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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Chlorococcales ja
Çfvptgmonadales -'lahkojen leviä kasvukautena 1990 pohjanpitä
jänrahden' perukalta (asema 1: Gumnäs) kerätystä aineistosta.
chlorococcales -levät ovat siitä mierenkiintoinen ryhmä että
niiden lajilukumäärä yreensä kasvaa euÈrofioitumisen edisty-
essä. Kryptomonadit ovat puolestaan erittäin runsaita rus-
keavetisissä sisävesistöissä, mutta niitä voi esiintyä
saasti myös lähes makeassa rannikkovedessä.
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Tarkastelun kohteena ovat Chlorococcales Cryptomonadalesla

aikaisvaihtelua sekä lajiston suhdetta lämpötilaan, suolai-
suuteen ja alueen rehevyyteen. Tämän lisäksi myös muut val-
litsevat ryhmät ovat huomion kohteena. Näytteitä oli kaikki-
aan 18: ensimmäinen otettiin l-7.4.1990 ja viimeinen rB.12.
I990.

Crvptomonadales-lahkon levät jaettiin kahdeksaan kokoluokkaja runsaimmin niistä esiint yi 8-f0 Fm:n pituisia leviä.
Chlorococcales-Iahkosta tavattiin kaikkiaan 39 eri lajia,joista runsaimpina esiint yivät Ankyra judayi, Keratococcus
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en levien määrät (laskentayksiköt / litra) sekä edellä
un lajikoostumus. Lisäksi tarkastellaan levien vuoden-
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Tuotanto arueella alkoi toukokuussa, jolroin piirevät olivat
vallitseva ryhmä. Tämän jälkeen kryptomonadit orivat voimak-
kaasti dominoivia aina kesäkuun alusta syyskuun loppuun saak
ka. Loppusyksyì,l;ä panssarilevät ja pyramimonas sp. esiintyi-
vät nierulevien oherla vallitsevana. chlorococcares-rahkõn
levillä oli kaksi maksimia: toinen kevääl1ä ja toinen heinä-
kuun lopun ja syyskuun pqolivälin tienoilla. Lajisto oIi
tosin erilainen eri maksimien aikana. r,aSilukumäärä oti suu-
rimmillaan samoina.aikoina ja pienimmiträän keskikesärrä.

Kevääl1ä ja syksyllä oli havaittavissa selvä yhteys lämpöti-
lan vaihtelujen ja levien määrän värirlä, mutta valon mãärä
on tällöin todennäköisesti tuotantoa rajoittava tekijä.
suolapitoisuuden nousu vähensi molempien reväryhmien määrää
keskikesälrä, mutta syksyllä vastaavaa ei- olrut havaittavis-
sa. Levästön perusteella arue on ainakin lievästi rehevöity-
nyt. Tähän viittaa mm. cryþtomonadal-es-lahkon revien suuri
mäla îrä läpi kesân, j
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