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Työssäni käsittelen piilevien (Bacillariophyceae) ekologiaa kolmessa tunturipurossa subarktisen
Saanajärven  valuma-alueella  (69°03’00''N,  20°50’15''E)  Kilpisjärven  lähellä.  Tarkastelun
kohteena ovat  benttisten piileväyhteisöjen  rakenne,  monimuotoisuus  ja  vuodenaikaisvaihtelut
sammal-, hiekka- ja kivihabitaatissa. Selvitän, mitkä piilevätaksonit näissä puroissa esiintyvät,
mitkä  abioottiset  tai  bioottiset  tekijät  lajien  esiintymiseen  vaikuttavat  ja  tapahtuuko
piileväyhteisöillä vuodenaikaista vaihtelua tutkimusjakson aikana.

Näytteenottokautena heinäkuusta lokakuuhun vuonna 2000 otin piilevänäytteitä eri habitaateista
sekä  vesinäytteitä  fysikaalis-kemiallisten  ympäristötekijöiden  määrittämistä  varten  kuudesta
näytteenottopaikasta. Näytteenottokertoja noin kahden viikon välein oli seitsemän ja kvalitatiivisia
piilevänäytteitä mikroskopoin kaikkiaan 84 kappaletta.

Aineistoa  tarkastelen  ensin  eksploratiivisesti  puroveden  laadun  ja  sen  kehityksen  osalta.
Fysikaalis-kemiallisille  ympäristötekijöille  teen  korrelaatioanalyysin  sekä  lisäksi
diskriminanttianalyysin  puroveden  laadun  ajallisen  vaihtelun  selvittämiseksi.  Tärkeimpien
piilevälajien  kehitystä  samassa  habitaatissa  ja  paikassa  näytteenottokauden  aikana  esitän
diagrammeina  ja  eri  näytteiden  piileväyhteisöjen  vertailua  pääkomponenttianalyysilla  (PCA).
Ympäristötekijä- ja lajiaineiston yhdistän lopuksi redundanssianalyysin (RDA) avulla.

Tutkimuksen  tunturipurojen  fysikaalis-kemialliset  tekijät  vaihtelevat  paikallisesti  ja  ajallisesti.
Veden laatu riippuu maa- ja kallioperän, ilmaston ja sääolosuhteiden yhteisestä vaikutuksesta.
Ympäristötekijät ovat myös erilaisia ritraali- ja lähdepuroissa veden alkuperästä johtuen.

Kolmesta  tunturipurosta  ensimmäinen  on  selvästi  ns.  ritraalipuro,  johon  sääolosuhteet
vaikuttavat  voimakkaammin  niin  virtaamien  kuin  veden  laadunkin  osalta.  Sen  yläpuolella
sijaitsee tunturilammikko, mikä selittää puroveden suhteellisen korkean lämpötilan. Kaksi muuta
puroa  edustavat  enemmän  lähdepurotyyppiä,  joissa  on vakaammat  olosuhteet  ja  jotka  eivät
reagoi herkästi sääolosuhteiden vaihteluihin. Näiden lähdepurojen lämpötilat ovat alhaisempia ja
tasaisempia.  Maa-  ja  kallioperän  karbonaatit  kohottavat  todennäköisesti  sähkönjohtokykyä
näissä lähdepuroissa. Diskriminanttianalyysin tulos näyttää, että kaikkien purojen veden laadun
suurimmat muutokset sijoittuvat näytteenottokauden alkupuolelle, kun kevättulvat olivat jo ohi.

Tutkimuksen valtalajit ovat tyypillisiä ja yleisiä lajeja virtaavissa vesissä vuoristo- tai pohjoisilla
alueilla.  Piilevälajisto  edustaa  vähäravinteisia,  kirkasvetisiä,  hapellisia  sekä  neutraalin  pH:n
olosuhteita  ja indikoi  hyvää tai  erittäin  hyvää veden laatua.  Suurin  osa tavatuista  lajeista on
pennaattisia (Pennales). Taksonimäärä on suurin sammalhabitaatissa, mutta monimuotoisuutta
kuvaava  Shannon-Weaver-indeksi  antaa  hiekkahabitaatille  korkeimman  luvun.  Suuria
vuodenaikaismuutoksia piileväyhteisöjen rakenteessa ei tapahtunut näytteenottokauden aikana.

Sekä PCA että RDA näyttävät, että kaikki purot ja niiden edustamat näytteet sijoittuvat omiksi
ryhmikseen,  vaikka  lähdepurot  sijaitsevat  lähempänä  toisiaan  kuin  ritraalipuroa.  Jokaisella
purolla  on  omanlaisensa  piileväyhteisö,  mutta  lähdepurojen  yhteisöt  muistuttavat  enemmän
toisiaan.  On todettava,  että kasvualustan merkitys  piileväyhteisön rakenteelle on tutkittavissa
tunturipuroissa huomattavasti pienempi kuin fysikaalis-kemiallisten ympäristötekijöiden.
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Zusammenfassung
Die  Ökologie  der  Kieselalgen  (=  Diatomeen,  Bacillariophyceae)  in  drei  Fjällbächen  im

Einzugsgebiet  des  Saanajärvi-Sees  (69°03’00''N,  20°50’15''E)  bei  Kilpisjärvi  in  NW-Finnisch-
Lappland  wird  in  dieser  Arbeit  behandelt.  Gegenstand  der  Untersuchung  ist  der  Aufbau,  die
Artenvielfalt  und  die  jahreszeitlich  bedingten  Änderungen  von  benthischen
Diatomeengemeinschaften  in  Moos-,  Sand-  und  Steinhabitaten.  Auf  die  Fragen,  welche
Kieselalgenarten  in  diesen  Bächen  auftreten,  welche  abiotischen  und  biotischen  Faktoren  das
Vorkommen beeinflussen und ob es jahreszeitliche Veränderungen der Kieselalgengemeinschaften
während des Untersuchungszeitraums gibt, versucht diese Untersuchung Antworten zu finden.

Von  Juli  bis  Oktober  2000  wurden  an  sechs  Stellen  Kieselalgenproben  aus  den  drei
Habitattypen und Wasserproben zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Bachwassers genommen.  Die  Probennahme fand etwa alle  zwei  Wochen insgesamt  sieben Mal
statt. Alles in allem sind für diese Untersuchung 84 Diatomeenproben mikroskopiert worden.

Die Ergebnisse der Wasserproben und der saisonale Verlauf der Wasserqualität  wird zuerst
explorativ untersucht. Dann werden die Zusammenhänge zwischen den abiotischen Umweltfaktoren
mit  Hilfe der Korrelationsanalyse untersucht und die jahrezeitliche Entwicklung der Wasserqualität
mittels  Diskriminanzanalyse  bearbeitet.  Die  Saisonalität  der  Kieselalgen  in  jeder  Habitat-
Untersuchungsstellen-Kombination wird in Flächendiagrammen veranschaulicht. Der Vergleich aller
84 Kieselalgenproben wird  anschließend mit  der  Hauptkomponentenanalyse (PCA)  durchgeführt.
Zum Schluss werden die abiotischen Faktoren mit den Diatomeendaten mittels Redundanzanalyse
(RDA) kombiniert und verglichen.

Die physikalisch-chemischen Umweltbedingungen in den Fjällbächen variieren räumlich und
zeitlich. Die Wasserqualität wird von der Bodenbeschaffenheit, dem Grundgestein, dem Klima und
den Wetterbedingungen beeinflusst. Auch der unterschiedliche Ursprung des Wassers in Quell- und
rhithralen Bächen (Grundwasser vs.  Regen- und Schmelzwasser) wirkt  sich auf  die gemessenen
Umweltfaktoren aus.

Von  den  drei  untersuchten  Gewässern  gehört  einer  zu  den  rhithralen  Bächen,  die
hauptsächlich  aus  Schneeschmelz-  und  Regenwasser  gespeist  werden.  Die  Wetterbedingungen
haben auf ihn einen eindeutigen Einfluss, z.B. ändert sich die Abflussmenge und die Wasserqualität
mit der Niederschlagsmenge. Dieser Bach befindet sich außerdem unterhalb eines Fjällteiches, was
die  relativ  hohe  Wassertemperatur  in  diesem  Teichabfluss  erklärt.  Die  beiden  anderen
Forschungsbäche sind Quellbäche, in denen stabilere Bedingungen vorherrschen und die nicht so
schnell  auf Wetterveränderungen reagieren. Die Wassertemperatur in diesen Bächen ist niedriger
und schwankt weniger als im rhithralen Bach. Wahrscheinlich erhöht der Karbonatgehalt des Bodens
und Grundgesteins die Leitfähigkeit  in den Quellbächen.  Die Diskriminanzanalyse zeigt,  dass die
größten  Veränderungen  der  Wasserqualität  in  allen  drei  Bächen  am  Anfang  des
Untersuchungszeitraums zu finden sind.

Die dominanten Kieselalgenarten dieser Untersuchung sind allgemeine und typische Vertreter
der Fließgewässer in alpinen oder nordischen Gegenden. Sie repräsentieren oligotrophes und klares
Wasser, sauerstoffreiche Bedingungen um einen neutralen pH-Wert und zeigen gute oder sehr gute
Wasserqualität  an.  Die  Mehrzahl  der  angetroffenen  Diatomeenarten  gehört  zu  den  pennaten
Kieselalgen (Pennales). Die Artenvielfalt ist im Mooshabitat am größten. Jedoch zeigt der Shannon-
Weaver-Index  im  Sandhabitat  den  höchsten  Wert  für  die  Diversität.  Starke  jahreszeitliche
Veränderungen  im  Aufbau  der  Kieselalgengemeinschaften  wurden in  dieser  Untersuchung  nicht
beobachtet.

Sowohl die PCA als auch die RDA gruppieren die einzelnen Diatomeen- und Wasserproben
nach den drei Fjällbächen und nicht nach den Habitaten. Die beiden Quellbäche stehen sich dabei
näher und sind sich somit in der Wasserqualität und in der Diatomeenflora ähnlicher. Der rhithrale
Bach liegt weiter abseits und steht klar für sich. Der Einfluss des Substrats (Habitat) auf die Struktur
der  Kieselalgengemeinschaften  ist  im  Gegensatz  zu  den  abiotischen  Umweltfaktoren  in  dieser
Untersuchung als eher gering einzustufen.
Schlüsselworte          Kieselalgen, Fjällbäche, Fließgewässer, Substrat, jahreszeitliche Sukzession,
subarktisch, Saanajärvi, Kilpisjärvi, Finnisch-Lappland, PCA, RDA
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Abstract

The  ecology  of  diatoms  (Bacillariophyceae)  was investigated  in  three  mountain  brooks  of  the
watershed of subarctic lake Saanajärvi (69°03’00''N, 20°50’15''E) in the Kilpisjärvi area (NW Finnish
Lapland). The main subjects of the study were the composition, diversity and seasonality of benthic
diatom communities in epibryic, epipsammic, and epilithic microhabitats. I assess what diatom taxa
occur in these brooks, what possible differences in the samples result from abiotic and biotic factors,
and whether there occurs seasonal  variation in diatom community  structure during the period of
study.

Sampling took place from July to October 2000. Diatom samples from three different habitats and
water samples for analysing physical and chemical parameters were taken about every two weeks.
Seven sampling dates provided a total of 84 diatom samples included in this study.

First, the physical and chemical parameters are investigated by explorative analysis of water quality
and its seasonality. Then correlation analysis reveals interrelationships of the environmental factors.
Canonical discriminant functions explain the temporal variation patterns of the water samples. Area
diagrams show species data with the dominant taxa and their development during the study. The
comparison between diatom samples is made with principal  components analysis (PCA).  Finally,
species and environmental data are combined in redundancy analysis (RDA).

Physical and chemical parameters of the studied brooks vary spatially and temporally. Water quality
is a function of the watershed's soil and bedrock characteristics as well as of climate and weather
conditions. Also the origin of water determines water's characteristics and differentiates rhithral from
krenal streams.

From the three mountain brooks, the first one is clearly a rhithral stream, where both discharge and
water quality are more strongly influenced by weather conditions. This brook is fed by a pond, which
explains  the higher  water  temperatures.  The  second and third  brooks  represent  krenal  streams
(spring-fed), where groundwater accounts for more stable conditions, also in regard to temperature .
Water  temperatures are clearly lower than in the rhithral  brook. Probably the elevated carbonate
content in bedrock and soil explains the higher conductivity in these brooks. Canonical discriminant
functions of all water samples showed, that the most drastic water quality changes occurred during
he beginning of  the sampling  period,  which started just  after  the spring flood caused by melting
snow.

The dominant species are typical and common in running waters of high mountain or high latitude
areas.  Species represent  oligotrophic,  clear  water,  oxygenated and circumneutral  conditions and
indicate  good  or  excellent  water  quality.  Most  of  the  species  belong  to  the  pennate  diatoms
(Pennales). The number of  taxa is greatest in the epibryic habitat,  but Shannon-Weaver  diversity
index  gives the highest  reading in epipsammic  habitat  samples,  where species are more evenly
distributed. Distinct seasonality was not observed during the study period.

PCA  and  RDA  show  that  the  brooks  and  the  samples  representing  them  fall  into  their  own
complexes. Each brook has its own species composition,  but the diatom assemblages of  the two
krenal brooks are more similar to each other. The influence of substrate on the structure of diatom
community is considerably less important than that of physical and chemical environmental factors.

Key words            diatoms, mountain brooks, running waters, substrate, seasonality, subarctic,
Saanajärvi, Kilpisjärvi, Finnish Lapland, PCA, RDA
Place of storage      Library of the Department of Ecology and Systematics, Library of the Kilpisjärvi
Biological Station, E-thesis internet service of the University of Helsinki
Other information 
                          Abstracts in Finnish, German, English and French
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Résumé

Ce travail traite de l’écologie des diatomées (Bacillariophycées) présentent dans trois ruisseaux de
montagne dans le bassin versant du lac Saanajärvi (69°03’00''N, 20°50’15''E) de la région de
Kilpisjärvi (NO Laponie finlandaise). Les sujets d’études principaux étaient la composition, la
diversité et la saisonnalité des communautés de diatomées benthiques dans trois microhabitats
lotiques, l’habitat épibryique (mousse), épipsammique (sable) et épilithique (pierre). Nous avons
examiné la répartition de différents taxons de diatomées dans les ruisseaux étudiés. L’importance
des facteurs abiotiques et biotiques, ainsi que des variations saisonnières, ont ensuite été étudié
pour comprendre la répartition des diatomées.

Des échantillons d’eau et de diatomées ont été prélevés à deux semaines d’intervalles entre juillet et
octobre 2000 à 6 endroits différents. Au total, 84 échantillons de diatomées ont été examinés par
microscopie pour cette étude.

Tout d’abord les variations saisonnières des échantillons d’eau ont été analysées. L’étude des
résultats montre une corrélation entre les différents facteurs physico-chimiques ainsi qu’une variation
de la qualité de l’eau pendant la période d’étude (analyse discriminante). Les changements
temporels des communautés de diatomées sont représentés par des diagrammes de surface. La
similitude des communautés a été examinée à l’aide d’une analyse en composante principale (ACP).
Le matériel taxonomique et environnemental est enfin combiné à l’aide de l’analyse de redondance
(RDA).

Les facteurs environnementaux physico-chimiques des trois ruisseaux varient temporellement et
spatialement. La qualité de l’eau est dépendante du sol et de la roche, mais aussi du climat et des
conditions météorologiques. L’origine d’eau est différente dans les cours d’eau rhithraux (pluies et
fonte de neige) et crénaux (nappe phréatique) et influence aussi la physico-chimie de l’eau.

Le premier des trois ruisseaux étudiés fait nettement partie des cours d’eau rhithraux, où l’influence
des conditions météorologiques se voit plus clairement non seulement dans le débit mais aussi dans
les fluctuations de la qualité d’eau. En amont de ce ruisseau il y a un étang de montagne, ce qui
explique les températures de l’eau relativement élevées. Les deux autres ruisseaux représentent
avec leurs conditions plus stables davantage le type de cours d’eau crénal, qui ne réagit pas si
facilement au changements météorologiques. Les températures des ruisseaux crénaux sont plus
basses et plus constantes que celles du ruisseau rhithral. Probablement les carbonates du sol et de
la roche augmentent la conductivité de l’eau de ces deux ruisseaux crénaux. L’analyse discriminante
révèle que les différences de composition physico-chimique sont maximales au début de la période
d’étude.

Les taxons dominants de l’étude sont des espèces communes et typiques pour les systèmes lotiques
montagneux ou nordiques. Les espèces représentent des eaux oligotrophes, claires et bien
oxygénées autour un pH neutre et indiquent une bonne ou excellente qualité d’eau. La plupart des
taxons rencontrés sont des diatomées pennées (Pennales). La richesse spécifique est la plus grande
dans l’habitat épibryique, mais l’indice de diversité de Shannon-Weaver donne le plus grand chiffre
pour l’habitat épipsammique. Des changements saisonniers distincts des communautés de
diatomées ne sont pas observés au cours de la période d’étude.

