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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella oligotrof,rsten jåirvien tilaa pitkåiaikaisen seurannan perusteella ja
selvittää kasviplanktonin mäåi¡än ja koostumuksen sekä joidenkin fysikaalis-kemiallisten muuttujien avulla,
onko järvissä havaittavissa muutosta kohti rehevämpää vaihetta. Lisåiksi tarkoituksena oli selvittää, näkyykö
mahdollinen rehevyystason muutos paremmin fysikaalis-kemiallisissa muuttujissa vai kasviplanktonissa.

Suomen ympäristökeskuksen kasviplanktonrekisteristä poimittiin biomassan perusteella ne järvet, joissa

kasviplanktonin kokonaisbiomassa oli oligotrofiaa kuvastava alle 0,5 mg l-r. Poimituista jåirvistä valittiin
tutkittaviksi ne, joista on rüttävän pitkä eli noin 20-30 vuoden aikasarja kasviplanktontuloksia ja joista on

heinäkuun tuloksia vähintään kahdeksan vuoden ajalta. Vesinäytteet olivat vuosilta 1963-1994.
Tarkasteltavat j¿irvet jaoteltiin väriluvun mukaan kirkkaisiin, oligohumoosisiin, mesohumoosisiin ja
polyhumoosisiin. Jåirviä oli yhteensä 12: Inarijärvi, Muojärvi, Puruvesi, Höytiåünen, Konnevesi, Pyhäjåirven
Pyhåiselkä, Suontee, Vuohüärvi; Koitere, Kyyvesi, Lestijåirvi ja Pihlajavesi. Suomen ympäristökeskuksen
vedenlaaturekisteristä poimittiin kasviplanktontulosten tausta-aineistoksi analyysitulokset seuraavista
fysikaalis-kemiallisista muuttujista: a-klorofylli, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, alkaliniteetti,
sähkönjohtavuus, väriluku ja pH. Analyysituloksia tarkasteltiin vuosittaisina keskiarvoina kultakin
havaintopaikalta. Tarkastelussa huomioitiin ainoastaan tulokset, jotka oli otettu pinnasta kahteen metriin
sekä kaikki kokoomanäytteet, joiden loppusyvyys on 2 metriä tai vähemmän.

Kasviplankton- ja vedenlaaturekisteristä poimitulle aineistolle tehtiin tilastollinen Kendall-testi, jonka avulla
selvitettiin mahdollisten muutostrendien olemassaoloa. Testi suoritettiin kaikkien 12 jåirven seitsemälle

fysikaalis-kemialliselle muuttujalle ja kuudelle eri leväryhmälle biomassojen ja solumäärien osalta.

Kendall-testin mukaan rehevyystason muutoksia näkyi enemmän fysikaalis-kemiallisissa muuttujissa kuin
kasviplanktonissa, mutta tulos ei ole luotettava, sillä fysikaalis-kemiallisia tuloksia oli enemmän kuin

kasviplanktontuloksia. Kasviplanktontuloksissa hajonnat ovat yleensä suuria; luotettavan kuvan saaminen

tilastollisen testi avulla vaatisi suurempia näytejoukkoja.

Tulosten mukaan ainakin Kyyvesi on muuttunut rehevämmäksi tutkimusjakson kuluessa kokonaisfosfori- ja
a-klorofyllipitoisuuksien ja kasviplanktonin biomassa-arvojen perusteella. Biomassa-arvojen mukaan

Kyyvesi onkin viimeisinä tutkimusvuosina jo mesotrofinen. Kehitys on samanlainen Lestijärvessä, mutta
koska näytteet on otettu kahdelta eri paikalta tulokset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Pihlajaveden rehevyys on lisääntynyt a-klorofyllipitoisuuden ja biomassan kasvun sekä sinilevien määrän

lisääntymisen perusteella. Myös Suonteessa kasviplanktonin biomassan ja Höytiåüsessä etenkin sinilevien
mäárän lisääntyminen viittaa rehevyystason nousuun.
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