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Referat

Rehevöityminen seurausvaikutuksineen on eräs Suomenlahden merkittävimmistä ongehnista. Alueelle
kohdistuva ravinnekuormitus on pinta-alaan suhteutettuna kolninkertainen vemathrna muihin Itåmere,n
alueisiin. Tutkimusalueena ollut Porvoon edustan merialue on y,ksi Suomenlahden pohjoisrannan
saaristoaluee,n merenlahdista. Porvoon edustan kuormituskuva on tyypillinen koko Suomenlahdelle, jossa
kaukokulkeutumise,na tuleva kuormitus sekoittuu paikallisen piste- ja hajakuormituksen sekti kumpuamisen
aiheuttaman pohjasa tulevan ravinnelisän vaikutuksiin rannikkovyöhykkeellä. Porvoonjoen suun vesialue
on erittäin rehevöitynyttä, mutta ravinne,pitoisuudet pienenevät merelle päin.

on

keskeinen asema rannikkovyöhykkeen rehevöitynisprosessissa. Ne þdcenevät
tehokkaaseen ravinteiden ottoon, ja yksivuotisten rihmalevien osuus malaoleväytrteisöissä on Itämerellä

Rihnalevillåi

jatkuvassa kasvussa. Koska makrolevät ottavat kaikki ytrteyttämiseen tarvitsemansa ravinteet ynpäröivästä
vedestä, levie,n sisäiset ravinnepitoisuudet heijastelevat veden ravinnçitoisuuksia. Tässä tutkimuksessa
pyrittiin jäljittämään soluravinnemittauksilla kahden rihmalevälajin, Cladophora glomerata (L.) Kütz. ja
Enteromorpha spp., pätiasiallisia ravinneltihteitä Porvoon edustalla kesä-slyskuussa 1999. Tavoittee,na oli
påiästä erottelemaan avomereltä tulevan sisäise,n kuormituksen ja valuma-alueelta tulevan kuormituksen
merkit¡ætä rantavyöhytkeen rehevöitlmisongelnien aiheuttaj ina.

Tutkimus suoritettiin kahdella näytteenottopaikalla Porvoon edustalla, Sköldvikissä Neste oy:n
ja Emäsalon luotsiaseman rannassa. Levänäytteet kerättiin kåisin suoraan
rannalta. Näytteeirotto tapahtui kesfi-slyskuussa 1999 noin viikon välein. Yhteensä näytteenottokertoja tuli
viisitoista. Kerätyille leville tehtiin fosfori- ja typpianalyysi. Molemmilla tutkimusalueilla seurattiin
jatkuvatoimisesti veden lämpötilaa, saliniteettia, happipitoisuutta, pH:ta ja turbiditeettia eli sameutta.
Lisäksi käytössä olivat tiedot veden fosfori- ja typpipitoisuudesta, klorofylli-a:n määrästä, Porvoon- ja
Mustijoen virtaamasta, vedenkorkeudesta, sademåüiriståi ja tuulen suunnasta ja nopeudesta. Tilastollisessa
tarkastelussa laskettiin korrelaatiokertoimia näiden ympliristömuuttujien ja levie,n sisliisten
tuotantolaitosten alueella

ravinnepitoisuuksien välille.
Keväällä jokivalunnan myötä rannikkoalueelle kulkeutui paljon tavinteita, ja alkukesällä levien sisäiset
ravinnepitoisuudet olivat varsin korkeita. Kes¿in edetessä levien soluravinnepitoisuudet laskivat hyvinkin

alas. Etenkin useimpien vanhojen sukupolvien levien soluravinnepitoisuudet kasvoivat kuitenkin niin
heinåikuun alussa kuin lopussa yhtenevästi alueella todettujen kumpuamisten kanssa. Tutkimusjakson
lopussa useimpien levien sisäiset ravinnepitoisuudet kasvoivat selvästi. Ravinnelisän låihteenä saattoi olla
elokuun alun sinilevåilcukintojen hajoaminen. Tilastollinen tarkastelu osoitti vanhojen sukupolvien levien
sisäisten ravinnepitoisuuksien korreloivan positiivisesti veden ravinnepitoisuuksien kanssa.

ja

ravinnesuhteiden tarkastelun perusteella kåiletyt näytteenottopaikat vaikuttivat kesåiaikaan typpirajoitteisilta. Sisäsaariston Sköldvikissä alkukesän runsaammista

Levien kriittisten ravinnepitoisuuksien

ravinnepitoisuuksista nauttineet levät kåirsivät kesä-heinåikuun taitteessa typpirajoitteisuudesta ilmeisesti
vielä Emäsalon leviä enemmän. Cladophora glomeratan våiri vaikutti varsin hyvin kuvastavan levän
sisåiistä typpitilannetta. Tummanvihretissä yksilössä typpipitoisuus näytti selvästi suuremmalta kuin
vaaleanvihreässä yksilössä. Tutkimus näyttäisi puoltavan nin Cladophora glomeratanl*tin Enteromorpha
spp:n sisäisten ravinnepitoisuuksien kävttöä ravinnetilanteen kehittlanisen kuvauksessa.
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