Aussi bien l’ACP que la RDA groupent les échantillons d’eau et de diatomées en trois ensembles
séparés selon les différents ruisseaux et non pas selon les habitats. Chaque ruisseau possède sa
propre composition d’espèces, mais les communautés de diatomées des ruisseaux crénaux se
ressemblent plus. L’influence du substrat (habitats) pour la composition des communautés de
diatomées est d’importance mineure en comparaison des facteurs physico-chimiques de l’eau.

Mots clés     diatomées, ruisseaux de montagne, eaux courantes, substrat, saisonnalité,
subarctique, Saanajärvi, Kilpisjärvi, Laponie finlandaise, ACP, RDA
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1.  Johdanto

Virtaavat vedet vuoristoissa kuuluvat ehkä kiehtovimpiin vesistöihin maailmassa.

Näitä  äärimmäisiä  akvaattisia  systeemejä  (Douglas  &  Smol  1995)  esiintyy

kaikkialla,  arktisilta  alueilta  tropiikille  asti  (Ward  1994).  Purot  ovat  pieni,  mutta

tärkeä osa veden kiertokulkua. Usein ne laskevat isompiin jokiin, ja lopuksi vesi

kulkeutuu valtameriin haihtuakseen taas ilmakehään (Giller & Malmqvist 2003).

Allanin  (1995)  mukaan  purot  ja  joet  ovat  ihmiskunnan  ehkä  merkittävimmin

muuttamia  ekosysteemejä.  Myös  vuoristoissa  ihminen  on  muuttanut  virtaavia

vesiä  joko  suoraan  tai  välillisesti,  vaikka  vähäisemmässä  määrin  kuin  alavilla

mailla  (Ward  2002).  Tässä  työssä  esitelty  tutkimusalue  Kilpisjärven  seudulla,

Saanajärven tuntumassa, edustaa suhteellisen koskematonta tunturiluontoa, mikä

on  ainakin  eurooppalaisittain  harvinaisuus.  Virtaavia  vuoristovesiä  on  yleisesti

tutkittu  vähän  (Antoniades  & Douglas  2002,  Ward  2002).  Toivoisin,  että  tämä

tutkimukseni  olisi  yksi  pieni  askel  eteenpäin  tunturipurojen  ekologian

ymmärtämisessä.

1.1.  Virtaava vesi ekosysteeminä

Ekosysteemitutkimus  käsittelee  sekä  tietyn  elinympäristön  eliöyhteisöä  eli

biokenoosia, että elotonta ympäristöä, eli biotooppia abioottisine tekijöineen, jotka

vaikuttavat  eliöihin.  Tähän  tutkimusalaan  kuuluu  myös  aineen  ja  energian

siirtymisen  tutkiminen,  joka tapahtuu  parhaiten  tarkkaan  rajatussa  systeemissä

(mm.  Ramade  1994,  Hanski  ym.  1998,  Frontier  &  Pichod-Viale  1995).

Järviekosysteemi  on  tästä  yksi  malliesimerkki.  Virtaavien  vesien  asema

ekosysteemeinä kuitenkin  jakaa mielipiteitä.  Toiset  tutkijat  lukevat  ne loottisina

systeemeinä  oikeiksi  ekosysteemeiksi,  joissa  veden  vaihtuvuus  on  nopeaa

(Ramade 1994, Allan 1995, Hanski ym. 1998). Toiset tutkijat taas eivät lue niitä

varsinaisiksi ekosysteemeiksi ollenkaan (Lampert & Sommer 1993).

Jos asiaa tarkastellaan laajan ekosysteemikonseptin kautta, virtaava vesi ei toimi

omana  ekosysteeminään,  koska  energia  ei  synny  itse  akvaattisessa
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ympäristössä. Virtaavia vesiä voidaan kutsua heterotrofisiksi  systeemeiksi,  jotka

ovat  riippuvaisia  niiden  valuma-alueelta  saamasta  energiasta.  Tämän

näkemyksen  mukaan  energia  ainoastaan  kulutetaan  virtaavien  vesien

ympäristöissä.  Toisena  argumenttina  ekosysteemimallia  vastaan  on  aineiden

kiertokulku  systeemissä.  Aineet  kulutetaan,  eivätkä  ne  tule  enää  uudestaan

tuottajien  käyttöön,  vaan  liikkuvat  spiraalimaisesti  myötävirtaan,  pois

tuotantoalueelta  (Lampert  &  Sommer  1993).  Virtaavat  vedet  nähdään

ennemminkin  osana  valuma-aluetta  tai  jokilaaksoa,  eli  osana  suurempaa

ekosysteemiä (Hynes 1975, Lotspeich 1980).

Oman  tutkimukseni  kautta  näen  virtaavat  vedet  selkeästi  omana

ekosysteeminään,  varsinkin  kun  olen  havainnut,  että  tutkimuspuroissani

autotrofisuudella on ilmeisen merkittävä rooli.

1.1.1.     Virtaavien vesien fysikaalisesta ympäristöstä  

Vesistö,  jossa  vesi  liikkuu  suhteellisen  nopeasti  ja  yhdensuuntaisesti  kuuluu

virtaaviin vesiin. Sen koosta riippuen sitä kutsutaan joko puroksi tai joeksi (Horne

& Goldman 1994). Virtaava vesistö syntyy lähinnä tektonisista syistä siellä, missä

maanpinta  on  kalteva,  ja  sadannasta  on  olemassa  ylijäämä.  Pintareliefissä

tapahtuvia  tektonisia  muutoksia,  jotka vaikuttavat  virtaavien  vesistöjen kulkuun,

voi tapahtua yhä (Schwoerbel 1999). Vesi virtaa maisemareliefin mukaan tiettyyn

suuntaan laskuvesistöön (kuva 1), joko järveen tai mereen, josta se haihtuu osana

hydrologista kierrosta takaisin ilmakehään, ennen kuin laskeutuu sateena takaisin

maapallon pinnalle (Allan 1995). Veden kiertokulkua kuvassa 1 luonnehtivat mm.

sadanta  (precipitation),  haihdunta  (evaporation),  valunta  (runoff,  flow)  ja

vesivarastot (storage, groundwater) (Maastik ym. 2000).
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Kuva 1. Kaavamainen piirros veden kiertokulusta (Lähde: Allan 1995)

Haihdunta  (evaporation)  vaikuttaa  virtaavan  veden  virtaamaan  (kuva  1).

Haihdunta  on  haihtuva  vesimäärä  aikayksikköä  kohti,  joka  muiden

vesitasesuureiden  tavoin  yleensä  ilmoitetaan  vesikerroksen  paksuutena  (mm)

(Maastik  ym.  2000).  Haihdunnalla  tarkoitetaan  maaperän,  järvien  ja  virtaavien

vesien pinnalta tapahtuvaa veden haihduntaa ilmakehään (Allan 1995). Kasvien

kautta tapahtuvaa haihduntaa kutsutaan transpiraatioksi (Tirri ym. 1993). Valuma-

alueen kasvillisuudella on suuri vaikutus kokonaishaihduntaan, koska se säätelee

veden määrää maaperässä (Likens ym. 1970, Hynes 1975). Kasvillisuus voi jopa

säätää  virtaavien  vesien  talviajan  virtaamaa,  koska  kuivatettuaan  maaperän

kuivakausina, maaperän kyky varastoida sadekausien sadantaa on suuri.  Tosin

osa  sadevedestä  ei  koskaan  päädy  maaperään  asti,  vaan  jää  kasvillisuuden

pinnoille  ja haihtuu sieltä  suoraan ilmakehään (Maastik ym. 2000).  Tätä ilmiötä

kutsutaan kasvillisuuspidännäksi (interception).

Suodanta  (percolation)  tarkoittaa  nesteen  virtausta  painovoiman  vaikutuksesta

kyllästymättömässä  huokoisessa  väliaineessa  (kuva  1),  esim.  maaveden

vajoaminen  maaperässä  (Maastik  ym.  2000).  Suodanta  edellyttää,  että  vesi
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imeytyy  maaperään  (infiltration).  Kun  maaperän  imeytymiskapasiteetti  on

saavutettu,  vesi  kerääntyy maan pinnalle  joko painanteisiin  (lenttiset  vesialtaat)

tai  alkaa  virrata  pintavaluntana,  josta  yhdistyy  virtaaviksi  vesiksi  (loottiset

vesialtaat). Kaikesta  huolimatta  pintavalunta,  joka  tarkoittaa  maan  pinnalla

valuvaa  sadannan  osaa,  on  pientä  ihmiseltä  koskemattomilla  alueilla,  joiden

imeytymiskapasiteetti on suuri (Allan 1995, Maastik ym. 2000).

Suurin osa sadannasta, joka suodattuu maaperään, saavuttaa pohjaveden pinnan

(groundwater  table).  Pohjavesi  on  kyllästyneessä  vyöhykkeessä  oleva

maanpinnanalainen vesi. Pohjavesi syöttää vetensä hitaasti ja pitkällä aikavälillä

myös virtaviin vesiin. Puron tai joen pohjavalunta tarkoittaa sen valuntaa kausina,

jolloin  ei  sada  vettä  eikä  sula  lunta.  Pohjavalunta  koostuu  pääasiassa

pohjavedestä,  mutta  voi  myös olla  peräisin  järvistä  tai  jäätiköistä  (Allan  1995,

Maastik ym. 2000).

Kokovuotisessa  joessa  tai  purossa  virtaa  vettä  myös  vähäsateisina  kausina.

Suurin osa vesistön valunnasta tulee pohjavedestä. Positiivinen virtaavan veden

tase tarkoittaa, että vesistön virtaama lisääntyy koko matkan varrella pohjaveden

syötön takia. Kuivemmilla alueilla tai siellä missä maaperä on läpäisevä, vesistö

voi menettää osan valunnastaan ja sen virtaama voi vähentyä (Strahler & Strahler

1987, Allan 1995). Tällainen virtaavan veden negatiivinen tase aiheuttaa sen, että

vesistö  voi  kuivua  väliaikaisesti.  Myös  vuoristoalueilla  on  näitä  niin  kutsuttuja

ajoittaispuroja  tai  ajoittaisjokia  (Maastik  ym.  2000),  koska  vesi  virtaa  vain

sadetapauksen jälkeen tai lumen sulamisen aikana.

Virtaavan veden vesistö on kapea, pituussuuntainen allas. Allas on voimakkaasti

sen läpi virtaavan veden muokkaama ja kuljettaa hyvin vettä ja sedimenttiä (Horne

& Goldman 1994).  Sillä  on uoma, jolla vesimassa pääasiallisesti  virtaa. Väylän

kapeus  vaihtelee  kuitenkin  suuresti  aina  muutaman  senttimetrin  levyisestä

kapeasta norosta jopa kilometrejä leveään jokeen (esim. Mississippi).  Virtaavan

veden uoman syvyys voidaan määrittää uoman jokaisessa pisteessä mittaamalla

etäisyys  vedenpinnasta  pohjaan.  Väylän  leveys  on  etäisyys  molempien  veden

äärirajojen  välissä.  Vesistön  virtauspoikkileikkaus  (kuva  2)  voidaan  laskea

mittaamalla uoman pohjan ja vesipinnan väliin rajoittuvan alan syvyys ja leveys.
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Virtaama on aikayksikössä uoman poikkileikkauksen läpi kulkeva vesimäärä. Se

mitataan  yleensä  kuutiometreissä  sekunnissa  (m3/s).  Virtausnopeus  sen  sijaan

kuvastaa veden liikettä, kun tietyn veden kulkemaa matkaa mitataan ajassa (esim.

m/s) (Horne & Goldman 1994, Maastik ym. 2000). Suurimmat virtaamat mitataan

yleensä talvisateiden tai lumen sulamisen aiheuttaman kevättulvan aikana. Silloin

vedessä  kulkee  myös  paljon  kiintoainesta,  erikokoisia  partikkeleita  ja

ravinnepitoisuudet  nousevat.  Yleensä vain  puolet  sadannasta päätyy valuntana

virtaaviin vesiin (Hynes 1975). Voimakkaimmat virtaamat näkyvät isoissa tulvissa,

kun vesi ylittää uoman rajoja eli rantaviivaa. Pienemmissä tulvissa vedenkorkeus

nousee,  mutta  vesimassa  pysyy  vielä  uoman sisällä.  Tulvilla  voi  olla  hyvinkin

suuri  vaikutus  akvaattisen  ekosysteemin  eliöstöön  mm.  huuhtomalla  tai

sekoittamalla pohjaa. Veden liikkuvuus myös muokkaa pohjan substraattia.  Sen

laatu taas vaikuttaa benttisen eliöstön biomassaan (Horne & Goldman 1994).

Kuva  2.  Virtaavan  veden  virtauspoikkileikkaus  ja
virtausnopeus väylän eri kohdissa (Lähde: Strahler
& Strahler 1987).

Vesi virtaa nopeimmin uoman keskeisellä väylällä juuri vedenpinnan alla (kuva 2)

(Strahler  &  Strahler  1987).  Uoma  rajoittuu  rantavalliin,  jonka  jälkeen  alkaa

terrestrinen ympäristö. Saman puron tai joen uoma voi jakaantua eri  väyliksi  tai

kanaviksi  (braided river),  jotka usein taas yhdistyvät samaksi vesistöksi.  Uoman
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pohjalla  on  tietynlaista  pohjasubstraattia,  riippuen  mm.  uoman  koosta  ja

virtauksesta.  Pohjan  rakenne on yleensä  läpäisevä,  mistä  johtuen  vesipatsaan

alle  syntyy  omanlainen  hyporheinen  vyöhyke.  Hyporheisessä  vyöhykkeessä

pintavesi  sekoittuu  alta  ja  sivulta  työntyvään  pohjaveteen.  Maaperän

ominaisuuksista  riippuen  hyporheinen  vyöhyke  rajoittuu  virtaavan  veden

läheisyyteen  tai  voi  olla  hyvinkin  laaja.  Tässä  vyöhykkeessä  vesi  ei  ole

liikkumaton, vaan voi liikkua itsekin maanpäällisen veden malliin eteenpäin, tosin

huomattavasti hitaammin (Horne & Goldman 1994).

Virtaavia vesiä voi luokitella järjestyslukujen tai hierarkialuokkien avulla (kuva 3)

(Horne & Goldman 1994, Schwoerbel 1999). Luokituksen matalimmalla tasolla on

pieni, haarautumaton puro. Korkeammalla luokituksessa olevalla purolla tai joella

on  jo  keskikokoisia  sivujokia.  Pienimmät  latvavedet,  norot  ja  purot,  kuuluvat

ensimmäiseen  luokkaan.  Kun  kaksi  ensimmäisen  hierarkialuokan  puroa  yhtyy,

syntyy toisen luokan puro.  Toisen luokan purot  voivat  yhtyä kolmannen luokan

virtaavaksi  vedeksi,  jne.  Kun  alemman  luokan  sivupuro  yhtyy  korkeammalle

luokitettuun  puroon,  jokisysteemin  järjestysluku  tai  luokka  ei  nouse  (Horne  &

Goldman 1994).

Kuva  3.  Vesistöverkosto  ja  virtaavien  vesien
hierarkialuokat (Lähde: Allan 1995).
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Kallio-  ja  maaperä  vaikuttavat  merkittävästi  veden  fysikaalis-kemiallisiin

ominaisuuksiin. Puhutaan ”kovasta vedestä”, kun vesi on kalsium-, magnesium-,

karbonaatti- ja/tai sulfaattirikasta. Kovaa vettä esiintyy yleisimmin alueilla, joiden

kallio-  ja  maaperässä  on  pehmeätä  kalkkikiveä  tai  sedimenteistä  syntyneitä

kivilajeja.  Tällaisen  maaperän  tunnistaa  myös  kasvillisuuden  rehevyydestä.

Pehmeä  tai  hapan  vesi  on  yleistä  graniitti-  tai  liuskekivialueilla,  joissa

rapautuminen  ja  eroosio  on  heikompaa  ja  edellä  mainittuja  ioneja  esiintyy

vähemmän (Horne & Goldman 1994).

Purot  ovat  pieniä,  matalia  ja  kylmiä  virtaavia  vesiä.  Järviin  verrattuna  voivat

lämpötilavaihtelut  puroissa  olla  vuorokauden  aikana  kuitenkin  suuria  (Horne  &

Goldman 1994).  Puroilla  on usein kivinen pohja, jolla  vuorottelevat matalikot  ja

syvänteet  (riffles  and  pools).  Matalikkojen  kohdalla  vesi  virtaa  vuolaammin  ja

lainehtii, kun taas syvänteiden kohdalla veden liike hidastuu. Syvänteiden pohjalle

voi kertyä orgaanista ainesta (Horne & Goldman 1994).

Joet  ovat  yleisesti  ottaen  isompia,  syvempiä  ja  lämpimämpiä  kuin  purot.  Ne

luetaan  varsinaisiin  virtavesiin.  Niissä  ei  enää  voi  erottaa  matalikko-  tai

syvännekohtia. Sen sijaan niillä  on enemmän pitkiäkin juoksujaksoja, joissa vesi

virtaa tasaisemmin (Horne & Goldman 1994). Joskus joen laajentuman ja järven

erottaminen on hankalaa.

