siis yhtäältä paitsi 

kalojen saalistus myös ravintotilanne, mistä tulee 

käsite ”sandwiched” planktoneläinten asemasta 

järven ravintoverkossa (Jeppesen ym. 2011). 

Lopuksi voidaan pohtia vielä viime aikoina 

tiedeyhteisön ja median huomion kohteena ollutta 

ympäristön mikromuoviongelmaa. Vähä-

Tiilijärvenkin useissa eläinplanktonnäytteissä 

havaittiin ilmeisiä muovipartikkeleita, kuten 

elokuussa 2020: 

 

Kuvassa näkyy paitsi kyklooppihankajalkaisen 

0.2 mm mittainen nauplius-toukka (ylhäällä 

keskellä) ja Epistylis rotans –alkueläinten 

muodostama kolonia (”kukkakimppu” keskellä 

vasemmalla) myös kuitumainen sininen 

muovipartikkeli (alhaalla oikealla), joka on n. 0.45 

mm pitkä. Se siis lukeutuu mikromuoveihin, joiksi 

määritellään kaikki 5 mm pienemmät polymeeri-

partikkelit (US EPA 2011). Kun muovi jauhautuu 

pienen pieniksi hiukkasiksi, jotka vastaavat 

eläinplanktonin ravinnokseen käyttämien 

ravintopartikkelien kokoa (käytännössä alle 0.05 
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mm; vrt. Gliwicz 2003), se saattaa korvata osan 

ravinnosta. Vesikirput voivat syödä mikromuovia 

sitä enemmän mitä enemmän sitä on vedessä 

(Canniff & Hoang 2018), mikä johtaa 

nälkiintymiseen ja lisää vesikirppujen kuolevuutta 

(Jemec ym. 2016). Myös Vesijärven 

eläinplanktonnäytteissä (Kuoppamäki 2019) sekä 

lumi-, jää- ja sedimenttinäytteissä (Scopetani ym. 

2019) on havaittu mikromuovia. 

 

 

Yhteenveto 

Vähä-Tiilijärven eläinplankton on 

osoittautunut sekä vuoden 2020 että 2019 

tutkimusten perusteella pienikokoiseksi ja siten 

heikoksi säätelemään kasviplanktonia. Ilmeisenä 

syynä voidaan pitää vahvaa 

planktonsyöjäkalakantaa, varsinkin särkeä, joka on 

Vähä-Tiilijärven runsain kalalaji. Leviä heikosti 

laiduntavien kyklooppihankajalkaisten ja 

rataseläinten huomattava runsaus suhteessa 

vesikirppuihin on myös merkki kalojen planktoniin 

kohdistamasta voimakkaasta saalistuksesta. 

Pienikokoinen eläinplankton todennäköisesti myös 

kierrättää ravinteita vesipatsaassa ja siten ylläpitää 

rehevää tilaa.

Yksi harvoista Vähä-Tiilijärven näytteissä havaituista Holopedium gibberum –vesikirpuista. Suurimmat 

niistä olivat 1 mm mittaisia. Kuvassa oleva on kuitenkin vain 0.5 mm. Sillä on sikiökammiossa kaksi 

embryota. Iso Tiilijärvessä Holopedium on yksi runsaimmista lajeista. 
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Liite 1 
 

 

Kuva L1. Eläinplanktonin näytepisteet Vähä-Tiilijärvellä touko-lokakuussa 2019 ja 2020. Kuva: 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (taustakartta Maanmittauslaitos, syvyyskäyrät Kari Ylönen 

Viistokaiku24.fi). 
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Liite 2 
 

Taulukko L2. Vähä-Tiilijärven ulapalta touko-lokakuussa 2019-2020 otetuissa näytteissä 

esiintyneet eläinplanktontaksonit ryhmittäin. Tähtimerkintä (*) nimen perässä tarkoittaa ko. taksonin 

olleen yleensä runsas/dominoiva. 

 

ÄYRIÄISELÄINPLANKTON, 

Crustacea 

 

Vesikirput, Cladocera 

 

RATASELÄIMET, 

Rotifera 

 

ALKUELÄIMET, 

Protozoa 

Laiduntajat: Ascomorpha ecaudis* Arcella 

Bosmina longirostris* Ascomorpha ovalis Difflugia 

Bosmina longispina Ascomorpha saltans Dileptus 

Ceriodaphnia quadrangula Asplanchna priodonta Epistylis rotans 

Chydorus sphaericus Collotheca mutabilis Heliozoa 

Daphnia cristata* Conochiloides natans Urotricha 

Daphnia longiremis Conochilus unicornis Vorticella 

Diaphanosoma brachyurum Filinia longiseta Ciliata spp. 

Holopedium gibberum Gastropus stylifer*  

Vesikasvien seassa elävät: Kellicottia bostoniensis  

Camptocercus rectirostris Kellicottia longispina  

Simocephalus serrulatus Keratella cochlearis*  

 K. cochlearis var. tecta  

Pedot: Lepadella sp.  

Leptodora kindtii Lecane lunaris  

 Ploesoma hudsonii  

Soutajahankajalkaiset, Calanoida Polyarthra euryptera  

Eudiaptomus gracilis Polyarthra vulgaris*  

 Synchaeta kitina  

Kyklooppihankajalkaiset, Cyclopoida Synchaeta oblonga  

Mesocyclops leuckarti* Trichocerca capucina  

Thermocyclops oithonoides* Trichocerca longiseta*  

 Trichocerca porcellus  

 Trichocerca similis  

   
 

 

 


