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Itämereen tammikuussa 1993 tulleen suolaisen veden sis¿iänvirtauksen odotettiin aiheuttavan Suomenlahdella
massiivisia sinileväkukintoja työntäessäãn ravinnerikkaan syvänneveden ylös pintakerrokseen. Suolapulssin
etenemisen seuraaminen loi mielenkiintoiset olosuhteet sinilevien vuosisukkession tarkasteluun. Kukintoja
muodostavia lajeja lukuunottanrana ltämeren sinilevät ovat varsin heikosti tunnettuja selcå taksonomisilta että
ekologisilta piirteiltään. Sinilevätaksonomia on edennf 1980- ja 199O-luvuilla nopeassa tahdissa ja uusía
lajejaon kuvattu suuri mää¡ä Oli syftii olettaa, että sinileviä koskeva uusi tieto koskettaisi myös llämeren
sinilevåilajeja. Lajistokatsauksen lis?iksi tutkielmassa selvitettiin taksonien esiintymisen yhteyttä
ympåiristötekijöihin kanonisen korrespondenssianalyysin (CCA) avulla. Biomassakehityksen ohella seurattiin
typpeäsitovien, rihmamaisten sinilevien heteroqyttien lukumäåiråin kehitystä. Heteros¡ryttimäârien perusteella
arvioitiin heteroqyttien sitoman typen måiåiråiä ktiyttäen kirjallisuudessa esitettyjä t¡,pensidonø-aktiivisuulsia.
Heteroqryttien esiintymistå verrattiin ammoniumkonsentraatioon ja DIN:DIP -suhteeseen, koska niiden on
esitetty vaikuttavan heteroq¡yttien muodostumiseen. Tutkimusalueeksi valittiin Längdenin näytteenottoasema
Hankoniemen edustalla, koska suolapulssin vaikutusten voitiin odottaa näkyvän alueella jo seur¿Bvana kesãnä.

Suolapulssin eteneminen oli oletettua hiøampaa. Vuoden 1993 aikna havaittiin kahteen otteeseen vähästä
pohjan suolapitoisuuden kohoamista, mikä oli yhdistettävissä suolapulssiin. Sinilevien biomassakehitys oli
kohtuullista eikä Längdenillä tavatn¡ massaesiintymiä. Katsaus lajistoon paljasti 27 takson4joista l4:sta ei
ole aiempia mainintoja. Ch¡oococcales -lahko oli vahvasti edusteru ja etenkin pienisoluisten kolonioita
muodostavien lajien osuus oli suuri. Sinileviilajisto oli painottunut samoihin sukuihin (Cyanodictyon,
Snowella,lloronichinia,Anabqena) kuin Etelä- jaKeski-Suomen järvissätavattava lajisto.
Kanonisen korrespondenssianalyysin (CCA) avulla voitiin hahmottaa selkeä sinileväyhteisön sukkessio, jossa
erilaiset morfologiset muodot olivat painottuneet planktonyhteisön vuosisukkession eri vaiheisiin. Kevääläja
qyksyllä vallitsevia olivat solukooltaan n. 3 pm olevat, pallomaisia kolonioita muodostavat lajit, joiden
esiintyminen näytti koneloivan voimakkaan sekoittumisen ja korkeiden ravinnekonsentraatioiden kanssa.
Kesäminimin aikaan, jolloin ravinnekonsentraatiot olivat alhaisia ja vesipatsas kerrostunut, vallitsevia olivat
pienisoluiset (n. I pm), kolonioita muodostavat lajit. Solujen pieni koko takaa tehokkaan ravinteiden oton ja
koloniaalinen kasrrutapa vähenlåå laidunnuspainetta. Pienisoluisista lajeista rnnt. Lemmermanniella pan'a
Hindák oli ajoittain varsin runsas n. l7 000 koloniaa l't. Jos laji on aiemmin esiintynyt yhtã runsaana, on
varsin poikkeuksellist4 että siitii ei ole aiempia mainintoja. fuhnumaiset, heteros¡ytilliset lajit olivat
vallitseva ryhmä loppukesällä pintalämgitilan ollessa korkeimmillaan. CCA:n perusteella merkitlävin
yhteisön vaihtelua selittävä tekijä oli länltrttila. Länìtrttila vaihtelee voimakkaasti vuodenaikaisesti ja
vaikuttaa voimakkaasti Ssikaalis-kemiallisiin, ja sitli kautta biologisiin tekijöihin. L¿impxttilan jälkeen
yhteisön vaihtelua selitti parhaiten DIN:DIP -suhde.

Loppukesällii heterosyyttien núärän ollessa korkein sinileväyhteisön typensidonta vastasi arviolta 0,02 o/o:sta
kasviplanktonyhteisön käftän¿iä bppeä Heterosy¡titiheys korreloi negatiivisesti sekä NFI4-N konsentraation eftä DIN:DIP -suhteen kanssa. Regressioanalyysin perusteella NtL-N -konsentraatio selitti
lreterosy¡titiheyden vaihrelusta 2 % ja DIN:DIP -suhde 32 %.
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