Suomen  vesilaki  1961/264  (Vesilaki  1961)  määrittää  joeksi  virtaavan  veden

vesistön,  jolla  voi  kulkea  soutamalla,  tai  jonka  keskivirtaama  on  yli  kaksi

kuutiometriä sekunnissa. Kun nämä ehdot eivät täyty, vesistöä kutsutaan puroksi.

Virtaavalla vedellä on aina läheinen suhde valuma-alueeseensa. Usein se on jopa

täysin riippuvainen aineksesta, jota se saa terrestrisestä ympäristöstään (Horne &

Goldman  1994).  Muualta  peräisin  olevaa  ainesta  kutsutaan  alloktoniseksi

ainekseksi. 

Koska virtaavan veden valunta  tapahtuu yleensä pyörrevirtauksena,  turbulentin

virtauksen leikkausvoimat aiheuttavat partikkeleiden liikkumista vedessä vierien,

liukuen  tai  hypiskellen  uoman pohjalla  (Strahler  & Strahler  1987,  Maastik  ym.
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2000).  Ilmiötä  kutsutaan  myös  pohjakulkeumaksi.  Kun  kiintoaines  on  riittävän

pieni,  se  suspendoituu  eli  sekoittuu  vesimassaan.  Hienompi  osa  tästä

suspendoituneesta  kiintoainekuormasta  koostuu  savesta,  hiesusta  ja  hienosta

hiekasta  (läpikulkeuma).  Pohjakulkeumaa  ja  kiintoainekuormaa  yhdessä

kutsutaan  kiintoainekseksi  (Strahler  &  Strahler  1987,  Maastik  ym.  2000).  Vesi

kuljettaa  kiintoaineksen  lisäksi  myös  liuenneita  aineita.  Kaikki  sedimenttiaines

tulee  eroosioperäisenä  vesistön  valuma-alueelta.  Virtausnopeus  määrää  miten

isoja partikkeleja vesistö voi kuljettaa myötävirtaan (Strahler & Strahler 1987).

1.1.2.     Virtaavien vesien eliöstöstä  

Sekä  epäorgaaninen  että  orgaaninen  alloktoninen  aines  on  loottiselle

ekosysteemille  tärkeää  esim.  metsäisissä  tai  muissa  suljetuissa  ympäristöissä,

missä valo ei riitä akvaattiselle perustuotannolle. Avoimissa ympäristöissä, esim.

puuttomalla tundralla, jossa valoa on riittävästi, myös benttisten levien, sammalien

tai putkilokasvien autoktonisella tuotannolla on tärkeä rooli. Varsinaista planktonia

esiintyy  vain  isoissa,  hitaasti  virtaavissa  joissa,  tai  veden  liikettä  hidastavien

rakennelmien, esim. patojen, läheisyydessä (Horne & Goldman 1994).

Virtaavien vesien kirjallisuudessa korostetaan usein benttisten selkärangattomien

eläinten ja kalojen tärkeyttä ekosysteemille. Tämä johtunee siitä, että suurin osa

virtaavista vesistä kuuluu siihen joukkoon, jossa autoktoninen tuotanto puuttuu tai

on  hyvin  vähäistä.  Puro-  tai  jokifauna  on  joka  tapauksessa  sopeutunut

yhdensuuntaisen  virtauksen  ympäristöön.  Ravintoketjun  perustan  luovat

akvaattiset sienet ja bakteerit, jotka käyttävät kuollutta alloktonista ja autoktonista

materiaalia,  detritusta,  ravintonaan.  Karike,  lehdet,  kaarna,  hedelmät,  risut  ja

oksat  muodostavat  suuren  osan  tästä  karkeasta  partikulaarisesta  aineksesta.

Eläimet syövät tätä detritusta, mutta hyödyntävät siitä lähinnä vain sen pinnalla

olevaa  mikrobikasvustoa,  koska  ne  eivät  pysty  hyödyntämään kasvimateriaalin

sisältämää selluloosaa  ja ligniiniä.  Virtaavien  vesien  eläimistö  jaetaan  yleensä

funktionaalisiin  ryhmiin:  pilkkojat,  keräilijät  ja  laiduntajat.  Pilkkojat,  kuten  ravut

(Decapoda),  koskikorennon  toukat  (Plecoptera)  ja  katkat  (Amphipoda)

pienentävät  karkeaa  kasviainesta.  Keräilijät,  kuten  simpukat  (Bivalvia),
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harvasukasmadot  (Oligochaeta),  surviaissääskien  (Chironomidae)  ja  mäkärien

(Simuliidae) toukat suodattavat vedestä pieniä partikkeleita. Tietyt vesiperhosten

toukat  (Trichoptera)  jopa  rakentavat  verkkoja  veteen  ravintosuodatusta  varten.

Laiduntajat  ja  kaapijat,  kuten  vesiperhosten  toukat,  kotilot  (Gastropoda)  tai

päivänkorentojen  toukat  (Ephemeroptera)  saavat  ravintonsa  esim.  benttisistä

levistä,  mutta  syövät  myös  sammalia  ja  putkilokasveja  sekä  niiden

päällyskasvustoa  (perifyton).  Ravintoketjun  yläpäässä  ovat  selkärangattomat,

kuten  koskikorentojen  toukat  ja  sudenkorentojen  nymfit  (Odonata)  sekä  kalat

saalistajina.  Ravintoketjun  huipulla  ovat  linnut  ja nisäkkäät  (Horne  & Goldman

1994).

Eliöistä  peräisin  olevia  partikkeleja,  jotka  kulkevat  virran  mukana,  kutsutaan

ajelehtiviksi  (drift).  Virtaavassa  vedessä  voi  ajelehtia  detritusta,  leviä  ja

selkärangattomia  eläimiä,  joita  virta  vie  mennessään.  Ajelehtiminen  voimistuu

usein öisin. Sekä kalat että selkärangattomat syövät tätä ajelehtivaa biomassaa.

Ajelehtimisella on myös tärkeä vaikutus eliöstön kolonisaatioon, levinneisyyteen ja

populaatiodynamiikaan (Brittain & Eikeland 1988, Horne & Goldman 1994).

1.1.3.     Käsite virtaavan veden jatkumosta  

Virtaavissa vesissä elää erilaisia lajiyhteisöjä, jotka reagoivat esiintyvyydellään ja

suhteellisilla  määrillään  muuttuviin  fysikaalis-kemiallisiin  ympäristöoloihin

(Vannote  ym.  1980).  Virtaavien  vesisysteemien  ympäristöolosuhteet  (mm.

vesistön  leveys,  syvyys,  virtausnopeus,  virtaama, lämpötila  ja entropian  lisäys)

muuttuvat  voimakkaasti  latvavedestä  yhtäjaksoisena  jatkumona  alavirtaan,  ja

aiheuttavat  laajan akvaattisten  habitaattien  kirjon  (Vannote  ym. 1980,  Horne &

Goldman  1994).  Vannote  ym.  (1980)  esittelemä  River  Continuum  -konsepti

(virtaavan  veden  jatkumo)  pyrkii  selittämään  virtaavien  vesisysteemeiden

rakenteen ja toiminnan puitteet ottaen huomioon myös eliöstön.

Vesistön koko vaikuttaa vahvasti eliöyhteisöön (kuva 4). Latvavedet (järjestysluvut

1-3) sijaitsevat usein tiheän kasvillisuuden seassa, joten autoktoninen tuotanto on

pientä varjoisuudesta johtuen. Tuotanto perustuu siellä alloktoniseen ainekseen.
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Systeemin  tuottavuus (gross  primary productivity  P)  on pienempi  kuin  eliöiden

respiraatio  R  (P/R<1).  Vesistön  kasvaessa  (järjestysluvut  4-6)  terrestrisen

alloktonisen aineksen vaikutus pienenee ja primaarituotanto tulee tärkeämmäksi.

Näissä  keskikokoisissa  vesistöosissa  suhdeluku  P/R  on  suurempi  kuin  yksi

(P/R>1).  Kun  joki  laajenee  (järjestysluvut  7-12),  yläjuoksun  hienojakoinen

orgaaninen  aines  aiheuttaa  sameutta,  joka  yhdessä  syvenevän  vesipatsaan

kanssa rajoittaa valon tunkeutumista veteen. Primaarituotanto laskee tästä syystä,

ja P/R jää taas alle yhden (Vannote ym. 1980).

Kuva  4.  Virtaavan  veden  koko  ja
loottisen  eliöyhteisön  rakenne ja  funktio
(Lähde:Vannote ym. 1980).

Eliöyhteisön  käyttämät  ravintopartikkelit,  niiden  koko  ja  ravitsevuus  muuttuvat

niinikään  jokijatkumon  edetessä.  Isoimmat  partikkelit  (>1mm),  esim.  kuolleet

lehdet  tai  ruohot,  ovat  yleensä vesistön latvaosuudessa.  Pilkkojien ja kerääjien

(eli  suodattajien  tai  toiselta  nimeltään  filtraajien)  osuus  on  sen  takia  suuri.

Molemmat funktionaaliset eläinryhmät hyödyntävät lähinnä partikkelien pinnassa

kasvavaa mikrobikasvustoa, jolla siis on kaikentyyppisissä vesissä suuri merkitys.

Vesistön  keskiosuudessa  on  laiduntajilla  paremmat  oltavat,  koska  autotrofinen
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biomassa  kasvaa.  Koska  pienpartikulaarista  ainesta  on  eniten  isoissa

jokiosuuksissa,  ovat  filtraajat  siellä  ylivoimainen  funktionaalinen  ryhmä.

Saalistajien osuus muuttuu jatkumossa vain  hieman. Latvavesissä kalalajit  ovat

sopeutuneet  kylmyyteen  ja  niiden  lajimäärä  on  pieni.  Myötävirtaan  mentäessä

yhteisö  muuttuu  monimuotoisemmaksi  ja  lämpimän  veden  lajit  vallitsevat

eliöyhteisössä (Vannote ym. 1980, Horne & Goldman 1994).

Virtaavan  veden  ekosysteemin  vakaus  riippuu  häiritsevien  (esim.  tulvat,

lämpötilamuutokset,  mikrobiepidemiat)  ja  vakauttavien  (esim.  luonnollisten

patorakennelmien  tai  filtraajien  pidättäessä  kaiken  aineen  ja  energian,

ravinnekierto)  voimien  suhteesta.  Kokonaisjärjestelmä  voi  kuitenkin  olla  vakaa

fysikaalisen ympäristön vaihtelevuudesta riippumatta. Ekosysteemi voi esim. olla

vakaa kun niin fysikaaliset  tekijät kuin lajiyhteisökään eivät  muutu kovin paljoa.

Toisaalta  biotooppiin,  jossa fysikaalis-kemialliset  olosuhteet  muuttuvat  tiuhaan,

voi  syntyä  kirjava  lajiyhteisö  eri  funktionaalisista  ryhmistä,  jotka  läsnäolollaan

vakauttavat ekosysteemiä (Vannote ym. 1980).

Vannote ym. (1980) lisäävät, että biologisen sukkession käsite, joka on tyypillinen

terrestriselle  kasvisukkessiolle,  ei  sovi  hyvin  konseptiin  virtaavien  vesien

jatkumosta.  Tietyn  paikan  eliöyhteisö,  jolla  Vannote  ym.  (1980)  useimmiten

tarkoittavat  selkärangattomien  yhteisöä,  vaihtuu  ja  liikkuu  tilassa,  ei  ajassa.

Tiettyyn  paikkaan  asettunut  yhteisö  on  aina  tasapainotilassa  fysikaalisen

ympäristönsä  kanssa.  Jos  ympäristötekijät  muuttuvat,  yhteisö  yksinkertaisesti

muuttaa paikkaa.  Sukkessiokäsitettä  ei  hänen mielestään voi  suoraan soveltaa

virtaaviin vesisysteemeihin (Vannote ym. 1980).

Virtaavien  vesien  jatkumo liikkuu  ja muuttuu  jatkuvasti  jonkin  verran  ajassa  ja

paikassa, eli myös vuodenaikojen mukana (Horne & Goldman 1994).

1.1.4.     Tulvapulssin ja jokikäytävän käsitteet  

Molemmissa käsitteissä painotetaan virtaavan veden ja ympäröivän terrestrisen

alueen  yhteenkuuluvuutta  (Peter  2001).  Näissä  konsepteissa  sekä  akvaattinen
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että  terrestrinen  ympäristö  nähdään  jatkuvassa  vuorovaikutussuhteessa,  joka

muokkaa  niin  vesielöiden  kuin  luhta-  tai  rantaniittyjen  biokenoosinkin  elämää.

Ajoittain  tulvivat  virtaavat  vedet  vaikuttavat  niittykasvillisuuden  ominaisuuksiin,

joka  taas  antaa  tilaa  erikoislaatuiselle  eliöyhteisölle.  Jokikäytävän  käsitteessä

otetaan huomioon virtaavan veden sekä ranta- ja niittykasvillisuuden lisäksi vielä

laajempi ympäristö, jolla tarkoitetaan ilmeisesti kokonaisvaltaisemmin jokilaaksoa.

Tässä yhtenäisessä systeemissä vesi, kiinteä aines, energia ja eliöt ovat tiiviissä

vuorovaikutussuhteessa  toisiinsa  (Peter  2001  ja sen  sisältämät  viitteet).  Tämä

näkemys  mukailee  paljolti  Lampertin  ja  Sommerin  (1993)  käsitystä,  jossa

jokiekosysteemi kattaa koko jokilaakson, ei vain vesistöä.

1.1.5.     Jokiekosysteemien hierarkisesta rakenteesta  

Toinen  näkökulma,  joka  tarkastelee  virtaavia  vesiä  kokonaisuuksina,  korostaa

virtaavien  vesiekosysteemien  hierarkkista  rakennetta  (Frissell  ym.  1986).

Hierarkian  ylimmällä  tasolla  on  jokisysteemi,  joka  koostuu  pienemmistä

jokisegmenteistä.  Yhden  jokisegmentin  geologia  ja  geomorfologia  ovat

suhteellisen  samanlaisia.  Jokisegmentti  puolestaan  muotoutuu  monesta

jokijaksosta,  joiden kaltevuusolosuhteet,  rantakasvillisuus  tai  jokilaakson leveys

poikkeavat  toisistaan.  Jokijakso  jakautuu  vielä  pienempiin  yksiköihin,  eli

matalikko/syvänne-järjestelmiin,  joita  olen  käsitellyt  aikaisemmin.  Alimmalla

hierarkiatasolla ovat mikrohabitaatit, kuten esim. hiekkapohjat, yksittäiset kivet tai

kalliot, vesikasvillisuus tai kuollut puuaines (Uehlinger 2001).

Jokijakson  rakenne  ja  ajallinen  vaihtelevuus  ovat  valuma-alueen  kehityksen

tulosta.  Valuma-alueen  geomorfologia  vaikuttaa  joen  kaltevuuteen,  sedimentin

kulkeutumiseen ja virtaamiin (Uehlinger 2000, 2001). Jyrkässä jokijaksossa esim.

sateen  tai  kevättulvan  aiheuttama vesimassa  muokkaa  tehokkaasti  jokiuomaa,

huuhtelee  sitä,  tai  tuo runsaasti  uutta  sedimenttiainesta  valuma-alueelta.  Miten

paljon sedimenttiä jokijaksoon saapuu riippuu voimakkaasti maaperän raekoosta.

Eri  hierarkiatason  yksiköiden  elinikä  vaihtelee.  Mikrohabitaattien  elinaika  on

muutamista tunneista jopa vuosiin,  kun taas matalikko/syvänne-systeemit elävät
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kuukausista  vuosiin.  Jokilaakson  jokijakso  voi  muovautua  uudelleen  kerran

kymmenessä  tai  sadassa  vuodessa.  Hierarkian  ylimmillä  tasoilla  olevat

jokisegmentit  ja  jokisysteemit  muuttuvat  geologisella  aikaskaalalla,  jossa

puhutaan tuhansista tai jopa miljoonista vuosista (Uehlinger 2001).

Kaikesta  hierarkia-ajattelusta  huolimatta  on  syytä  muistaa,  että  valuma-alueen

maankäyttö ja kasvillisuustekijät  voivat  samaistaa kokonaisia  jokisysteemejä, ja

peittää näin paikalliset erot alemmilla hierarkiatasoilla (Uehlinger 2001).

1.1.6.     Neljän ulottuvuuden konsepti  

Virtaava vesistö voidaan nähdä myös ekosysteeminä, jolla on neljä ulottuvuutta:

pituussuuntainen, sivusuuntainen, pystysuuntainen ja ajallinen.

Kun tutkitaan esim. karttaa, on pituussuuntainen dimensio helposti havaittavissa.

Puro tai joki on ”pitkä” vesistö. Purot ja joet muodostavat verkoston ja jatkumon

jonka  abioottiset  ympäristötekijät  (mm.  lämpötila,  kaltevuus,  virtaama,

pohjamateriaalin  raekoko)  muuttuvat  koko  matkan  pituudelta  alkulähteestä

suistoalueelle  saakka.  Täten  elinympäristöjen  muuttuessa  eliöyhteisötkin

vaihtuvat joen pituussuunnassa (Vannote ym. 1980, Uehlinger 2001).

