
Työn tarkoituksena oli selvittää kokeellisesti Pohjanpitäjänlahden kasviplanktonin perusruorantoa
rajoittava minimiravinnefinimiravinne on vesiekósyiteemissa üirkein rehevöirymisrä ja;;;;teiden
kiertoa-yhdistävä tekijä. Keväällä kasviplanktonin kevätkukinta käyttää pimeanLlven äit"nu urt""n
mineralisoituneet ravinteet ja lopun kasvukautta planktonyhteis-ön toimeentulo on tilppuuuin"n
ravinteiden kierrosta. Minimiravinteen määrittaminen váatii kokeellista tutkimusta'ravinne-
rikastuskokeina. Niitä voidaan tehdä eri koossa levän laboratorioviljelmästä kokonaiseen;zirveen asti.
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Pohjanpitäjänlahden minimiravinteen selvittämiseksi tehtiin kasvukauden l99l aikana (aloituspäivär
4.9., 2.7. ja 30'7.) kolme ravinnerikastuskoetta Pohjanpitäjänlahden pinravedessä. Ñe tehtiin nk.
säkki-kokeina kahtena rinnakkaisena sarjana. Koevêsi-kuljetettiin Tvärminnen eläintieteelliselle
asemalle ja kokeet tehtiin kelluvissa säkkitelinelautoissa. Kahdeksaan såikkiin mitaniin kuhunkin g0
litraa koevettä. Sarjojen såikit I ja 5 toimivat kontrolleina ilman ravinnelisäyksiä, säkkeìhin z ¡a 6tehtiin fosforilisäys, säkkeihin 3 ja 7 typpilisäys ja säkkejhin 4 ja 8 molemiien ra"inteiaen tisãys.
Ravinteiden mä?irät, 80¡rg typpeä litraa kohti ámmoniumkloridina (NHaCl)la zo ¡rg iosioria lirraa
kohti kaliumfosfaattina (KH2Poa), vastasivat suunnilleen talvella veteen mineralisoituvien
ravinteiden määriä. Kokeet olivat mesokosmos-tason tutkimuksia luonnonyhteisöissä. Kokemuksien
mukaan ravinnemanipulaatiot vaikuttavat suoraan kasviplanktoniin. Ravinnelisäysten uuitrtuLriu
seurattiin kolmen vuorokauden ajan, mikä on aikàisemmin todettu riittãvaksi koeajaksi
kasviplanktonin vasteelle. Päivittäisistä näytteistä analysoitiin epäorgaaniser ravinreer 1Ni4, ño3,
PO4 ja SiO4), liukoinen epäorgaaninen hiili (DIC), klorofylli a sekä mitatriin perusruotanro l4C-
menetelmällä in situ noin neljän tunnin inkubointina. Mahdollisen merivesikontaminaation ja
koesäkin ehjänä slülymisen toteamiseksi analysoitiin viimeisenä koepåüvänä kunkin säkin saliniteetti.

Lisäksi tehtiin kahtena sarjana kolme ravinnerikastuskoetta (aloituspäivät 10.6., g.7. ja 5.g.)
Tvärminne Långskärin merivedessä sekä edellisen viikon koeveden ja meriveden sekoituksessa.
Långskärin sarjan säkkeihin lisättiin ravinteet samoin kuin yllä, muutsekoitevesiin ei enää lisätty
ravinteita. Nåüllä kokeilla selvitettiin merialueen minimiravinnetta ja pohjanpitäjänJahdelta merelle
kulkeutuvan veden ravinteiden vaikutusta merialueella.

Tehtyjen ravinnerikastuskokeiden perusteella fosfori toimii Pohjanpitäjänlahden p€rusruotantoa
rajoittavana minimiravinteena suuren osa kesää. Heinä- ja elokuun ãturiu p"ttat fosfoålisaykset sekä
fosfori- j.a typpilisäykset yhdessä kuluivat nopeasti põis koeyksiköistä ja lisäsivät selvásti kasvi-
planktonin perustuotantoa ja biomassaa. MyöJ kesåikuun alusia ravinnelísäykset kuluivat nopeasti,
mutta eivät selvästi nostaneet perustuotantoa tai biomassaa.

Mêrialueen kokeissa Långsktirin vedessä molempien ravinteiden samanaikainen lisäys nosti kaikissa
kokeissa kasviplanktonin perustuotannon ja klorofylli a:n määrâä.Ilmeisesti sinilev¿ikukinnan takia
myös pelkkä fosforilisäys vaikutti samoin viimeisessä kokeessa. Pikoplanktiseen perustuotantoon
ravinnelisäykset vaikuttivat merkittävästi kesä- ja heinäkuun alussa.

Meriveden ja. Pohjanpitäjänlahden sekoituksissa edellisen viikon fosforilisäys ja molempien
ravinteiden lisäys vaikuttivat perustuotantoa lisäävästi kahdessa ensimm¿iiseisä kokeessa.
Pohjanpitäjänlahden vedessä levät olivat ilmeisesti yarastoineet fosforia solunsisäiseti ja se vapautui
seko.itevedessä. Pohjanpitäjänlahden vesi oli typpipitoisempaa kuin merivesi ja muodosri
typpilisäyksen sekoitevedessä. Siten näennäinen fosforilisäyksen tuorantoa kiihdyttävd vaikutus oli
itse asiassa molempien ravinteiden vaikutusta. Sekoiteveden kolmannen kokeen tulosta ei voida
päätellä ravinnerikastuskokeen perusteella, sillä tuotantoa kiihdyttävä vaikutus saattoi yhtä hyvin olla
peräisin merivedestä.
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