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Tiivistelmä - Referat
Leväkukinnat ovat luonnollinen ilmiö eri tyyppisissä vesissä. Kukinnoista tulee kuitenkin ongelma, jos

ne ovat pitkäkestoisia tai myrkyllisten levälajien aiheuttamia. ltämeren leväkukinnoista myrkyllisimpiä
ja haitallisimpia ovat sinileväkukinnat. Tulevaisuudessa myös muiden levälajíen aiheuttamat haitalliset
kukinnat voivat lisääntyä ltämeressä, jos rehevöitymiskehitys jatkuu ennallaan. Kukintojen
kehíttyminen voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, jos seurataan levien runsautta vesipatsaassa.
Olisi tärkeää tuntea kukintoja muodostavien levälajien ekologia ja niiden vertikaaliseen esiintymiseen
vaikuttavat tekijät paremmin, jotta näytteenottostrategia voidaan suunnitella optimaaliseksi niiden
havaitsemiseksi.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuuden ltämeressä yleisen ja kukintoja muodostavan levälajin
vuorokaudenaikaista vertikaalista esiintymistä ja sen merkitystä syvän klorofyllimaksimin
kehittymiseen. Tutkimusalueena oli Suomenlahden suualue sinileväkukinnan aikana loppukesällä
1994. Lajien vertikaalista esiintymistä selvitettiin ottamalla näytteitä vesipatsaasta kolmen tunnin välein
vuorokauden aikana samasta paikasta. Tutkitut lajit olivat sinilevät Aphanizomenon sp. ja Nodularia
spumigena, panssarisiimalevät Dinophysis acuminata ja Dinophysis noruegica, tarttumalevä
Chrysochromulina spp. sekä autotrofinen ripsieläin Mesodinium rubrum. Ne kaikki pystyvät
säätelemään vertikaalista esiintymistään vesipatsaassa joko uintisiimojen avulla tai kaasurakkuloiden
mahdollistaman kelluntakyvyn myötä. Tutkitut lajit ovat Mesodinium rubrumia lukuunottamatta
potentiaalisesti myrkyllisiä.

Tutkitut lajit esiintyivät epätasaisestíjakautuneina vesipatsaassa. Nodularia spumigenan esiintyminen
rajoittui pintakerrokseen (0-7 m). Se on kelluntakykyinen levä ja tuulen tyyntyessä se kerrostui aivan
pintaan. Aphanizomenonia tavattiin 15 metriin saakka. Sen esiintymismaksimi sijaitsí noin
kymmenessä metrissä. Hiilihydraattien kertyminen solun painolastiksisekä voimakkaan pintasäteilyn
välttäminen aiheuttivat Aphanizomenonin esiintymisen syvemmällä. Dinophysis noruegica esiintyi
kerrostuneena yksinomaan 10 - 15 metriin. Syynä pintakerroksen välttämiseen voiolla voimakas
pintasäteily, Nodularian erittämät myrkyt tai veden turbulenssi. Dinophysis acuminata ja Mesodinium
rubrum esiintyivät koko vesipatsaassa ja niiden esiintymismaksimi vaihteli eri vuorokauden aikoina.
Vaihtelu johtuitodennäköisesti niiden vertikaalivaelluksesta. Myös Nodularian myrkyllisyys saattoi
vaikuttaa D. acuminatan ja Mesodimumin esiintymiseen vesipatsaassa. Chrysochromulina spp.:n
esiintymismaksimi sijaitsi 5 - 7 metrissä. Vesipatsaan vakaus sekä eläinplanktonin laidunnus lienevät
vaikuttaneet eniten sen esiintymiseen.

Nodularia spumigena muodostivaltaosan kokonaisklorofyllistä esiintymissyvyyksillään veden
pintakerroksessa. Aphanizomenonin ja Chrysochromulina -lajien osuudet ylsivät enimmillään 15 - 27
prosenttiin kokonaisklorofyllistä.
Tutkimusalueella havaittiin heikko klorofyllimaksimiT - 10 metrin syvyydellä. Tutkitut kuusilevälajia
muodostivat klorofyllimaksimista keskimäärin 25 prosenttia. Tutkittujen lajien oman vertikaalisen
liikkumisen merkitys syvän klorofyllimaksimin kehittymiseen oli vähäinen.

Tässä tutkimuksessa havaittu levien epätasainen vertikaalinen jakautuminen vesipatsaaseen on
haaste näytteenoton suunnittelulle. Näytteenottosyvyyksien tulee sijaita riittävän tiheässä, jotta
kerrostuneena esiintyvät levälajit havaitaan.
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