Yksi tärkeä tekijä eliöiden pituussuuntaisessa jatkumossa on siirtyminen  ylä- tai

alavirtaan.  Tähän  liikkumiseen  kuuluu  aktiivinen  tai  passiivinen  ajelehtiminen

(drift)  alavirtaan  tai  kompensoiva  aktiivinen  kulkeminen  ylävirtaan.  Jotkut

vesihyönteistoukat pystyvät liikkumaan vedessä pohjaa pitkin vastavirtaan. Myös

aikuisvaiheiden  siirtyminen  vesistön  yläjuoksulle  ennen  lisääntymistä  turvaa

yläjuoksun populaation (Uehlinger 2001).

Siellä  missä  vesistöllä  on  maasto-olosuhteiltaan  tilaa  levitä  sivuille,

sivusuuntaisella  aspektilla  on  entistä  suurempi  merkitys.  Tässä  lateraalisessa

dimensiossa korostuvat virtaavan veden reunaolosuhteet eli rantaviivan vaikutus.

Vesistö  on  koko  ajan  yhteydessä  ympäröivään  maastoon  ja  kerää  sieltä  sekä

partikulaarista  että  liuennutta  ainetta.  Virtaavan  veden  energiatalous  riippuu
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paljolti  rantakasvillisuudesta. Siellä  missä kasvaa korkeita kasveja tai puita, joki

saa suurimman osan  ulkoisesta  energiastaan  kasvien  osista,  jotka kulkeutuvat

jokiuomaan.  Samalla  varjostus  aiheuttaa  sen,  että  levien  primaarituotanto  on

alhaista.  Suurissa,  leveissä  jokiosuuksissa  ja  siellä  missä  varjostavaa

kasvillisuutta ei muutenkaan ole (mm. tunturipaljakalla), primaarituotannon osuus

energiataloudesta suurenee tai tulee vallitsevaksi (Uehlinger 2001). 

Lateraaliseen  dimensioon  kuuluvat  etenkin  vesistösysteemit,  jotka  ovat  alttiita

tulville. Ne ovat koko ajan veden muokkauksessa, uomat muotoutuvat uudelleen

ja  synnyttävät  näin  sekä  akvaattisille, amfiibisille  (sammakkoeläimet),  että

terrestrisille  eliöille  monenmuotoisia  ja  vaihtelevia  elinympäristöjä.  Varsinkin

rajapinnat  kuivan maan ja vesistön välillä  ovat tärkeitä ja esim. niissä esiintyvä

kasvillisuus  ja  kuollut  kasviaines  ylläpitää  heterogeenisiä  habitaatteja  eliöille

(Uehlinger 2001).

Vertikaalisessa  suunnassa  tapahtuu  myös  aineiden  ja  eliöiden  vaihtoa.

Hyporheisessa vyöhykkeessä eli  pintaveden ja pohjaveden rajapinnassa elävät

monet  mikrobit  ja  eläimet.  Ne  ovat  tärkeitä  vesistön  aineenvaihdunnalle  ja

energiataloudelle.  Esim.  nitrifikaatio,  ammoniumin  oksidaatio  nitraatiksi,  tai

aineiden hajoaminen tapahtuu näiden eliöiden avulla  (Brunke & Gonser  1997).

Kevättulvien puuttuessa tämä rajapinta saattaa huuhtelun puutteen vaikutuksesta

tukkeutua ja vertikaalinen liikkuvuus näin estyä (Uehlinger 2001).

Ajallinen (temporaalinen)  dimensio vaikuttaa jokiuoman muutoksien kautta koko

ekosysteemiin. Sekä virtaamavaihtelut tulvineen ja kuivumisineen, että vierinkivet,

jotka tuhoavat  vanhaa ja luovat  uutta  jokiuomaa,  kuuluvat  tähän aikaskaalaan.

Elinympäristöjen muokkaukset heijastuvat näin eliöyhteisöihin: nopeasti ja useasti

muuttuvassa uomassa elää yhteisö, joka on sopeutunut lisääntymään nopeasti ja

leviämään tehokkaasti, ja jonka lajidiversiteetti on suhteellisen pieni. Siellä missä

häiriöitä  ei  tapahdu,  heikot  kilpailijat  karsiutuvat  ja  lajeja  on  myös  vähän.

Keskimääräisessä  häiriöalttiudessa  lajidiversiteetti  on  yleensä  suurimmillaan

(moderate disturbance hypothesis) (Uehlinger 2001).

Yhteenvetona todettakoon,  että  mittakaavalla  on tärkeä rooli  jokiekosysteemien
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tarkastelussa.  Suuressa,  maisemallisessa  mittakaavassa  puro  tai  joki  pysyy

suhteellisen  pitkän  ajan  paikoillaan.  Vasta  tarkasteltaessa  sen  yksittäisiä

elementtejä lähemmin havaitaan,  että  jokiuoma on jatkuvassa muutoksessa,  se

saattaa  esim.  meanderoida, hiekkasärkkiä  voi  hävitä  ja muodostua uudestaan,

saaria  tulla  ja mennä,  jne.  (Uehlinger  2001).  Uoman muutoksia  on  tapahtunut

myös  tutkimuspurojen  paikassa  2B  vuosien  2000  ja  2002  välillä.  Uehlingerin

(2001)  mukaan  tämä  temporaalis-spatiaalinen  heterogeenisuus  on  tärkeä

eliöyhteisölle, sen diversiteetille ja koko ekosysteemin ekologiselle tilalle.

1.1.7.     Mikä on tunturipuro?  

Tunturipuro  on vesistö,  johon voidaan soveltaa  useita  käsitteitä  edellä  olevista

kappaleista.  Tunturipuroilla  on  kuitenkin  joitakin  ominaispiirteitä,  joita  yritän

valottaa seuraavaksi.

Suomen  kielen  perussanakirjassa  (Haarala  2001)  esiintyy  sana  ”tunturipuro”

omana käsitteenään,  suomalaisille  tuttuna yhdyssanana.  Sen sisältö  johdetaan

kuitenkin  kahdesta  sanavartalosta.  ”Tunturi”  merkitsee  ”puurajan  yläpuolelle

ulottuvaa  tavallisesti  pyöreälakista  vuorta  mannerjään  aikoinaan  peittämällä

alueella,  varsinkin  Fennoskandiassa”.  ”Puro”  on  saman  lähteen  mukaan

”kapeassa luonnonuomassa tavallisesti nopeasti liikkuva vähäinen vesivirta”, joka

erottuu joesta pienuudellaan ja ojasta luonnontilallaan.

Tunturipuro  voi  siis  sijaita tunturilla,  mutta yleisessä käytössä sillä  tarkoitetaan

myös puroa,  joka  virtaa  tunturialueella  tai  tunturivyöhykkeellä.  Sen  ei  tarvitse

välttämättä olla kokonaan metsärajan yläpuolella,  mutta mielikuva tunturipurosta

yhdistetään usein metsättömään tunturipaljakkaan. Varsinaiseksi tunturialueeksi,

yhdeksi  Suomen  maisema-aluetyypiksi,  katsotaan  Rikkisen  (1977)  mukaan

Käsivarren tunturimaa ja Saariselän tunturijaksosta alkava Taka-Lappi.

Tunturipurot  kuuluvat  siis  niiden  latvavesien  joukkoon,  jotka  sijaitsevat

vuoristoissa puurajan yläpuolella  ja pysyvän lumirajan alapuolella.  Ward  (1994,

2002)  kutsuu  niitä  termillä  ”alpine  streams”,  koska  ne  sijaitsevat  alpiinisessa
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vyöhykkeessä. Niissä virtaa kylmää tai viileää vettä ja ne ovat usein alttiita koville

tuulille, jotka aiheuttavat ankarampia talviolosuhteita. Näillä alpiinisilla puroilla on

usein  jyrkkä  kaltevuus,  mikä  nostaa  veden  virtausnopeuksia,  sekä  aiheuttaa

turbulenssia  ja korkeita  happipitoisuuksia.  Pehmeitä  sedimenttejä  ei  myöskään

pääse syntymään ja yleisimmät pohjan substraatit ovat kallio ja erikokoiset kivet.

Vuoristopurot  eivät  niin  ikään ota vastaan suuria  määriä  puumaista  ainesta tai

kariketta, kuten virtaavat vedet metsäisillä alueilla, ja eliöstön autotrofisuudella on

tärkeämpi rooli  kuin metsäpuroissa. Autotrofien tuotantoa rajoittavat lämpötila ja

ravinnetaso, ei niinkään valo (ei ainakaan korkeiden leveysasteiden ulkopuolella),

vaikka  puron  sijainti  rinteellä  määrää  myös  paljon  valo-olosuhteita,  jotka

korostuvat korkeilla leveysasteilla (Ward 1994, Hanski ym. 1998). Tolosen (1980)

mukaan arktisissa  vesissä  kokonaistuotannolle  tärkeimpiä  tekijöitä  ovat  valo  ja

ravinteet,  painottaen  auringon  matalaa  säteilykulmaa kesäkauden  ulkopuolella.

Pohjoisessa vesistöt ovat valaistukseltaan epäedullisessa asemassa: kun aurinko

pysyy  alhaalla,  valoa  heijastuu  helpommin  ja  valo  sammuu  herkemmin

vesipatsaassa;  kesäisin  taas  valointensiteetti  voi  olla  jopa liiankin  suuri  veden

ylimmissä  kerroksissa  (Komulainen  1967).  Suomi  sijaitsee  subarktisella  ja

arktisella  säteilyvyöhykkeellä  negatiivisen säteilytasapainon olosuhteissa,  joissa

edellytyksenä  elämälle  on  lämmön siirto  alueelle  muulla  keinoin  kuin  suoralla

aurinkosäteilyllä. Lämpöä siirtyy esim. meri- ja ilmavirtausten mukana (Hanski ym.

1998). Kasvukausi vuoristopuroissa on yleensä lyhyt (Ward 1994).

Ward  (1994) jakaa alpiiniset  purot kolmeen ryhmään sillä  perusteella,  mistä ne

saavat  vetensä  (kuva  5):  1)  jäätikköpuroiksi  (kryal  streams,  glacial-fed),  2)

lähdepuroiksi  (krenal streams, springfed) ja 3) sula- ja sadevesipuroiksi  (rhithral

streams,  ritraalipurot).  Sekä  jäätikköpurot  että  lähdepurot  muuttuvat  kuitenkin

myötävirtaan nopeasti  ritraalipuroiksi  (Ward  2002).  Jäätikköpuroja ei  Suomesta

löydy, koska Suomessa ei ole jäätiköitäkään. Tunturipurot Suomessa voivat siis

olla  lähdepuroja  tai  ne  saavat  ritraalipuroina  vetensä  lumen  sulamisesta  tai

vesisateista, tai syntyvät purkupuroina järvestä tai lammikosta.
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Kuva 5. Alpiiniset virtaavat vedet ja
niiden alkuperä (Lähde: Hieber ym.
2002).

Vuoristolähdepuroista  on  tehty  vähän  tutkimuksia  (Ward  1994).  Lähdepurot

syntyvät pohjavedestä ja ne esiintyvät kaikilla korkeuksilla. Lähteet syntyvät joko

alluviaalisesti  vedenjohteesta,  tai  siellä  missä ne purkautuvat  laakson rinteestä

maan  pinnalle  (Ward  2002).  Niiden  fysikaalis-kemialliset  parametrit  pysyvät

suhteellisen  tasaisina.  Esimerkiksi  lähteen  veden  lämpötila  on  lähellä  ilman

lämpötilan  vuosikeskiarvoa  (Ward  1985).  Jäätikköpuroihin  verrattuna  vesi  on

suhteellisen  lämmintä  ja  kirkasta.  Uoma on  pysyvä.  Lähteet  antavat  eliöstölle

hyvän suojan muuten karussa vuoristoympäristössä.

Sula-  ja  sadevesipurojen  lämpötila  pysyttelee  kesäisin  yleensä  5-10°C  välillä.

Virtaama ei vaihtele yhtä kovasti  kuin jäätikköpuroissa (Milner  & Petts 1994) ja

purouoma on suhteellisen pysyvä. Vesi on kirkasta ja ravinnetaso on kohtuullinen.

Eliöstöön kuuluvat  sammalet,  jäkälä ja suhteellisen  monimuotoinen leväyhteisö.

Tunnusomainen näille  puroille  on selkärangattomien pohjaeläinyhteisö,  joka on

sopeutunut  viileisiin  vuoristo-olosuhteisiin.  Myös  kaloja  esiintyy  usein  (Ward

2002).

Tunturimaisemaan  kuuluu  useimmiten  vesistöverkosto,  jossa  esiintyy  kaikkia

kolmea virtaavan veden tyyppiä, sekä järvet ja lammikot mosaiikkimaisesti (Ward

2002).
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1.2.  Piilevät

Piilevät (luokka Bacillariophyceae) kuuluvat eukaryoottisten kasvien pääjaksoon

Heterokontophyta. Ne ovat yksisoluisia ja jotkut muodostavat kolonioita (van den

Hoek  ym.  1993).  Solut  ovat  pääsääntöisesti  5-500  µm:n  suuria

(Barber & Haworth 1981).  Piileviä  esiintyy  sekä  suolaisissa  että  makeissa

vesissä, mutta myös kosteassa tai kuivuvassa maaperässä. Luokasta tunnetaan

noin  250  sukua  ja  suurin  piirtein  100000  lajia.  Suurin  osa  merien

kasviplanktontuotannosta  on  piilevistä  peräisin.  Tuottoisissa  merenosissa

kuolleiden piilevien kuoret kerrostuvat piilevälietteeksi pohjaan. Tertiäärikaudella

kertyi  vahvoja  piikerrostumia  (piimaa),  joita  nykyään  hyödynnetään

teollisuudessa.  Piimaasta  peräisin  olevaa  piitä  käytetään  nykyään  mm.

suodattimissa, deodoranteissa, sekä valkaisu-  tai  hankausaineissa,  kuten esim.

hammastahnassa (van den Hoek ym. 1993).

1.2.1.     Piilevien rakenteesta  

Planktiset piilevät kuuluvat useimmiten lahkoon Centrales. Niiden lisäksi on myös

lukuisa  määrä  benttisiä,  epiliittisiä  ja  epifyyttisiä  olomuotoja,  jotka  kuuluvat

useimmiten  lahkoon  Pennales.  Näillä  pennaattisilla  piilevillä  on  erityinen

soluorganelli,  raafe  (napaviiva),  joka  auttaa  niitä  liikkumaan  kasvualustalla

(substraatilla).  Tällöin  solun  tuottamat  limaiset  polisakkaridipuikot  tunkeutuvat

raafen läpi  ja kiinnittyvät substraattiin.  Solun sisällä  liikkuu plasmalemmaa, joka

työntää solua eteenpäin tukeutumalla polisakkaridipuikkoihin. Matkalla eteenpäin

solu  tuottaa  jatkuvasti  uusia  puikkoja.  Käytyään  tarpeettomiksi,  vanhat  puikot

irtoavat  solusta  ja  jäävät  kiinni  substraattiin.  Esim.  Nitzschia palea saavuttaa

liikkeessään 8-10 µm/s nopeuden. Piilevien liikkuvuusnopeudeksi on mitattu noin

20  µm/s.  Piilevät,  varsinkin  Achnanthes-suvun  lajit,  käyttävät  raafen  erittämää

limaa  myös  kiinnittyäkseen  alustaansa.  Piilevillä  voi  olla  hyytelömäinen  varsi,

jonka pituus vaihtelee eri  suvuilla  (Stevenson 1996).  Lima- tai  hyytelöeritys voi

tapahtua  myös  erillisten  rakenteiden  kautta.  Tiheät  piileväpopulaatiot  voivat

limanerityksellään  saada  substraatilla  aikaan  limavaipan,  joka  voi  erityisesti

pehmeillä  sedimenteillä  estää  sedimenttipinnan  eroosiota  (van  den  Hoek  ym.
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1993).  Myös tutkimuspurojen kivien  limainen  pinta  on todennäköisesti  piilevien

aiheuttama.

Jokaisella  piilevän  solulla  on kaksiosainen  soluseinä,  joka koostuu pääasiassa

polimeerisestä piihaposta, mutta jossa esiintyy myös proteiineja, polisakkariideja

ja rasvamaisia aineita. Tämä kuori (frustulum) toimi ”vakka ja kansi” -systeemillä,

eli  isompi  puoli,  epitheka,  peittää  limittäisesti  pienempää  osaa,  hypothekaa.

