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Kotka-þhtäå-Ilamina merialueella aikaisemmin tehtyjen pohjaeläinkartoitusten perusleettâ alueen

nerenpohja voidaan jalraa vüte€Nr en Wöhytkeeseen; myrlcyltiseen pohjaan, eutrofiseen-, mesoFofiseen-,

luonnontilaiseen ja köyht¡'neescen pohjarrühyl*eeseen.
t€kijät. Rehwöityninen on

Pohjaeläimistöä þ sen tuotantoa säåtelevåt monet abioottiset ja túoottiset

frsi pohjaelåimistön bstumustf¡ sååtelevä tå¡teå tekijå. Tässä työssä pyrit¿¡n selitt¿n¿¿n pohjaeläimistön

esiintymistå itåisellå Suome,nlahdella Eelcå köyhtyneen pohja-alueen muutosten syitå kåysäen aprna

ædinentistä þ pohjanläheisetå vedestä mitattuja muuttujia.

Itåisellå Suomenlahdella veden n¡olaisuus kasvaa rannikolt¿ avomerelle, pinnasta pohjaan ja idästä

länteen. Alueen happioloihin mihrttar¿at L¡vüsan lahden suualueen matalan veden alueet s€kä Tammistoa

]4npäröivä saaristo, jotka rajoicavat pohjanlåheisen veden vaihtumista alueella. Pyhtåå-Kotka-Ilanina

merialuoelle vesistÖluormins tulee p¿¿asiassa Kynijoen kautta. Lisåksi vailuttavat kauprnkien

pisæhormitu Pyhtåän eô¡stan kalarþsrafi¡slaitotset, sekä Ilaminan eô¡stalta Sum¡nan- Ja Vetrløþki.

Fohjaeläinnäytteet otsttün keväätlä ir syksyltå t994 Kotkan, I{arninen þ Pyhtåå¡t rnerialueilta 23

asemalta noutimena käyt€üün Boxcorer-noudinta. RinnakkaisnåYtteitä otettün kolme kultakin asemalta,

paitsi asemalta I3, jolta otettün lsksi rinnakløisnäytettä. Näytteet seulottün 0 .5 nillimetrin seulalla.

Seulonøjäännös säitösün neljä prosenttiseen pslouoituun fonnaldehydün. Pohjaelåinlajit määriættiin þ
laskettün ylsilömåårät s€kä biomassat neliömetriä kohti. Joþisella asema[a tehtün lisälsi htdrograñsia

mittat¡ksia pohjanläheisestä vedestä s€kä ædimentistä. suoritettün hydrograñsia mittauksia. Aineistolle tehtün

monimuuttujamenetelmün la¡ulwat DCA ja ccA analrysiL joiden avulla lajibostumul$essa esüntyvåä

vaihtelua voidaan h¡vata ordiruatioakseleinâ
pintaveden suolaisuus vaihteli alueella 3.17 ja4.5 96o:n vålillå. Pohjanläheisen veden zuolaisr¡us oli

4.2-7.71Xo. Ilappitilanneolikokotukimr¡salueellamelkohyvä,raaihdellen4.l mÚlial2'5mgfivälillä'

Rannikon ed¡sula eutofisella po$anyöhyklceellä pohjaeläimistöå dominoi setvästi Chironomus

plumosus - potamothrix hammonienss -ynreiø. tvtesouofisella pohjalla ha¡vasr¡lca¡nadot ja surviassåäsket

vallitsivat, mutta myös muita lajeja tavatün¡ontcin venan, Köyhtyneellä pohjauâ pohjaeläimistö oli erittäin

harvalulil¡ista. Luonnontilair*ã b¡jrftu urvattün piåasiassa raalOqreyri¿isiä (OsEacoda), valkokattaa

lMonoporeia alfinis'¡ jakiltkiå 6alu¡a entomon).Kokonaistiheydet ja åiornassat jåivåtkoko

to*ir*gfo.rflä metko alhaisiksi. Suurimmat tiheyder ja biomassat olivat kauprnkien eù¡stoilla'

DgA+rdinaatiossa ensimmåistä akseüa voidaan pitää syvl'ysgradienttina sekälajien että

nåfepaikkojen sijoittumisen perusteella. Toisella akselilla ei sen sijaan voitu havaita mitåän selväli

gr;diäo$ir.'cc.lordinaation mr¡lcaan lajien esüntymiseen vailuttavat voimalùaimmin suolaisuus ja syv)rys'

tr{uut ymparistötekijät olivat vailutr¡lsiltaan lähÊs tasavertaisia.

Sedimentin elohopeapitoisuudet olivat suurimmillaan rannikon läheis¡'ydesså" misg 1Vös.nolìiaeläintiheydet
olivat korkeimmillaan. Sen sijaan iclll¡sä, misså köyhtyn¡ pohjavyöhyke on lweimmilläån ja paikoin

kuolleitakin po\iia esüntyy.it"ttiio korkeim¡rat ryt¡ibit"i**i.t. Ympåristöte,kijöiden selittävyyqprosentti

ponjr"f¿irrt o oiit tyrireen tutkimusalueella oU nóiä ZS, mitä voidaan-pitåä korlqiana. Harvasukamatojen ja

surviaissåäskien suuria tihøyksiä kaupunkien edusfalla voidaan pitilä merkkinå rehevöitymisestä. Rannikon

lliheisyydessä pohjaeHimistUin vaikuttavat myös puunjalostusteollisuuden päåstöt, ne voivat osaltaan

vahvistaa rehwöitymisen vails$uksia'


