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Rakkolevã, wodenaikainen kasvu, lisããntymins¡, typpi, m¡nni toli

Hydrobiologian laboratorion ki{asto

Tyõssö tutkittün rakkolevãn ka.svun ja lisããntymisen wodenaik¡iste vaihteh¡e pohjoisen
Itãmeren ulkosaarisùovyöhykkeessã Tvärminnen alueella. Tarkoituksena oli selvittãä typen
ja m¡nnifsli¡ mahdollisia wodenaikaisia muuûoksia rakkolevãssã ja nüden yhteyttå kasvuun
ja lisããntymiseen. Tyõ tehtün k¿svattamalla nerkittyjõ leviÄ kahden metrin syvyydeltã
a¡llokon koht¡laisen v¡ikutuksen aleisella rannalla woden 1991 heinãkuusta vuoden 1992
ke.sãkuuhun. Nãylteitã kerãttiin samslta rannalta ja samslta syvyydeltã myös
satunnaisotannalla sããnnõllise.sti. Samalla seurattiin lãmpõtilan ja ravinæiden muuüoksis
vedessã.

Rakkolevãn ka.svr¡ssa tapahtuu vuodenaikaisia vaihtelus, jola on ssmankaltaiste kuin
monivuotisilla ruskolevillã yleensã. Kasvu on nopeimrnillaan kasãllã, erityisesti elokuussa
(0.73 mm/vrk), jolloin veden lãmpõtila ja valomããrã ovet kasvulle zuotuisat. Hitaimmilla¡n
kasr¡u on talvella fteskimããrin 0.2 mm/vrþ, koska alhainen lãmpõtila ja valomãårå
ehkãisevãt rakkolevãn kacvua. Pituuskasvu on hiema¡ hitaampaa kuin rakkolevãIlä on
Itãmeressã aikaisemmin havaittu. Rakkolevã kasvaa vuoden aikan¡ 7.5-14.6 cm, riippuen
mittaustavaste.

Rakkolevãllã on woden aikana vain yksi ¡isnõntymiskausi, toisin kuin etelãisellä Itãmerellä.
Lyhyen päivãn olosuhteet indusoivat reseptaakkelien muodostumisen lokakuussa.
Hedelmãllisyysindeksi (F.I) kohoaa vãlittõmãsti reseptaakkelien muodostuttua 0.5{.6:een
(50{,09ú lcãrjistä reseptaakkeleita) ja pysyy tasaisena kesãkuuhun. Lisããntymiskausi pãättyy
heinãkuussa þpsien reseptaakkelien irtoamiseen. Reseptaakkelit kasvavat hit"rsti (0.05
mm/vrk) talven aikana. Maaliskuun lopulla kÀsvu nopeutuu voimakkaasti ja rnaksimi 0.17
mm"/vrk sa¡wtetaan huhtikuussa. Tãmãn jälkeen kasvu hidastuu loukokuun loppua kohti.

Kokonaistypen mããrã rakkolevãn vegetatiivisissa kärjisså vaihtelee noudattaen pienellã
viiveellã veden epäorgaanisen typ€n mÃãrâã. Mitatut arvot ovat pienempiä kuin
aikaisemmisss tutkimuksissa muilla merialueilla havaitut. Elo- ja syyskuussa typen mãärä
on minimissããn 0.7% N/g kuivapainoa. Talvella typpi kerãytyy soluihin ja on
korkeimmillaen huhtikuussa 4.3% Nlg kuivapainoa. Varasùo käytetããn kasrruun kevããllã ja
alkukesãllä, kun veden epãorgaanisen typen mããrã on alhainen, vaikka olosuhteet muut€n
ovat kasvulle suotuisat.

Mannitolipitoisuus rakkolevãn vegetatiivisissa kãUissã on pienimmilläÃn talvella
keskimããrin 20 mglg tuorepainoa ja kohoaa huippuunsa keväãllã 65 mgig tuorepainoa,
jonka jãlkeen tapahtuu nopea lasku. Kasãllã ja syksyllã m¡nnitolia on keskimålirin 35 mg/g
tuorepainoa. Rakkolevã kãyttãä m¡nnitolivarastoa raseptaakkelien muodostumiseen syksyllã
ja niiden nopeåån ka.svr¡un loppukevããllä.
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Rakkolevän (Fucus ypsigulasus L., Phaeophyta) kasvun ja lisããntymisen vuodenaikainen vailrtelu
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