Jokainen  thekaosa  voidaan  vielä  jäsentää  kahteen  alaosaan.  Ylä-  tai  alaosan

pintapuolta kutsutaan epi-  tai  hypovalvaksi,  rengasmaista sivuosaa taas epi-  tai

hypopleuraksi.  Piileviä  tunnistaessa  on  syytä  erottaa  valva-  ja  pleuranäkymät

toisistaan.  Piilevien  valvat  on  koristeltu  lajille  ominaisilla  rakenteilla,  esim.

erikokoisilla  kammioilla,  reillä,  koloilla  tai  kuopilla,  jotka  antavat

valomikroskoopissa  joskus kuvan yhtenäisistä  linjoista  eli  strioista.  Myös muita

struktuureja,  kuten piikkejä,  näkyy erityisesti  sentrisillä  piilevillä.  Nämä pinnalla

näkyvät  rakenteet  antavat  mahdollisuuden  tunnistaa  piilevät  lajitasolle,  tai  jopa

vielä  tarkemmalle  alalajin  tai  morfotyypin  tasolle.  Pleurat  koostuvat  yhdestä tai

monesta vyötäisnauhasta.  Joillakin  lajeilla,  esim.  Tabellaria  -suvun piilevillä,  on

monenlaisia  vyötäisnauhatyyppejä.  Pennaattisten  piilevien  yleisrakennetta

voidaan  kuvata bilateraalis-symmetriseksi  ja sentristen  piilevien  rakennetta  sen

sijaan säteittäis-symmetriseksi (van den Hoek ym. 1993).

Piileville  ominainen  apupigmentti  on  fukoksantiini,  joka  antaa  kloroplasteille

tyypillisen kullanruskean värityksen peittäessään klorofyllin  vihreätä väriä.  Myös

muita piileville  ominaisia apupigmenttejä on löydetty (van den Hoek ym. 1993).

Apupigmentit  hyödyntävät  fotosynteesin  valoreaktiossa  muita  valon

aallonpituuksia kuin mikä klorofylli hyödyntää.

1.2.2.     Piilevien lisääntymisestä  

Piilevät  ovat  diplontteja  ja  jakautuvat  tarvittaessa  mitoosin  avulla  (Hasle  &

Syvertsen  1997).  Mitoosi  tapahtuu  epi-  ja hypothekan  antamassa  suojassa,  ja

uudet  valvatkin  syntetisoidaan ennen kuin  itsenäiset  solut  irtautuvat  toisistaan.

Uudet  thekat  syntyvät  aina  hypothekoiksi.  Tästä  syystä populaation  thekakoko
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kaiken kaikkiaan pienenee ajan myötä. Kun solu on saavuttanut tietyn koon (60-

80 % maksimikoosta), se voi lisääntyä suvullisesti käymällä läpi meioosin, minkä

jälkeen  se  yhdistyy  auksospooriksi  partnerisolun  kanssa  (Round  ym.  1990).

Auksospoorista  syntyy  myöhemmin  uusi  ja  voimakkaasti  suurentunut  piilevä

piiseinineen.  Epäedullisten  ympäristöolosuhteiden  vallitessa,  esim.  typen

puutteessa, vegetatiivinen solu voi siirtyä lepomuotoon, jossa soluseinän rakenne

eroaa normaalista. Leposolun syntyessä tapahtuu peräkkäin kaksi mitoosia, joissa

molemmille  thekapuolille  muodostuu vahvistettu erikoinen soluseinä.  Suotuisten

olosuhteiden,  kuten  ravinteiden  ja  valon  palattua,  leposolu  itää  ja  jakaantuu

normaaleiksi vegetatiivisiksi piileväsoluiksi (van den Hoek ym. 1993).

1.2.3.     Piilevien ekologiasta  

Ympäristötekijät,  kuten  virtausnopeus  (Antoniades  &  Douglas  2002),  erilaisten

häiriöiden  esiintyminen,  veden  lämpötila,  kasvualusta,  vesikemia  ja

ravinnetarjonta,  voivat  suosia  tai  rajoittaa tiettyjen lajien  kasvua ja tällä  tavalla

muokata  levien  diversitettiä  virtaavissa  vesissä  (Hieber  ym.  2001).  Lukuisat

tutkimukset  ovat  menestyksellisesti  osoittaneet,  että  piileviä  voi  käyttää

ympäristön  tilan  indikaattoreina  virtaavissa  vesissä  (mm.  Lowe  &  Pan  1996,

viitteet  teoksessa Hieber  ym. 2001).  Koska piilevien  elämä on yleensä lyhyt  ja

niiden  lisääntymistahti  kiivas,  ne  ovat  hyviä  indikaattoreita  joillekin  veden

lyhytaikaisille  ympäristönmuutoksille  suhteellisen  pienelläkin  alueella  (Peter

2001).  Piilevien  jakaantumista  voi  tapahtua jopa 4-8 tunnin  välein  (Round ym.

1990, Lowe & Pan 1996), mutta yleensä piilevät jakaantuvat päivittäin (van den

Hoek  ym.  1993).  Piilevien  käyttö  indikaattoreina  virtaavissa  vesissä  perustuu

siihen,  että  ollessaan  kiinnittyneenä  alustaan  piilevät  heijastavat  ohivirtaavan

veden  keskimääräistä  laatua  ja  soveltuvat  täten  hyvin  vedenlaadun

seurantatutkimuksiin,  joissa  ei  ole  mahdollisuutta  jatkuviin  veden  laadun

mittauksiin  (Lowe  &  Pan  1996).  Piilevät  ovat  virtavesissä  runsaampia  ja

monimuotoisempia  kuin  muut  eliöyhteisöt,  esim.  benttiset  selkärangattomat  tai

vesimakrofyyttikasvillisuus.  Siten  piilevät  ovat  avainasemassa virtaavien  vesien

seurannassa (Eloranta 2001).
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Tärkeimmät tekijät  autotrofiselle  elämälle  ovat  valo,  lämpötila,  virtaus,  happi  ja

hiilidioksidipitoisuus, pH, suolaisuus, sekä eri ravintoaineet (Wetzel 1983). Nämä

voivat  olla  myös  kasvua  rajoittavia  tekijöitä  (Giller  &  Malmqvist  2003).  Näihin

tekijöihin  perustuen  on  kehitetty  luokitusjärjestelmiä,  joihin  eliöt  sijoitetaan

tekijöittäin  optimiesiintymisellään  ja  toleranssialueellaan.  Puhutaan  esim.

stenotermisestä  lajista,  kun  laji  sietää  vain  suppeita  lämpötilanmuutoksia,  tai

euryhalinisesta  lajista,  kun  laji  tulee  toimeen  eri  suolaisuuden  ympäristöissä

(Ramade  1994).  Ympäristötekijät  vaikuttavat  mm.  eliöiden  metaboliaan,  mutta

myös  toisiinsa.  Valo  rajoittaa  esim.  perustuotantoa,  fotosynteettisesti  tuotetun

hapen määrää ja ravinneaineiden sidontaa biomassaan, ja tämän lisäksi  se voi

vielä laukaista lajityypillistä käyttäytymistä eliöissä. Lämpötila riippuu mm. valon

määrästä,  ja  säätäessään  kemiallisten  reaktioiden  ja  biologisten  prosessien

nopeutta  lämpötilalla  on  vaikutusta  esim.  eliöiden  kasvuun  sekä  energian  ja

hapen  kulutukseen.  Virtaus  edellyttää  eliöiltä  sopeutumista  morfologisin,

käyttäytymis-  ja  metabolisin  keinoin.  Happi-  ja  hiilidioksidipitoisuudet  ovat

läheisessä vuorovaikutussuhteessa fotosynteesiin  ja respiraatioon.  Itse ne ovat

riippuvaisia mm. lämpötilasta ja vaikuttavat vesistön pH:hon ja redoxpotentiaaliin.

Suolaisuus  vaatii  vesieliöiltä,  myös  piileviltä,  sopeutumisratkaisuja  osmoottisen

paineen  vuoksi.  Ravinteista  typpi  ja  fosfori  ovat  tärkeimmät  solun

aineenvaihdunnan kannalta, mutta lukuisia muitakin elementtejä tarvitaan. Pii voi

olla piileville soluseinän rakenteen vuoksi rajoittava tekijä (Wetzel 1983, Horne &

Goldman 1994, Ramade 1994, Giller & Malmqvist 2003).

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat suuresti piilevien kasvuun ja tuotantoon. Biggsin

(1996)  mukaan  resurssitaso,  eli  ravinteiden  ja  valon  määrä,  on  tärkein  tekijä

benttisten levien biomassan kasvun kannalta. Lämpötila, joka vaikuttaa metabolia-

ja kasvunopeuteen,  on kakkossijalla.  Kasvua ja tuotantoa  haittaavia  abioottisia

tekijöitä  ovat  häiriötekijät,  joihin  kuuluvat  alustan  instabilisuus,  virtaus  ja

suspendoitunut  kiinteä  aines,  jotka  kaikki  johtavat  levien  mekaaniseen

irtoamiseen kiinnityspisteestään (Biggs 1996). Kylmissä olosuhteissa jäällä ja sen

aiheuttamalla  eroosiollakin  on  vaikutuksensa  häiriötekijänä  (Scrimgeour  ym.

1994).

Suurten  häiriöiden  jälkeen  levien  kolonisaatiostrategiat,  esim.  ajelehtiminen
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ylävirran  refuugioista  (Biggs  1996),  ovat  avainasemassa  tyhjän  alustan

kolonisaatiossa  (Horne  &  Goldman  1994).  Ensimmäisinä  alustaa  kolonisoivat

mikrobit,  jonka jälkeen  periphyton  ilmestyy  seuraavien  päivien  kuluessa.  Ensin

saapuvat matalaprofiiliset  piilevät, jotka ovat kyljellään kiinni alustassa. Tällaiset

muodot (adnate) vastustavat häiriöitä ja mekaanista eroosiota parhaiten (Horne &

Goldman 1994).  Tämän jälkeen  kehittyvät  apikaalisesti  kiinnittyneet  piilevät,  ja

lopulta alusta on täynnä varrellisia muotoja, joihin on sekoittunut myös rihmaisia

viherleviä  tai  sinileviä.  Alustan  päälle  kehittyy  näin  eri  tasoja  (Biggs  1996,

Stevenson  1996).  Ylin  taso  heikentää  vahvasti  ensimmäiseksi  saapuneiden

piilevien elinmahdollisuuksia kilpailemalla mm. valosta ja ravinteista (McCormick

1996, Stevenson 1996). Tämä kolonisaatiosukkessio muistuttaa hyvin terrestristä

sukkessiota sillä  erolla,  että kehityksen huippu saavutetaan jo muutaman viikon

sisällä, ei vuosien saatossa (Horne & Goldman 1994).

Eliöiden välisistä suhteista nousee esiin muutamia vuorovaikutuksia, jotka voivat

säädellä piilevien määrää ja tuotantoa. Laidunnus on yksi tärkeimmistä tällaisista

bioottisista  tekijöistä.  Lenttisissä  ympäristöissä  eläinplankton  on  tärkeä

laiduntajaryhmä  (Douglas  &  Smol  1995),  mutta  loottisissa  ympäristöissä

pohjaeläimistö laiduntaa piileväkasvustoja (Horne & Goldman 1994). Myös kalat

ovat benttisten tuottajien laiduntajia (Biggs 1996). Herbivoria kohdistuu virtaavissa

vesissä pääsääntöisesti  perifytoniin.  Sammalia ja makrofyyttejä laiduntavat  vain

harvat herbivorit (Giller & Malmqvist 2003). Benttisillä levillä laidunnus on tärkein

biomassan pienenemiseen johtava bioottinen tekijä (Biggs 1996). Muita bioottisia

vuorovaikutusmekanismeja, joilla voi olla vaikutusta piileväyhteisön rakenteeseen

ja muutoksiin laidunnuksen lisäksi, ovat kilpailu, parasitismi, sairaudet tai yhteisön

sisäinen  ikääntyminen.  Kilpailuasetelma  on  erilainen  terrestrisiin  ympäristöihin

verrattuna,  koska ylhäältä  tulevan  valon  ja alhaalta  tulevien  ravinteiden  lisäksi

piileväyhteisö saa ravinteita myös yläpuolisesta vesipatsaasta (McCormick 1996).

Valitettavasti  näitä  eliöiden  välisiä  vuorovaikutussuhteita  on  vaikeata  tutkia  ja

luonnehtia (Douglas & Smol 1995).

Perifytonillakin  on  havaittu  vuodenaikaisia  syklejä,  mutta  yleensä  populaatiot

esiintyvät läpi  vuoden, jos vain alusta on stabiili  (Horne & Goldman 1994).  Silti

vuodenaikaisuus  saattaa  näkyä  myös  benttisissä  piileväyhteisöissä,  koska
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laidunnuksen vaikutus on suurin silloin, kun eläimistön tuotanto ja aktiviteetti  on

suurinta,  useimmiten kesällä  (Horne & Goldman 1994,  Frontier  & Pichod-Viale

1995,  Sorvari  1997).  Periphytonilla  on  yleensä  pienimmät  populaatiot  talvella,

koska  valoa  on  vähemmän  kuin  kesällä.  On  huomattu,  että  benttisiä  piileviä

esiintyy  enemmän  kylmän  kevätveden  kuin  lämpimämmän  kesän  aikana.

Pohjaleväyhteisö  voi  muuttua  piilevävaltaisesta  esim.  sinilevävaltaiseen  kesän

edetessä (Horne & Goldman 1994).  Biggs:n  mukaan (1996)  vuodenaikaissyklit

benttisissä  leväyhteisöissä  heijastavat  vahvasti  1)  erilaisten  häiriöiden,  kuten

tulvien,  vuodenaikaisuutta,  2)  laiduntajien  aktiviteettia  ja  3)  valo-olosuhteiden

vuodenaikaisuutta. Kun nämä tekijät vaikuttavat samanaikaisesti on mahdollista,

ettei selkeää kuvaa leväbiomassan sykleistä synny.

Piileväyhteisön rakenne mikrotasolla on mielenkiintoinen. Tietyillä lajeilla voi olla

mieltymys alustan sijaintipaikkansa suhteen. Esim. Fragilaria leptostauron on laji,

joka  kiinnittyy  varrellaan  useimmiten  hiekkajyvien  lakipuoleen.  Jotkut  kyljellään

kiinni  olevat  Achnanthes-suvun  edustajat  viihtyvät  sen  sijaan  alustan

painanteissa, missä ne ovat paremmin suojassa mekaaniselta eroosiolta (Bergey

1999).  Ympäristön vakaudesta riippuen useimmilla  lajeilla  on kyky kasvaa mitä

erilaisimmilla  substraateilla  (Biggs 1996).  Virtaavissa  vesissä biomassan osuus

riippuu substraatin koosta. Suuremmat biomassat havaitaan esim. isoilla kivillä ja

lohkareilla, koska ne eivät muuta sijaintiaan tulvien aikana, eli ovat levien kasvulle

vakaimpia ympäristöjä (Uehlinger 1991, Biggs 1996).

1.3.  Tutkimuksen kysymyksenasettelu

Jos  tunturipurojen  ympäristöolosuhteita  tunnetaan  vähän,  niin  vielä  vähemmän

tunnetaan  virtaavien  tunturivesien  biologiaa.  Se  kuitenkin  tiedetään,  että

virtaavien vesien perustuotantoa hallitsevat sinilevät (Cyanophyceae), viherlevät

(Chlorophyta), piilevät (Bacillariophyceae) ja punalevät (Rhodophyta) (Stevenson

1996).  Vuoristoissa  pääpaino  siirtyy  piileviin  ja  sinileviin  (mm.  Niemi  1996,

Rothfritz ym. 1997, Hieber ym. 2002). Koska piilevät vastaavat suuresta osasta

vuoristopurojen  perustuotannosta,  on  tärkeää  selvittää  piilevien  kasvuun  ja

tuotantoon  liittyviä  kysymyksiä,  jotta  voidaan  kokonaisvaltaisemmin  ymmärtää
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tunturipurojen ekologiaa. Vesistötutkimuksessa piilevien näytteenotto on helppoa

ja metodit  ovat  selkeitä  ja  tunnettuja  (Lowe & Pan  1996).  Tässä  työssä  pyrin

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

– Mitkä piilevälajit esiintyvät tutkimuspuroissa?

– Mitkä  tekijät  määräävät  lajien  esiintymisen  tunturipuron  eri  osissa  (esim.

vesifysiikka ja -kemia, mikrohabitaatit)?

– Onko piileväyhteisöillä tunturipuroissa vuodenaikainen sukkessio sulan veden

aikana?

– Onko  olemassa  piilevälajeja,  jotka  suosivat  selvästi  virtaavien  vesien

ympäristöjä?

Työssäni pyrin tunnistamaan eri piilevälajeja subarktisista loottisista ympäristöistä

Kilpisjärven  alueelta,  ymmärtämään  ja  tulkitsemaan  fysikaalis-kemiallisia

tunnuslukuja vesinäytteistä ja niiden vaikutusta piileväyhteisöihin. Käytän työssäni

tilastotieteen menetelmiä (mm. monimuuttuja-analyyseja) tulosten analysoinnissa

ja esityksessä.

