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Lisensiaattityössä tarkastellaan pohjoisen Itämeren ulapan sinileväyhteisöjen lajikoostumusta ja lajien
esiintymistä suhteessa ympåiristötekijöihin avovesikauden aikana sekä sinilevien esiintymistä jäässä ja
talvisessa vesipatsaassa. Vuodenaikaisdynamiikka¿ koskeva tutkimus tehtiin Halkoniemen edustalla
ajanjaksolla helmikuusta joulukuuhun vuonna 1993 ja sinilevien talvista esiintymistä koskeva tutkimus
Perämerellä maalis-huhtikuussa vuonna 1995.

Sinilevätaksonomia on edennyt pitkin harppauksin viimeisten viidentoista vuoden aikana ja runsaasti

uusia lajeja on kuvath¡ vanhojen lajien revisioiden ohella, niinik¿üin Itåmeren sinilev2ilajisto oli påüvityksen

tarpeessa. Itlimerellä sinileviä koskeva tutkimus on keskittynyt lähinnä rihmamaisiin, kukintoja muodostaviin
lajeihin, joten tavoitteena oli selvittää sinilevien esiintymistä ja ekologiaa yleisemmin. Lajistollisen
tarkastelun kohteena olivat erityisesti Chroococcales-lahkon piko-kokoluokan (0.2-2 pm) soluista koostuvat
yhdyskunnat sekä pallomaiset gomphosphaerioidi-lajit.

Tutkimuksessa tavattiin yhteensä 24 edellämainittuihin sinilevåiryhmiin kuuluvaa taksonia, joista

l5:sta ei ole Itämereltä aiempia havaintoja. Kaikki tavatut lajit esiintyvät Itämeren valuma-alueella makeissa

vesissä. Vaikka useimmista lajeista ei ole aiempia havaintoja, erààt lajit esiintyivät hyvin runsaina, mm.
Lemmermanniella parva -lajia tavattiin heinäkuun alkupuolella l7 000 yhdyskuntaa litrassa.
Ympäristötekijäiden ja sinilevien avoveden aikaisen esiintymisen suhdetta tarkasteltiin kanonisen
korrespondenssianalyysin (CCA) avulla. Sinilevien vuodenaikaissukkessiossa oli erotettavissa erilaisten
morfologisten muotojen vaihtelu yhdessä planktonyhteisön olosuhteiden muutoksen kanssa. Syksyn ja kevåüin

sekoittuvissa ja ravinnerikkaissa olosuhteissa sinilevliyhteisöjä hallitsivat pallomaiset gomphosphaerioidi-
yhdyskunnat. Alkukesåillä, jolloin alhaiset epäorgaanisen qpen ja fosforin konsentraatiot tavallisesti
rajoittavat autotrofisten levien ka.svua, laiduntajien mäårä on suuri ja sekoittuva pintakerros matala,

sinileväyhteisöjä hallitsivat yhdyskuntia muodostavat pikosinilevät. Pienet solut ovat ravinteidenotossa suuria
tehokkaampia ja hyytelömäiset rakenteet todennäköisesti suojaavat laidunnukselta sekä vajoamiselta.
Pintaveden lämpötilan saawttaessa maksimin, rihmamaiset, heterosyytilliset sinilevät muodostuivat
hallitsevaksi ryhmäksi. Ne þkenevät typensidontaan ja ovat siten loppukesän alhaisissa

typpikonsentra¿tioissa etuasemassa muihin sinileviin nähden. Kanonisen korrespondenssianalyysin
perusteella l¿impötila ja epäorgaanisen typen suhde fosforiin @IN:DIP) selittivät parhaiten yhteisön vaihtelua.

Itämeren jää on rakenteeltaan merijälitä, jääkiteiden våileissä elää rikas eliöstö, joka on
suureksi osaksi planktista alkuperää. Myös sinilevät intergroituvat osaksi jään sisälle. Tässä tutkimuksessa
jään sisäll?i sekä talvisessa vesipatsaassa esiintyi 17 sinilevåilaji4 joista seitsemån yksinomaan jåiässä. Sinileviä
tavattiin j?i.ässä kaikkiaan useammin kuin planktoniss4 joten voidaan olet[aâ, että jäähän integroituneilla
sinilevillä on merkittävä asema kevään sinileväyhteisöjen muodostuessa. Arktisilla merialueilla
perustuottajabiomassan on havaittu kerälintyvän talvella vesipatsaan sijasta jälihän. Myös Perämerellä jäästä

mitattiin kolmesta viiteen kertaisia kloroflli a-konsentraatioita vesipatsaaseen nähden. Jä?in sisältä valutetun
suolaveden ja sulatetun jåiän suolaisuuksien ja klorofrlli-ø konsentraatioiden vertailu osoitti suolaveden

valutusmenetelmän olevan epåvarma suurikokoisempien perustuottajien tutkimuksessa.
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