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Työn tavoitteena oli selvittä ä kenttätutkimusten avullaPerämeren vesikasv illisuuden vyöhykkeisyyttä. perämeren

sti kirjatlisuuttavesikasvillisuudes ta on olemassa niukasiinä vesikasviltisuuden vyöhykkeisyytèä on alueell aluonnehdittu epåinääräis eksi. Tutk imusalueeks i valittiin Kokkol anedustan saari sto lossa on 1960-luvun alkupuoliskolla tutkit tu
I

vesikasvillisuut ta. Rannat valittiin siten eÈtä pystyttiinvertailemaan vesikasv illisuuteen vaikuttav ta lrmpäristöteki lo ir,ä

la

,

erilaisilla rannoi lla. Eri vuosikymmenten tu tkímustuloksiapyrittiin vertail emaan keskenåiän niil tä osin kuin tutkinusa Iueetolivat samat. Tuloksia vertailtiin myös läheisillä rneria Iueillatehtyihin aienpiin tutkinuksiin sekä muutamiin perinteis ].rnteoksiin.
Vesikasvi llisuutta tutkitti in kasv i I lisuuslinjo jen (34 kpt)avulla. Lin jo jen vesikasvillisuutÈ a havainnoiti 1nkevytsukell
neliömetrin

usrnenetelmäIIä ra jaten 1in jaLle osuva kasvillis uuskokoisen metall ikehikon avulla. Tutkimusruudui It akirJattiin ylös putkitokasvit ja rnakroskooppis
nanderin aste

et levät sekäniiden peittävyydet Hultin ja Ser ikon mukaan.

Ulkosaaristossa suo ja- ja ty rskyranto jen kasvillisuus poikkeavatlajimäärältään tois istaan enemmän kuin sisåisaaristossaLajimäärÉl ulkosaariston tyrskyrannoilla on pieninsuojarannoitla taas suuri Sisåisaaristossa 1a jimäärät ovat
,

ntält¿i väliItä ja tinjakohtainen vaihtelu suur ta.
Aineiston heterogeenis yysindeksi oli pieni, nikä ilmentääepäselvåiä jakoa syvyys vyöhykkeisiin. Epäsetvään vyöhykkeis yyteenon useita syitå. Veden sameus määrää kuinka syvälle vyöhykkeetvoivat ulottua. poh janlahdella tänÊi syvyys on vain noin 6-9 mjoten vesikasvien e lintila on suppeampi kuin eteläisil1ä t

merialueitla. Låhellä keskivedenpintaa taas kasveja uhkaakuivunisriski, jota aiheuttavat suuri vedenkorkeuden vaihtel ja
nopea maankohoaminen. Suppean elintilan lisäksi mahdollisiavyöhykkeitä ¡nuodostavia 1a jeja on våhän. Myös alemmatlänpöt,ilat, lyhyt kasvukaus ]. ja voimakas jääeroosio vaikeuttavatvyöhykkeisyyden kehittyrnistä
Kymnenien vuosien kuluessa kasvuynpêiristö muuttuu maankohoamisenseurauksena suo jaisernrnaksi

u
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Tä1Iä aikavätil lêi kasvi yhte
kuitenkin useat tekijät ja naankohoamisen osuutta on vaikealla.

ves svi t li

ja myös vesikasvilajisto muuttuu.
isöjen muutoksiin vaikuttavat
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