Työ  nivoutuu  hyvin  Helsingin  yliopiston  Environmental  Change  Research  Unit

-tutkimusryhmän (ECRU) muihin tunturivesistöjä koskeviin tutkimuksiin, koska se

antaa  mahdollisuuden  vertailla  lenttisen  ja  loottisen  ympäristön  piileviä

tunturialueella.  Ryhmän jäsenet  ovat  tehneet  Käsivarren  alueella  limnologisia,

hydrobiologisia  ja  paleolimnologisia  tutkimuksia  vuodesta  1994  lähtien  (mm.

Rautio 1996, Weckström 1996, Sorvari 1997, Weckström ym. 1997a,b, Sorvari &

Korhola 1998,  Rautio 1998,  Korhola  ym. 1999,  Rautio  ym. 2000,

Sorvari ym. 2000,  Rautio 2001,  Weckström 2001,  Sorvari 2001,  Korhola

ym. 2002, Sorvari  ym. 2002).  Erityisen seurannan kohteena on ollut  Saanajärvi,

joka  on  myös  käynnissä  olevan  ACIA  (Arctic  Climate  Impact  Assessment)

-selvitystyön vesitutkimuksen euro-arktisen alueen avainkohde. Tästä syystä olen

valinnut  tutkimusalueeksi  Saanajärven  valuma-alueen,  jotta  Saanajärveen

laskevien  purojen  ja  Saanajärven  piileväyhteisöjä  voisi  vertailla.  Tämä  työ  on

myös  pohja  jatkotutkimukselleni,  jossa  tarkastelen  samoja  piilevänäytteitä

kvantitatiivisesti  ja  tutkin  puroista  saapuvaa  kulkeutumista  Saanajärveen

vertailemalla puroaineistoa ja järven sedimenttiaineistoa.
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2.  Tutkimusalueen kuvaus

Tutkimusalueeni sijaitsee Käsivarren Lapissa, Enontekiön kunnassa, Kilpisjärven

alueella  Norjan  ja  Ruotsin  rajan  tuntumassa  (69°00'N,  20°50'E).  Kilpisjärven

alueen  määritys  on  monesti  epätarkka  ja  vaihtelee  eri  yhteyksissä.  Alue  on

mielenkiintoinen monessa suhteessa. Siellä sijaitsee monia rajavyöhykkeitä, mm.

ilmastollinen,  geologinen,  kasvistollinen,  vesistöllinen,  maantieteellinen  ja

kulttuurinen. Nämä kaikki heijastuvat tutkimuspurojen ympäristöoloihin.

2.1.  Ilmasto

Kilpisjärven alue sijaitsee ilmastollisesti mielenkiintoisella rajavyöhykkeellä, missä

mereinen ilmasto, jäämeren läheisyydestä johtuen, kohtaa mantereisen ilmaston.

Myös Kölivuoriston  läsnäololla  on oma vaikutuksensa paikalliseen  ilmastoon ja

säähän.

Ilmastolla  tarkoitetaan  jokapäiväisen  sään  yleistä  luonnetta.  Säästä  sen  sijaan

puhutaan,  kun  tarkoitetaan  ilmakehän  sen  hetken  tilaa,  kuten  lämpötilaa,

kosteutta,  tuuliolosuhteita  ja  pilvisyyttä.  Tietoja  säästä  tilastoidaan  Suomessa

Ilmatieteen laitoksella 30 vuoden jaksoissa. Viimeinen tilastoitu ja julkaistu jakso,

jonka tiedot ovat kansainvälisenä vertailukautena käytössä, kattaa vuodet 1961-

1990  (Ilmatieteen  laitos  1991).  Näihin  tietoihin  suhteutan  omia  tuloksiani.

Suomelle  uusin  vertailukausi  1971-2000  on  jo  julkaistu,  mutta  ei  ollut  vielä

saatavilla tämän työn kirjoitusvaiheessa.

Ilmastovyöhykejaossa  lämpötila  ja  sademäärä  ovat  luontoon  selkeimmin

vaikuttavia  avaintekijöitä.  Suomi  kuuluu  suurimmalta  osin  boreaaliseen

vyöhykkeeseen,  joka  voidaan  jakaa  eri  pääluokkiin.  Kilpisjärven  seudun

tunturikoivuvyöhyke  muodostaa  näin  pohjoisboreaalisen  vyöhykkeen

pohjoisreunan.  Koska  oma  tutkimusalueeni  sijaitsee  tunturikoivuvyöhykkeen

yläpuolella,  se  sijaitsee  määritelmän  mukaan  jo  seuraavalla,  hemiarktisella

ilmastovyöhykkeellä.  Tällä  vyöhykkeellä  kesän lämpösumma on niin  pieni,  että

puut eivät enää selviä (http://www.fmi.fi/tutkimus_ilmasto/ilmasto_37.html).
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Pohjois-Euroopassa  vallitsee  suhteellisen  lauha  ilmasto,  kun  sitä  verrataan

samalla leveyspiirillä oleviin muihin maanosiin, joilla on paljon arktisempi ilmasto.

Yleensä  Lapin  ilmastossa  näkyy  vaikutuksia  sekä  läntisten  ja  pohjoisten

lähialueiden  meri-ilmastosta,  että  idän  suunnan  mannerilmastosta.  Myös

paikallisilla  tekijöillä,  kuten  maastonmuodoilla  ja korkeudella  merenpinnasta  on

ratkaiseva  merkitys  paikalliselle  säälle  ja  ilmastolle.  Käsivarren  pohjoisosassa

ilmasto  onkin  muuta  Lappia  mereisempi  Atlantin  ja  Jäämeren  läheisyydestä

johtuen (Viitala & Räinä 1997).

Saanatunturi  on  1029  metriä  korkea  (mpy).  Mitä  korkeammalle  merenpinnasta

noustaan, sitä kylmemmäksi sää muuttuu — lämpötila laskee noin asteen verran

jokaista 156 korkeusmetriä kohden (Strahler & Strahler 1987). Tuntureissa tuulee

yleensä  myös  kovemmin  ja  sumua  esiintyy  useammin.  Myös  talvinen

inversiotilanne  on  mahdollinen  ilmastollinen  ilmiö  tuntureilla

(http://www.fmi.fi/tutkimus_pohjoinen/pohjoinen_3.html).

Toinen maastomuodoista johtuva säätila on Kölivuoristossa havaittava föhn-ilmiö,

jolloin  vuoriston  yli  virtaava  ilma  kuivuu  ja  lämpenee  (Viitala  &  Räinä  1997,

http://www.fmi.fi/tutkimus_ilmasto/ilmasto_3.html).  Tämä  johtaa  mm. siihen,  että

Kilpisjärvi, joka sijaitsee Kölivuoriston itäpuolella suojassa, todella kuuluu Suomen

kuivimpiin kolkkiin.

Sadanta  Kilpisjärven  alueella  on  keskimäärin  414  mm vuodessa  (Ilmatieteen

laitos 1991). Siitä noin 60 % tulee lumena ja yli 80 % kokonaissadannasta valuu

vesistöihin. Haihdunta on Kilpisjärven alueella vain n. 100 mm vuodessa, mikä on

Suomen pienimpiä lukuja (Viitala & Räinä 1997).

2.2.  Sääolosuhteet

Ilmatieteen  laitoksella  on  ollut  vuodesta  1952  säähavaintoasema Kilpisjärvellä.

Ilmatieteen  laitos  (1991)  ilmoittaa  jaksolle  1961-1990  Kilpisjärven

havaintoasemalle  keskimääräiseksi  koko  vuoden  sademääräksi  414  mm.  Sen
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mukaan  tammikuu  oli  kylmin  kuukausi  keskilämpötilanaan  -14.6  astetta  ja

heinäkuu lämpimin +10.6 asteellaan. Näistä luvuista näkee, että ero kuukausien

keskilämpötiloissa voi olla jopa 25 asteen suuruinen. Vuorokauden keskilämpötila

laskee alle 0°C lokakuun alussa ja nousee sen yläpuolelle taas toukokuun alussa

(Federley 1972).

Terminen kasvukausi  on tärkeä  elämälle.  Termisen  kasvukauden alku  voidaan

määrittää  vasta  10  vuorokauden  viiveellä,  koska  jakson  pitää  täyttää  tiettyjä

kriteerejä.  Ensimmäisten  viiden  vuorokauden  aikana  keskilämpötilan  on  oltava

+5 °C yläpuolella ja seuraavien viiden vuorokauden keskilämpötilojen summan on

oltava  vähintään  20  vrk-astetta.  Sen  lisäksi  pysyvän  lumipeitteen  tulee  olla

kadonnut  eikä  yöpakkasia  saa  enää  esiintyä  useana  yönä  peräkkäin.

Vertailukauden  1961-90  kasvukauden  alkamis-  ja  loppumispäivämäärät

Käsivarressa ovat n. 31.5. ja 15.9. Eri vuosina termisen kasvukauden pituusero

voi  vaihdella  neljästä  kuuteen  viikkoa  (http://www.fmi.fi/saa/tilastot_72.html).

Vuonna  2000  kasvukauden  pituus  Kilpisjärvellä  oli  n.  125  vuorokautta

(http://www.helsinki.fi/ml/kilpis/Lampo.gif).

Valoisuus  vaihtelee  pohjoisilla  alueilla  suuresti  talven  kaamoksen  ja  kesän

keskiyön  auringon  välillä.  Talvi  on  Lapissa  noin  1-2  kk  pitempi  kuin  Keski-

Suomessa, ja kesä puolestaan saman verran lyhyempi. Lumipeite kestää Lapissa

noin  6-7  kk  ja  lyhentää  näin  kasvukautta  eteläisiin  alueisiin  verrattuna.  Maan

paksuimpia lumipeitteitä  tavataan paitsi  Itä-Lapissa,  nimenomaan Käsivarressa,

jossa lumi on paksuimmillaan maalis-huhtikuussa (Ilmatieteen laitos 1991, Viitala

& Räinä 1997).

Syksyn  ensimmäinen  lumi  sataa  Federleyn  (1972)  mukaan elokuun  lopulla  tai

syyskuun aikana,  mutta se ei  jää pysyväksi  lumipeitteeksi.  Pysyvä lumi syntyy

yleensä vasta lokakuun 15. päivän jälkeen. Lokakuun lopusta lähtien koko alue

on yleensä lumen peittämä.  Federleyn  (1972)  kuvaamalla  ajanjaksolla  vuosien

1952-68 vuoden keskimääräinen suurin lumen syvyys oli  95 cm. Suomen lumen

syvyyden ennätys on Kilpisjärveltä 19.4.1997, kun lumen syvyydeksi mitattiin 190

senttimetriä (Helminen 2000).
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Maastomuodot  tunturialueella  aiheuttavat  lumen  epätasaisen  jakautumisen

tuulenpieksemä-  ja  lumenviipymäalueisiin.  Kasvillisuus  eroaa  toisistaan  näissä

paikoissa, mutta kasvillisuuttakin tärkeämmäksi nousee tutkimuspurojen kannalta

juuri lumensyvyys.

Tuulenpieksemillä alueilla lumikerros on ohut tai puuttuu kokonaan. Tästä johtuen

pakkanen  pääsee  vaikuttamaan  syvälle  maaperään.  Kasvukauden  alussa

lämpötilat vaihtelevat reilusti nolla-asteen molemmin puolin (Hiltunen 1980).

Lumenviipymillä  lumi  kinostuu  ja  sulaa  hitaasti.  Lumipeite  tasoittaa  lämpötilan

vaihteluja lumen alla. Vaihtelu on melko pientä paksun lumikerroksen alla, mutta

sitä  esiintyy  kuitenkin  aina  80  senttimetrin  syvyyteen  asti.  Tätä  syvemmän

lumipeitteen alla  lämpötila  pysyy vakaana ja sen keskiarvo jää nollan  ja miinus

kahden  asteen  välille,  vaikka  lumen  yläpuolella  paukkuisi  kuinka  ankara

pakkanen (Hiltunen 1980, Eurola ym. 1980).

Lumi jakaantuu myös eri korkeusvyöhykkeissä eri tavoin: tunturien yläosassa on

yleensä selvästi  vähemmän lunta kuin alempana. Touko-kesäkuussa tilanne voi

kuitenkin  muuttua  niin,  että  ylempänä  lumi  sulaa  hitaammin,  joten  sitä  on

enemmän  kuin  alemmilla  seuduilla  (Eurola  ym.  1980).  Sulaminen  vaikuttaa

suoraan tunturipurojen virtaamiin.  Eurola  ym. (1980)  ovat  selvittäneet,  että  heti

metsärajan yläpuolella ala-alpiinisessa vyöhykkeessä (n. 600 mpy) lumen syvyys

on suurimmillaan. Siellä tavataan yleisesti yli 160 cm syvyisiä lumipeitteitä. 600-

700 metrin korkeudessa lumen syvyydet jakaantuvat tasaisemmin ja yli 900 metriä

merennpinnan  yläpuolella  lumimäärä  jakaantuu  taas  epätasaisemmin.

Tutkimuspurot  sijaitsevat  tämän jaottelun  mukaan  vyöhykkeessä,  missä  lumen

pitäisi  jakaantua  kaikkein  tasaisimmin.  Hiltusen  (1980)  tutkimuksissa

lumenviipymillä  on mitattu lunta enintään 280 cm paksuudelta.  Ero Kilpisjärven

Ilmatieteen  laitoksen  havaintoaseman  mittaamiin  keskimääräisiin  syvyyksiin  on

huima.

Lumen  Hiltunen  (1980)  kertoo  sulavan  ensiksi  tuulenpieksemiltä  toukokuussa,

toiseksi  koivikosta, ja viimeisenä lumenviipymäpaikoilta  niinkin  myöhään kuin 1.

heinäkuuta.  Lumella  on  näin  ilmeisen  suuri  vaikutus  myös  tunturipurojen
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vesivirtoihin, pidentäähän se sulamisvesien vaikutuskautta. Purot myös sijaitsevat

painautuneemmissa  kohdissa,  eivätkä  edusta  ainakaan  tuulenpieksemiä.

Väitettäni,  että  puroja  ympäröivä  kasvillisuus  on  enemmänkin

lumenviipymätyyppiä,  tukevat  myös  havaintoni  näytteenottokerraltani  5.7.2000,

jolloin puron 1 reunat olivat vielä lumen peittämiä.

Tunturipaljakalla lumi on sulamisen aikana ylemmillä alueilla  selvästi tiheämpää

kuin alemmilla. Lumen sulaminen riippuu korkeudesta, eksposition aiheuttamasta

lämpötilasta, sekä lumen syvyydestä ja tiheydestä (Eurola ym. 1980). Näin ollen

Saanatunturin laella pitkälle kesään säilyvät, hitaasti sulavat lumilaikut vaikuttavat

tutkimuspurojeni  vesitilanteeseen  takaamalla  sulamisveden  riittävyyden  pitkälle

kasvukauteen (Eurola ym. 1980).

Keväällä  lumi  sulaa  yleensä  toukokuun  lopulla  tai  kesäkuun  alkupäivinä.

Pohjoisrinteillä  ja  lumenviipymäpaikoilla  se  saattaa  hävitä  vasta  heinäkuun

puolessa välissä (Federley 1972).

2.3.  Ilmanlaatu

Ilmanlaatua Suomen syrjäseuduilla  on seurattu  taustailmanlaatuna 1970-luvulta

lähtien.  Ilman  epäpuhtaudet  kaukokulkeutumineen  olivat  tuolloin  Euroopan

laajuinen ongelma. Nykyään seurataan rikkiyhdisteiden lisäksi  typpiyhdisteiden,

otsonin sekä otsonia muodostavien yhdisteiden esiintymistä ilmassa (Leppänen

ym.  2001).  Kilpisjärvellä  ilmanlaadun  tausta-asemaa  ei  ole,  mutta

jäkälätutkimusten  mukaan  Länsi-Lappi  kuuluu  Euroopan  puhtaimpiin  alueisiin,

koska vallitsevat tuulet puhaltavat luoteesta, mm. Grönlannin suunnasta, joka on

harvaan asuttua seutua (Viitala & Räinä 1997).

2.4.  Kallio- ja maaperä

Lapin  Käsivarren  peruskallion  vanhimmat  osat  syntyivät  prekambriaikana  noin

2500-1800  miljoonaa  vuotta  sitten.  Vanhimpiin  peruskalliolajeihin  kuuluvat

graniittigneissit. Niiden synnyn jälkeen paikalle on kerrostunut muita sedimenttejä.
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Ainoastaan Käsivarren luoteisosassa, missä vanhan peruskallion päällä on paljon

nuorempia  kivilajeja  paleotsooiselta  maailmankaudelta,  maisema  on

suurtunturimaisempi (Viitala  & Räinä 1997, Uusinoka 1980, Kajala & Loikkanen

2000).

