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- Referat
Metaani, dityppioksidi ja hiilidioksidi ovat tärkeimmät luonnossa syntyvät kasvihuonekaasut. Metaanin ja dityppioksidin

kaikkia pääsiãiaht.ita.i kuitenkaan vielä tunneta. Järvien rannat voisivat olla yksi mahdollinen metaanin päästölähde, sillä

rannoillà on metaanin synnylle suotuisat olosuhteet. Rannoilla kasvaa myös ilmaversoisia kasveja, jotka toimivat

kasvihuonekaasujen kulkeutumisreittinä sedimentistä ilmakehään. Kasvillisuuden on havaittu pystyvän säätelemään

metaanipäästöjen määrää tuotantonsa kautta kosteikkoalueilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kvantifioida metaanin ja

dityppioksidin päästöt Lammin pääjärven Pappilanlahden kortevyöhykkeessäja tutkia vaikuttaako jåirvikortteen tuotanto

metåánipaastöjèn määrätin. Kaasumittausten lisäksi seurattiin järvikortteen biomassan kehitystä kasvukauden aikana.

Järvikortteen biomassan kehitystä seurattiin mittaamalla kortteen versobiomassa kesä-, heinä- ja elokuussa sekä

pohjanalainen biomassa touko-, elo- ja syyskuussa. Versobiomassan mäåiritykset tehtiin ns. epäsuoralla menetelmällä, jossa

pituus-pulno -regression avulla määritettiin verson keskipaino. Laskemalla versojen tiheys voitiin määrittää kortteikon

biotnurru. Epäsuoran menetelmÍin antaman tuloksen luotettavuutta testattiin vertaamalla sitä suoran menetelmän antamaan

tulokseen. Suorassa menetelmässä kaikki versot leikattiin 0.25 m2:n alalta, kuivattiin ja punnittiin. Pohjanalaista biomassaa

tutkittiin ottamalla teräsputkinoutimella (halkaisija 86 mm) kymmenen näytettÉi kahdesta kasvustosta touko- ja elokuussa.

Syyskuussa otettin kymmenen näytettä ainoastaan toisesta kasvustosta.'Kaasumittauksissa 
käytettiin ns. kammiotekniikka, jossa avonainen pleksikammio asetettiin rantavyöhykkeeseen ja

kaasupitoisuuden muutosta kammion sisällä seurattiin mittausjakson ajan (30 min). Kokeen alussa irtokannet kiinnitettiin

kuminauhoilla kammioihin ja kaasunäytteitä otettiin injektioruiskulla kymmenen minuutin välein kannessa olleen

silikonikorkin läpi. Kesällä I 994 tutkittiin kaasupäästöjen kasvukaudenaikaista vaihtelua mittaamalla päästöjä kerran kesä-,

heinä-, elo-, syys- ja marraskuussa. Mittausjaksot aloitettiin klo 13.00 (kesäaikaa). Kesällä 1995 tutkittiin kaaasupäästöjen

vuorokaudenaikaista vaihtelua mittaamalla kesä- ja elokuussa yhden vuorokauden aikana päästöjä kuuden tunnin välein

(aloitettiin klo 7.00). Kesän 1994 mittauksissa kaytettiin kesä-, heinä- ja marraskuussa kolmea sekä elo- ja syyskuussa

yhdeksää kammiota. KesZin 1995 mittauksissa kaytettiin kolmea kammiota. Metaanipäästöjen vaihtelua selitettiin

regressioanalyysin avulla. Selittävinåi muuttujina olivat kortteikon nettofotosynteesi, lämpötila, säteily, kammioissa

olleiden kortteiden biomassa ja veden korkeus.

Kortteen versobiomassan huippu oli toisessa kasvustossa heinäkuussaja toisessa elokuussa. Heinäkuun biomassahuippu

johtui näytteenottovirheestä. Pohjanalainen biom-assa kasvoi koko mittausjakson ajan, biomassahuippu oli syyskuussa.

Kasvukauden lopulla versobiomassa oli 626 glmt ja pohjanalainen 1545 glm', joten suurin osa biomassasta oli

poþjanalaista. Biomassa-arvion tarkkuus heikkeni kasvukauden myötti, sillä kortteen verson pituus-paino -regression

selitysasteet heikkenivät kasvukauden myötä.
Metaanipäästöt olivat suurimmillaan heinäkuussa (maksimi 813 mg/m2ld) ja pienimmillään marraskuussa (minimi 8.9

mglm2ld¡. Kasvukaudenaikaiseksi päästöksi laskettiin 43.7 glm2 . Kasvukaudenaikaiset metaanipäästöt vaihtelivat samalla

tavalla kuin lämpötila ja kortteikon nettofotosynteesi. Regressioanalyysissä parhaimmiksi metaanipäästöjen selittäjiksi

osoittautuivat lämpötila ja säteily. Kortteen biomassa ei selittänyt merkitsevästi metaanipäästöjen vaihtelua.

Metaanipäästöjen vuorokaudenaikaisessa vaihtelussa ei havaittu yhtenäistä trendiä: kesäkuussa päästöjen huippu oli
päivällä ja elokuussa yöllä. Metaanipäästöjen vaihtelut eivät olleet samanalaisia kuin lämpötilan ja hiilidioksidin vaihtelut.

Metaanipäästöjen öinen huippu johtui luultavasti kortteen juurieksudaattien erityksen lisääntymisestä illalla tapahtuneen

yhteyttämisen johdosta. Dityppioksidipäästöt olivat satunnaisia, joten kortteikko ei ollut merkittävä päästölähde.

MetaanipäZistöt olivat huomattavan suuria. Ne ylittivät soilta mitatut ja ylsivät jopa riisipelloilta mitattujen päästöjen

tasolle. Järvien rannat voivatkin olla merkittävä metaanin päästölähde. Koska päästöjä ei ole mitattu järvien rannoilta

systemaattisesti, niiden merkitys metaanin päästölähteenå on ehkä aliarvioitu. Kortteen tuotannon ja metaanipä¿istöjen

välisestä yhteydestä saatiin hieman ristiriitaisia tuloksia. Tulosten katsottiin kuitenkin tukevan alkuolettamusta kortteen

tuotannon ja metaanipäästöjen välisestä riippuvuudesta. Jos tämä suhde pysyy vakiona, metaanipäästöt oletettavasti

lisääntyvät kasvihuoneilmiön myötä, sillä kortteen tuotannon on havaittu kasvavan hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan

kohotessa.


