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Kasviplanktonlajiston ja -biomassan tutkimus on t¿irke¿i osa järvien laadun seurantaa. Kasviplanktontutkimus
antaa tietoa järven tilasta välittömästi muutosten tapahtuessa johtuen kasviplanlctonin nopeasta elinkierrosta.
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli Suomen ympäristökeskuksen vedenlaatu- ja kasviplanktonrekisterien tietoja
kliyttåen tutkia kasviplanktonlajiston koostumusta ja biomassaa erityyppisissli suomalaisissa järvissä.

Tutkimukseen valittiin oligotofisia, euÍofisia, dyshofisia, ja happamoituneitâ j¿irvi¿i. Järvet valittiin Ssikaalis-
kemiallisten muuttujien mukaan vedenlaaturekisteristä. Valituiksi tuli 38 jlirveä, joista oli 163 näytett?i vuosilta
1984-1994 tallennetuna kasviplanktonrekisterissä. Eri järvityyppien kasviplanktonryhmien biomassoja
verrattiin t-testien avulla, joilloin voitiin selvittåä oliko kasviplanktonryhmien vlilillli vaihtelua erityyppisissä
jlirvissä. Lisäksi jokaisen järvityypin kasviplanktonlajistoa tutkittiin järvikohtaisesti.-Ry-Fmistfi nimettiin
yleisimmät kasviplankton lajit ja pyrittiin määrittämään niiden indikaattoriarvo.

Tilastollisessa tarkastelussa ilmeni, ettti rehevöityneet järvet erottuivat muista eniten, kolmen muun jåirvityypin

ollessa samankaltaisia kasviplanktonbiomassan suhteen. Rehevöityneille järville ominaisia kasviplankton

ryhmiä olivat sinilevät, piilevät ja sikntilevåit. Oligohohsissa järvissåi ei esiintynyt mitään ryhmfüi muita
yleisemmin, mutta kultalevät olivat runsaimpia. Nielulevät olivat selvästi runsaimpia humusjåirvissti.

Happamoituneissa jiwissä oli suhteessa runsaimmin panssarileviä ja viherleviä. Silmäleviåi ja piileviä ei

esiintynyt happamissa j åirvissä.

Lajitasolla kullekin järvityypille mäåiritettiin mahdollisia indikaattorilajeja. Oligotrofisille järville tyypillisiä
lajeja olivat Merismopedia warmingiana, Bitrichia chodatii, Dinobryon borgei, D. divergens, Kepltyrion ovale,

Cyclotella kuetzingiana, Rhizos olenia longiseta j a B otryococcus spp.

Rehevien järvien indikaattoreiksi nimettiin sinilevistä Anabaena flos-aque, A. solitaria v. planctonica, A.

spiroides, Aphanizomenon flos-aquae, Chroococcus limneticus, Microcystis aeruginosa, M. viridis; M.

wesembergii, ja Snowella lacustris. Pälevistä Acanthoceras zachariasii, Aulacoseira ambigua, A. granulata, A.
granulata v. angustissima ja Fragilaria crotonensis, keltalevistä Dichotomococcus curvqtus sekä silmåileviståi

Trachelomonas volvocinops¡.r. Viherlevistä eutrofian indikaattoreja olisivat Actinastrum hantzschii, Pediastrum
duplex, Scenedesmus subspicatus, Selenastrum gracile ja Tetraëdron caudatum.

Humuspitoisten jÍirvien indikaattorilajeiksi ehdotettiin seuraavia; Cryptomonas spp., C. marssonii, Uroglena
spp., U americana, Aulacoseira italica, Rhizosolenia eriensis, Gonyostomum semen, Anþra lanceolatq,
Mal lomonas alcr okom os ja Tab ellar ia fenestrata.

Selviä happamoitumisesta hyötyviä tai sitä hyvin kestäviä lajeja olivat Merismopedia warmingiana,
Glenodinium spp., Peridinium umbonatum, Dinobryon divergens, D. pediþrme, D. sociale v. americanum,
Botryococcus spp., Oocystis rhomb oidea, Sphaerocystis schroeteri.
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