Suurtunturimaisuus  johtuu  siitä,  että  noin  400  miljoonaa  vuotta  sitten  Pohjois-

Amerikan ja Euraasian  mannerlaatat  törmäsivät  yhteen ja synnyttivät  Skandien

vuoriston. Tämän vuoriston nuorempi kallioperä työntyi nykyisen Suomen alueella

laattoina  prekambrisen  gneissiperuskallion  päälle.  Mielenkiintoinen  rajavyöhyke

kulkee juuri Kilpisjärven alueen läpi. Saanajärvi sijaitsee rajalinjalla, suurimmalta

osin sen pohjoispuolella, ja kuuluu näin nuoremman, paleotsooisen kallionperän

vaikutusalueeseen  (Uusinoka  1980).  Rajavyöhyke  näkyy  maisemassa

törmälinjana,  johon  kuuluu  mm.  Saanatunturi,  joka  on  Suomen  relatiivisesti

korkein tunturi. Se kohoaa Kilpisjärven pinnasta (473 mpy) 556 metriä ylemmäksi

1029 metrin korkeuteen (Uusinoka 1980).

Uusinokan (1980) mukaan Saana koostuu lähes samanlaisista kivikerrostumista

kuin  vastaava  Toskalharji,  josta  on  tehty  selvityksiä  1940-  ja  1960-luvuilla:

Saanan  alkuperäisellä  paikalla  olevan  pohjakonglomeraatin  päälle  on  liikkunut

muualta saviliuske- ja dolomiittikerros. Saviliusketta on paljon Saanan juurilla, ja

dolomiittia tavataan ylempänä Saanan rinteillä. Dolomiittikerrostuma koostuu alun

perin  mereisestä  kalkkilietteestä,  jossa  on  ollut  eliöiden  kalkkikuoria.  Tästä

aineksesta  on  syntynyt  ensin  kalkkikiveä.  Kiven  kalsium-ionit  ovat  sittemmin

vaihtuneet  magnesiumiin,  jonka  seurauksena  kiveä  kutsutaan  dolomiitiksi

(Uusinoka 1980).

Tertiäärikaudella alue oli  muodoiltaan paljon tasaisempi, koska tunturien välissä

olevat laaksot olivat täyttyneet rapautumistuotteista eli rikkonaisesta kallioperästä.

Kauden lopulla  maa jälleen kohosi,  jolloin  sään aiheuttama eroosio voimistui  ja

Saanan  reliefi  (korkokuva)  nousi  taas  esiin.  Tertiäärikaudella  alkanut  eroosio

aiheutti  myös  muutoksia  vesistöihin.  Aluksi  Kilpisjärven  valuma-alueen  vedet

virtasivat Jäämerelle päin, myöhemmin toiseen suuntaan, Lätäsenoon (Uusinoka

1980).
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Jäätiköt  tekivät  kvartäärikaudella  oman työnsä maiseman muokkaajina. Useaan

otteeseen  toistuneina  ne  ovat  pyöristäneet  tunturien  laet  sekä  leventäneet  ja

syventäneet  tunturien  välissä  olevat  laaksot  U-muotoisiksi  ruuhilaaksoiksi;  näin

myös  Saanajärven  laakso,  nykyisen  tutkimusalueeni,  Saanatunturin  ja

Jehkatstunturin  välissä  (Uusinoka  1980).  Jyrkänteen  juurelle  on  sittemmin

syntynyt  voimakkaan  pakkasrapautumisen  vuoksi  talusrinne,  joka  näkyy  tänä

päivänäkin  alempana  koverana,  mm.  Saanajärveen  viettävänä  jalustana

(Uusinoka 1980).

Maaperä on peruskallion päällä lepäävä irtain aines, jossa suurin osa biologisesta

aktiviteetista  tapahtuu.  Kilpisjärven  seudulla  suurin  osa  maaperästä  on

moreenimaata,  mutta  tunturien  laet  ovat  jäätiköiden  sileöimää  kalliota.  Niiden

rinteillä  sijaitsevat  yleisesti  louhikot  eli  rakka-alueet.  Laaksoissa  sen  sijaan

tavataan usein hiekkaa ja soraa (Eronen & Hyvärinen 1980).

Saanajärven  valuma-alueen  maaperässä  on  huomattavasti  isompia  kalsium-  ja

magnesiumpitoisuuksia  kuin  ECRU:n tutkimien muiden järvien  valuma-alueiden

maaperässä (Schmidt-Thomé & Tarvainen 2001). Havainto selittää Saanajärven

valuma-alueen vesistöjen hyvää puskurikykyä.

2.5.  Kasvillisuus

Floristinen  rajapinta  näyttäytyy  Kilpisjärven  alueella  eri  kasvillisuustyyppien

kohtaamisessa.  Korkeussijainnista  riippuen  esim.  tunturikoivuvyöhyke  kohtaa

alapaljakan.  Näiden  yleisten  seikkojen  lisäksi  Kilpisjärven  seudulla  esiintyy

kalkkikivistä  johtuen  kasvilajeja,  jotka  vaativat  tai  suosivat  ravinteikkaita

olosuhteita, ja joita ei muualla Suomessa tapaa.

Maailmalla  ilmastovyöhykkeet  ja  kasvillisuusvyöhykkeet  kulkevat  yleensä

yhdenmukaisesti  rinta  rinnan,  eli  vastaavat  toisiaan  (Kalliola  1973).  Kilpisjärvi

kuuluu  kasvillisuudeltaan  pohjoisboreaaliseen  vyöhykkeeseen  (Kalliola  1973,

Viitala  & Räinä  1997).  Arktista  tundravyöhykettä  ei  Suomessa ole,  koska  sillä

tarkoitetaan  yleensä  metsärajan  pohjoispuolella  sijaitsevaa  alankoaluetta.  Sen
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sijaan Lapissa tavataan korkeudesta johtuen alueita,  joilla  metsät  ja puut  eivät

enää menesty. Siellä kasvaa arktis-alpiinista kasvillisuutta, jolloin aluetta voidaan

kutsua myös oroarktiseksi (Kalliola 1973).

Kilpisjärvellä  tavataan  pohjoisboreaaliselle  vyöhykkeelle  ominainen

tunturikoivuvyöhyke.  Tämän koivumetsän yläpuolella,  n.  600-650  metristä  mpy,

tunturipaljakka  muistuttaa  alankoalueiden  arktista  tundraa,  vaikka  se  onkin

oroarktista  aluetta  (Viitala  &  Räinä  1997).  Se  jakaantuu  kolmeen

alavyöhykkeeseen, ala-, keski- ja yläpaljakkaan.

Tutkimuspuroni  sijaitsevat  alapaljakalla,  joka  ulottuu  tunturikoivuvyöhykkeen

ylärajasta n. 950 metriin. Kasvipeite on vielä yhtenäistä, eikä kasvittomia laikkuja

ole  kuin  harvakseltaan  siellä,  missä  lumipeitteen  paksuus  estää  kasvien

menestymisen  kasvukaudella.  Oroarktisen  vyöhykkeen  alaosassa  kasvavat

yleisesti  katajat  (Juniperus  communis),  pajut  (Salix  spp.)  ja  variksenmarja-

mustikka-varvustot  (Empetrum nigrum -  Vaccinium myrtillus).  Ne ovat  jäänteitä

metsäisestä ympäristöstä, eli  muistuttavat metsäkasvillisuutta ilman puita, mutta

häviävät korkeammalle noustessa (Federley 1972, Federley & Vuokko 1980). Ala-

paljakalla  kasvaa yleensä nummea, mutta myös niittymäisiä  kasvillisuuslaikkuja

on erityisesti lumenviipymillä ja purojen varsilla. Niitä on myös kalliopahtojen alla

ja kalliohyllyillä (Federley & Vuokko 1980). 

Keskipaljakka alkaa 950 metrin  korkeudessa ja nousee siitä  ylöspäin.  Siellä  ei

enää esiinny mustikkaa, vaan heinäkankaat ja lumimaat vallitsevat. Monin paikoin

kasvipeite  on jo rikkoutunut (Federley & Vuokko 1980). Keskipaljakkaa esiintyy

tutkimusalueeni läheisyydessä vain Jehkats- ja Saanatunturin yläosissa.

Varsinaista yläpaljakkaa tavataan Suomessa vain Haltin alueella.  Maa on siellä

melkein kasvitonta, ja ainoastaan sammalet, maksasammalet ja jäkälät selviävät

(Kalliola 1973).

Paljakan  kasvillisuustyypit  erottuvat  kasvupaikan  mukaan.  Paikan

ympäristötekijöinä vaikuttavat mm. korkeus- ja ekspositiosijainti sekä ravinteisuus

(Federley & Vuokko 1980).

32/133



Tunturiluonnolle  Käsivarressa  on  ominaista  porojen  laidunnus.  Ravinteikkailla

paikoilla  laidunnus  suosii  ruohomaisia  kasveja,  koska  porot  syövät  mielellään

matalia  heiniä  ja  ruohoja,  ja  pitävät  pajuja  ja  vaivaiskoivuja  kurissa  (Viitala  &

Räinä 1997). Tutkimuspurojeni ympäristössä vallitsee ruohomainen kasvillisuus.

Porojen  laidunnuspaine  on  tutkimusalueellani  lumettomana  aikana  tosin  vain

ajoittainen. Heinäkuun puolissavälin suoritetaan vasojen merkintä Masehjärvellä.

Sen on ainoa ajankohta, jolloin Saanajärven valuma-alueella voi tavata suuriakin

porotokkia (henkilökohtainen tiedonanto Sanna Sorvari 12/2002). Tutkimusjakson

aikana (2000) havaitsin vain muutamia poroja kulkevan tokissa. Vaikka havaintoja

poroista  oli  vain  vähän,  maastossa  näkyi  suuria  määriä  poron  jälkiä

tutkimuspurojen ympärillä. Porojen kuluttamalla ja pehmentämällä maalla eroosio

voimistuu, etenkin sateiden aikana.

Maastomuodot tunturialueella aiheuttavat lumen epätasaisen jakautumisen. Tämä

epätasaisuus  aiheuttaa  jaon  kahteen  kasvillisuustyyppiin.  Koska  lumi  on

kasvillisuustyypin määräytyessä yksi  tärkeä tekijä muiden ekologisten tekijöiden

seassa, voidaan siis erottaa tuulenpieksemä- ja lumenviipymäalueet. Kasvillisuus

eroaa toisistaan näissä paikoissa (Hiltunen 1980).

2.6.  Vesistöt

Tutkimusalueen  vesistöjä tarkasteltaessa tutkimuskohde sijoittuu niinikään  raja-

alueelle, kulkeehan maanselkä Kilpisjärven seudulla. Saanajärven valuma-alueen

pohjois- ja itäpuolella vedet virtaavat jo Jäämerelle päin, eivätkä enää Itämeren

Pohjanlahteen (Federley 1972, Rikkinen 1977, Suomen vesistöalueet 1990).

Federley  toteaa  vielä  1972  Kilpisjärven  olleen  ainoa  tarkemmin  tutkittu  järvi

alueella.  Siihen  aikaan tutkittua  tietoa  oli  vähän,  mutta todettiin  kuitenkin,  että

kaikki  alueen  järvet  ovat  oligotrofisia,  pienituottoisia  ja  niillä  on  erinomainen

näkyvyys. Korkealla sijaitsevat järvet ovat usein kalattomia. Nykyisin tietoa järvistä

on huomattavasti enemmän: koko Käsivarren alueella on tehty laajoja tutkimuksia

myös isojen kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden puitteissa (mm.  MOLAR
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(Battarbee ym. 2002),  EMERGE ja HOARD).  Yksi  tutkituimmista  järvistä,  ehkä

tutkituin, on Saanajärvi, jossa on tehty mittavia tutkimuksia.

Pohjois-Lapissa  ja  Käsivarressa  on  paljon  pienvesiksi  luokiteltuja  vesistöjä.

Ympäristöviranomaiset puhuvat pienvesistöstä, kun puro on alle viisi metriä leveä

tai  järvi  tai  lammikko  alle  100  hehtaarin  kokoinen.  Myös  lähteet  kuuluvat

pienvesiin. Pienestä koostaan huolimatta ne ovat tärkeitä elinympäristöjä monille

uhanalaisille eläin- ja kasvilajeille (Viitala & Räinä 1997).

Lapissa  vesistöt  poikkeavat  keskimääräisistä  suomalaisista  vesistöistä,  sillä

sadanta ja haihdunta on alhaista, mutta valunta suuri (Viitala & Räinä 1997).

Syksyllä maan alkaessa jäätyä Lapin vesistötkin saavat jääpeitteen, lähdepaikkoja

lukuun  ottamatta.  Pienet  purot  jäätyvät  todennäköisesti  pohjaa  myöten,  mutta

joissakin puroissa vesi virtaa jääkannen alla. Virtaamat vähenevät talven aikana

ja ovat Lapissa minimissään huhtikuussa. Sen jälkeen virtaamat kohoavat lumen

sulamisesta johtuen ja alkaa voimakas uomien huuhtoutuminen, jolloin kiintoaines

ja saostumat,  mm. rautapitoisuudet,  nousevat virtaavassa vedessä. Kevättulvan

nousuvaiheessa  pienillä  puroilla  saattaa  olla  suuria  virtaamaeroja  päivän  eri

aikoina. Aamulla veden laatu on parempi, koska yöpakkaset hidastavat valuntaa

(Viitala  &  Räinä  1997).  Kevättulvan  huipussa  veden  laatu  on  parempaa  kuin

tulvan nousuvaiheessa, koska huuhtoutuva aines on suurilta osin jo lähtenyt, ja

jäljelle  jäävä aines laimenee suurempaan vesimäärään.  Valunta vesistöissä  on

touko-heinäkuussa  suurin  lumen  sulamisesta  ja  suhteellisen  runsaasta

sadannasta  johtuen.  Virtaavien  vesien  laatu  alkaa  tulvien  jälkeen  tasaantua,

mutta  sateet  voivat  vaikuttaa  veden  laatuun,  koska  maa  on  vielä  kyllästynyt

vedellä ja sadanta päätyy suurilta osin pintavaluntana vesistöihin (Viitala & Räinä

1997).  Varsinaisen  kevättulvan  jälkeen  tunturialueilla  havaitaan  usein  toinen

tulvahuippu,  nk.  tunturitulva,  joka ajoittuu usein  juhannuksen aikaan.  Se johtuu

korkealla sijaitsevan lumen myöhäisemmästä sulamisesta (Viitala & Räinä 1997).

Kevättulvan aikana vesistöt saavuttaa myös happaman veden pulssi, joka johtuu

sulamisveden  alhaisesta  pH:sta  sekä  ilman  epäpuhtauksista,  joita  on  kertynyt

lumipeitteeseen. Veden puskurikyky yleensä alenee hetkellisesti tämän pH-shokin
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myötä (Viitala & Räinä 1997, Sorvari 2000). Saanajärven valuma-alueella runsas

kalkkipitoinen  maaperä  antaa  kuitenkin  hyvän  puskurikyvyn  alueen  vesistöille

(Sorvari  ym.  2000).  Happamoituminen  ei  yleisemminkään  ole  Länsi-Lapin

vesistöjen ongelma (Korhola ym. 2002, Sorvari ym. 2002).

Valuma-alueen  koko  ja  sijainti  vaikuttavat  veden  laatuun.  Se  miten  nopeasti

sadevesi  muuttuu  pinta-  ja  pohjavedeksi  riippuu  maaperän  paksuudesta,

raekoostumuksesta,  vesipitoisuudesta,  alueen  suhteellisesta  jyrkkyydestä,

kasvillisuudesta ja vuodenajasta (Viitala & Räinä 1997). Siellä missä maaperä on

ohut  ja  läpäisevä  tai  on  paljon  kalliopaljastumia,  kasvipeite  on  ohut  ja

maastomuodot  ovat  jyrkät,  riski  happamoitumiselle  on  Lapissa  suurempi.

Enontekiössä eli  Käsivarressa maaperän puskurikyky on yleisesti  ottaen huono

(Viitala & Räinä 1997), vaikka Kilpisjärven seutu on siitä poikkeus.

Suomen järvistä jääpeite häviää viimeisenä Suomen pohjoisosissa. Kilpisjärvellä

jää  peittää  vesipatsaan  keskimäärin  n.  228  vuorokautta  vuodessa,  kun  Etelä-

Suomen Päijänteellä jääpeitettä on vain 130 vuorokautta (Kuusisto 1981). Järvet

jäätyvät  Lapissa  myös aikaisemmin kuin  muualla  Suomessa,  koska  kylmät  yöt

järven  täyskierron  aikana  ovat  siellä  todennäköisempiä.  Jääpeite  syntyy  näin

aikaisemmin, mutta jäätyminen jättää vesipatsaan lämpötilan korkeammaksi kuin

eteläisissä  järvissä,  joissa  vesimassa  ehtii  jäätyä  monta  viikkoa  ennen  sen

jäätymistä.  Kilpisjärven veden lämpötila  jään alla  on keskimäärin  kolme astetta

(Kuusisto  1981).  Pitkäaikainen  jääpeite  vaikuttaa  järvien  happitalouteen,  koska

ilmakehästä  ei  pääse  liukenemaan  happea  veteen.  Suhteellisen  lämmin  vesi

puolestaan edistää pohjan hajotustoimintaa ja näin hapen kulutusta. Jääpeitteen

pitkän  keston  ja  suuremman  hapenkulutuksen  yhteisvaikutuksesta  järvet  ovat

pohjoisessa  alttiita  happivajaukselle  (Viitala  &  Räinä  1997,  Sorvari  ym.  1998,

Rautio ym. 2000).

Pohjavedet  virtaavat  maanpinnan  alla  johonkin  viettosuuntaan.  Maaston

alavimmissa kohdissa ne saattavat purkautua maan pinnalle mm. soihin, puroihin

tai järviin. Lähteestä puhutaan, kun tämä purkautuminen on voimakasta yhdessä

tietyssä paikassa. Lapissa lähteiden veden lämpötila on yleensä ympäri vuoden

2-4°C. Veteen liuenneet  aineet  määräytyvät  maa- ja kallioperän mukaan, jonka
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läpi  pohjavesi  on  virrannut.  Kalkkikivialueilla  liuenneita  mineraaleja,  kuten

kalsiumia ja magnesiumia, on paljon ja pohjaveden pH on lähellä  neutraalia  tai

jopa hieman emäksinen (Viitala & Räinä 1997).

2.7.  Arktinen vai subarktinen sijainti?

Subarktinen vyöhyke erottaa kasvimaantieteellisesti  puuttoman arktisen tundran

boreaalisesta  havupuumetsästä  (Kalliola  1973).  Tutkimusalue  täyttää  siis

näennäisesti  arktisuuden  tunnusmerkin.  Kuitenkin  sitä  on  aikaisemmissa

tutkimuksissa (mm. Rautio 2001 ja Sorvari 2001) kutsuttu subarktiseksi ja myös

AMAP:n kartassa vuodelta 1998 (kuva 6) se kuuluu subarktiseen vyöhykkeeseen.

Selitys  on,  että  metsän  puuttuminen  Kilpisjärven  paljakka-alueella  johtuu

nimenomaan  korkeudesta  eikä  varsinaisesta  pohjoisesta  sijainnista,  kuten

arktisuuden määritelmä sen vaatisi.

Maantieteellisesti  tarkasteltuna  arktinen  ympäristö  alkaa  napapiirin

pohjoispuolella.  Tämän kriteerin  Kilpisjärven alue  täyttää,  koska se sijaitsee  n.

270  km napapiiristä  pohjoiseen.  Sen  sijaan  ilmastollisen  määritelmän  mukaan

arktikum  on  heinäkuun  10°C  -isotermin  pohjoispuolella,  eli  heinäkuun

keskimääräinen  lämpötila  on  siellä  alle  10°C  (AMAP 1998).  Kilpisjärven  alue

sijaitsee kuitenkin isotermin eteläpuolella eikä näin täytä tätä arktisuuden kriteeriä

(kuva 7).
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Kuva 6. Arktisen ja subarktisen vyöhykkeen Kuva 7. AMAP-alue, napapiiri ja heinäkuun
rajat sekä metsänraja (Lähde: AMAP 1998). 10°C -isotermi (Lähde: AMAP 1998).

Vaikka jotkut yllä mainituista kriteereistä puoltavatkin tutkimusalueen kutsumista

arktiseksi,  haluan  pysyä  vakiintuneessa  nimityksessä  subarktinen.  Käytän

työssäni usein myös termiä alpiininen, jota käytetään kasvillisuustutkimuksissa ja

joka  tarkoittaa  puurajan  yläpuolella  mutta  pysyvän  lumen  rajan  (nivaalinen

vyöhyke) alapuolella sijaitsevaa aluetta (Ward 1994).

2.8.  Tutkimuspurot

Tutkimukseni  pääkohteina on kolme tunturipuroa Saanajärven (69°03’00''N,  20°

50’15''E)  valuma-alueelta.  Purot  laskevat  Saanajärveen  (679,4  m  mpy),  joka

sijaitsee laaksossa kahden tunturin välissä. Järven lounaispuolella  nousee jylhä

Saana (1029 m mpy) ja koillispuolella  Jehkatstunturi  (n. 970 m mpy). Tarkempi

sijainti näkyy kartalta kuvassa 8.
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1A
1B
1C

2C

2B
2A

3A
3B

3C

Kuva  8.  Kartta  Saanajärven  valuma-alueesta  (Sorvari  ym.  2000  mukaan)  ja  tutkimuspurojen
näytteenottopaikoista. Purot 1, 2 ja 3 laskevat kaikki Saanajärveen. Näytteenottopaikkojen 2A, 3A
ja 3B aineistoa ei tarkastella tässä tutkimuksessa.

Saanajärven  valuma-alue  sijaitsee  päävedenjakajan  tuntumassa.  Jo

Jehkatstunturin  toisella  puolella  vesistöt  laskevat  Jäämereen  (Federley  1972).

Saanajärven purot ovat oikeita latvavesiä (headwaters), eli  ne ovat ensimmäisiä

vesistöjä, jotka keräävät ympärillä olevan maaston vesiä tai pohjavesiä puroiksi,

jotka  puolestaan  yhdistyvät  isoimmiksi  virroiksi,  joiksi  tai  järviksi.  Saanajärven

valuma-alue on osa Kilpisjärven valuma-aluetta n:o 67.64 (Suomen vesistöalueet

1990).  Saanajärven  vesi  laskee  Saanajokena  Saanan  eteläpuolella  olevasta

luusuasta Kilpisjärveen. Kilpisjärven eteläkärjestä alkaa Könkämäeno, josta vesi

laskee Muonionjoen kautta Tornionjokeen ja lopulta Itämeren Pohjanlahteen.
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Tutkimusalueella on paljon kivikkoisia paikkoja Saanatunturin läheisyydessä. Itse

asiassa koko ensimmäisen puron uoma on louhikkoa.  Paikoittain  vettä ei  edes

näy lohkareiden välistä,  sen voi ainoastaan kuulla  virtaavan. Siellä  mihin tulvat

eivät uomassa ylety, on jopa maa-ainesta ruohokasvillisuuksineen kivikon päällä.

Puron 2 lähiympäristö ei ole yhtä kivikkoinen. Sen sijaan sen yläpuolella  näkyy

selvästi  Saanan  pahdan  vaikutus.  Siihen  on  aikojen  saatossa  pudonnut  isoja

kivilohkareita korkeuksista alas.  Pienemmät lohkareet  ovat vierineet  jyrkännettä

alas, ja ne muodostavat kivikkoisen vyöhykkeen niin, että kasvillisuus löytää siellä

vain vaikeasti sijaa. Pahdan alapuolella on myös pienemmistä liuskeisista kivistä

koostuvia  alueita,  josta aines  helposti  kulkee  alaspäin.  Niiden  välissä  ja myös

ylempänä kasvillisuus on pystynyt sitomaan maaperän ja hidastamaan eroosiota

(Federley  1972).  Puron 3  paikan  3C lähiympäristö  taas on  kivikkoinen.  Lähde

sijaitsee isojen kivilohkareiden välissä, jotka sijaitsevat muutaman metrin päässä

Saanajärven rannalta pienen rinteen alapuolella.

2.8.1.     Puro 1  

Puro  1  saa  alkunsa  tunturilammikosta,  joka  sijaitsee  noin  440  metriä

Saanajärvestä  luoteeseen  ja  noin  25  metriä  Saanajärven  pinnan  yläpuolella.

Lammikko on alueelle  tyypillinen  pienvesistö  (kuva 9).  Vesi  on kirkasta ja valo

tunkeutuu helposti  lammikon pohjaan asti  (maksimisyvyys n. 50 cm). Lammikon

pohjalla kasvaa paksu pohjaleväpatja (Rautio 1996). Se vastaa todennäköisesti

Goldsborough  &  Robinsonin  (1996)  termiä  plocon,  joka  tarkoittaa  pehmeän

sedimentin  päällä  kasvavaa,  liikkumatonta  piileviä  ja  sinileviä  sisältävää

leväkuorta tai -massaa. Patja voi joskus irrota pohjasta ja nousta veden pinnalle

sisältämiensä  kaasukuplien  ansiosta.  Ploconia  on  tutkittu  vain  vähän

(Goldsborough & Robinson 1996). Lammikon rannoilla kasvaa myös ilmaversoisia

kasveja ja sammalia.  Puro on alussa muutamia metrejä leveä,  ja kapenee siitä

vähitellen.  Puron  alkukohtaan  on  rakennettu  pitkospuita  ylittämisen

helpottamiseksi. Uomassa on isoja kiviä, joiden päällä saattaa olla maakerros ja

ruohomaista kasvillisuutta  pieninä  saarekkeina.  Muuten kivillä  kasvaa runsaasti

erilaisia  jäkäliä  sekä  vedenpinnan  ylä-  että  alapuolella.  Kivilaatuja  on  useita:
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perusgraniittigneissien seassa näkyy mm. liuskemaisia sedimenttikiviä ja selkeitä

vaaleita  kalkkikivilohkareita  muiden  peruskivien  seassa.  Puron  alkupään

viettojyrkkyys ei ole kovin suuri vaikka uoma on kivikkoinen (kuva 9). Ajoittain vesi

voi  hävitä  varsinkin  alhaisen  vedentason  aikana  kivien  väliin.  Maasto  muuttuu

puron puolessa välissä jyrkemmäksi, kunnes puro laskee loppuosassaan jyrkästi,

ensin putouksena ja sitten melko kuohuvana virtana Saanajärveen. Veden syvyys

purossa 1 vaihtelee muutamasta senttimetristä korkeintaan 50 senttimetriin.

Kuva 9. Puro 1 saa alkunsa tunturilammikosta (vasemmalla)  ja virtaa Saanajärveen (oikealla).
Puron ympäristö on kivikkoinen. Kuva on otettu 25.7.2000.

Näytteenottopaikan  1  A  länsipuolella  ilmeisesti  tunturin  juuresta  työntyy

lähdevettä puroon (kuva 10). Tämän havaitsin kesän 2000 lämpötilamittauksista,

jotka  suoritin  varsinaisen  uoman vierellä  olevissa  vesialtaissa,  joilla  on  yhteys

puroon.
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Kuva 10. Lähdeallas tunturin juurella Kuva  11.  Näytteenottopaikka  1A
heinäkuun alussa. lammikolle päin nähtynä heinäkuun alussa.

Lammikon  kaltainen  pohjakasvusto  on  levittäytynyt  puron  alkupäähän,  mutta

kasvillisuus muuttuu uoman kavetessa ja virtausnopeuden kasvaessa. Kiviin on jo

paikassa  1A  kiinnittynyt  erilaisia  rihmaisia  tai  tupsuisia  vihreitä  makroleviä  ja

sammalkasvustoja (kuva 11).  Uoman sivulla  voi olla  pieniä  altaita,  joissa ei  ole

kovaa virtausta, ja joiden pohjalla on epipeelistä kasvustoa. Hiekkapohjaa ei ole

purossa 1.

Näytteenottopaikan 1B kohdalla puro kulkee kahdessa rinnakkaisessa uomassa,

suuremmassa ja pienemmässä, jotka ovat n. viiden metrin etäisyydellä toisistaan

(kuva 12). Puron viettävyys kasvaa paikkojen 1A ja 1B välillä. Isoja kivilohkareita

on täälläkin runsaasti, mutta kiviin kiinnittynyttä makroleväkasvustoa ei enää ole.

Pienempiä kiviä puron pohjalla on jo vaikeaa löytää näytteenottoa varten.
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Kuva  12.  Näytteenottopaikka  1B  heinäkuun  alussa
tunturilammikolle päin katsottuna. Kuvan keskellä pääuoma.

Kohdassa 1C puro on n. kolme metriä leveä. Heinäkuun 6. päivänä

2000  puron  molemmin  puolin  on  vielä  lumipenkereitä  sulamassa

(kuva  13).  Paikan  yläpuolella  on  muutaman  metrin  korkuinen

vesiputous, ja vesi virtaa voimakkaana ja koskimaisena ennen kun

puro laskee tasaisemmalla alustalla Saanajärveen.

Kuva 13. Näytteenottopaikka 1C heinäkuun alussa. Paikka on
lumilaikun  kohdalla.  Puro  1  laskee  Saanajärveen.
Saanatunturilla  näkyy  lisää  lumilaikkuja,  jotka  sulivat
heinäkuun aikana.

2.8.2.     Puro 2  

Puro 2 sijaitsee Saanan koillisrinteellä.  Näytteenottopaikka 2A, jota en käsittele
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tuloksissa,  koska  vesimäärät  ehtyivät  kohteesta  jo  toiseen  näytteenottokertaan

mennessä, sijaitsee heti Saanan pahdan alapuolella. Mitä luultavimmin vesi, joka

putoaa Saanan jyrkältä pahdalta alas, kulkee 2A:ssa kallion päällä ja häviää sitten

muutaman metrin jälkeen tunturin kivikkoon. Monta kymmentä metriä alempana se

pulpahtaa lähteinä paikassa 2B taas maan pinnalle.  Täältä Saanan talusrinteen

juurelta varsinainen puro 2 (eli  jakso 2B-2C) saa alkunsa (kuva 14).  Lähteestä

alavirtaan puro laskee suhteellisen tasaisella vietolla Saanajärveen.

Kuva 14. Paikasta 2A otetusta kuvasta näkee hyvin, ettei puro
2  (suurin  väyläverkosto  keskellä)  ole  yksin  Saanan  juurella.
Talusrinteen  alla  syntyy  lähteitä  ja  pieniä  puroja  koko
Saanatunturin leveydeltä.

Kasvillisuus  on  ruohomaista  ja  maaperä  on  pääosin  kuivaa  puron  2

läheisyydessä.  Kiviä  on  runsaasti  purossa,  muttei  niin  isoja  kuin  puro  1:ssä.

Paikka 2B sijaitsee n. kymmenen metriä lähteiltä alaspäin.  Vesi on keskimäärin

vain  muutamia  senttimetrejä  syvää.  Puron  pohja  on  lähinnä  hiekkainen  tai

sorainen.  Sammalia  kasvaa  paikoittain  paljon.  Puro  kulkee  suurimman  osan

yhdessä  uomassa,  mutta  jakaantuu  ylävirrassa  välillä  myös  kahteen  uomaan.

Juuri  ennen  laskuaan  Saanajärveen  puro  2  leikkaa  vaellusreitin,  joka  kulkee

järven  rantaa  pitkin.  Näytteenottopaikka  2C  piti  sen  takia  merkitä  näkyvästi

maastoon ja rajata naruilla, jotteivät kulkijat turmelisi näytteenottopaikkaa. Puron 2

pituus paikan 2B lähellä  olevasta lähteestä järven rantaan on n. 160 metriä,  ja

pudotus on alle kymmenen metriä.
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Kuva 15. Näytteenottopaikka 2B. Sammal-, Kuva  16.  Näytteenottopaikka  2C  on
hiekka- ja kivihabitaattia. 22.8.2000. aitauksen kohdalla. 19.9.2000.

2.8.3.     Puro 3  

Puro  3 koostui  tutkimuskohteiden  valinnan  aikaan heinäkuun alkupäivinä  2000

kolmesta näytteenottokohdasta,  mutta supistui  sitten  yhteen ainoaan  paikkaan,

koska  vesi  loppui  ylemmistä  paikoista  heti  ensimmäisen  näytteenottokerran

jälkeen.  Paikka  3C  (kuva  17)  jäi  kolmannen  puron  ainoaksi  pysyväksi

näytteenottopaikaksi.  Puro  purkautuu  lähteenä  maan  pinnalle  isosta

louhikkokasasta,  joka  sijaitsee  n.  5-10  metriä  Saanajärven  rannasta.  Louhikon

yläpuolella  on jyrkkää rinnettä, ennen kuin maasto tasaantuu ylempänä tunturin

talusrinteeksi.  Lähdepuro  kulkee  n.  kahden  ensimmäisen  metrin  pituudelta

hiekkaisen ja sammaleisen matalan altaan läpi,  ennen kun sukeltaa uudestaan

kivien  väliin,  tulee  taas  maan  pinnalle  ja  virtaa  hiekkaisen  rantaosuuden  yli

Saanajärveen. Tästä kohden puroa puuttuvat kivet kokonaan. Veden syvyys on

keskimäärin  korkeintaan  muutamia senttimetrejä.  Pudotus  lähteestä  järveen  on

korkeintaan muutamia kymmeniä senttejä.
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Kuva  17.  Lähdepaikka  3C.  Vesi  tulee maan  pinnalle  kivikon
välissä.  Kuvassa  näkyvät  eri  habitaatit:  sammalia  ja
hiekkapohjaa.

2.8.4.     Yhteenveto tutkimuspuroista  

Alkuperäinen  suunnitelma,  jonka  mukaan  olisin  tutkinut  kolme  lähes

samankaltaista  puroa,  muuttui  käytännössä  lähes  täysin.  Tutkimuskohteistani

määrittäisin paikan 3C lähteeksi.  Myös paikka 2B, joka sijaitsee noin kymmenen

metriä  lähdealueen  alapuolella,  on  melko lähdemäinen.  Puro  1  on  suurempaa

kokoluokkaa kuin muut purot ja veden riittävyys koko kauden aikana on ylempänä

sijaitsevien lammikoiden takia taattu. Puro 2 sen sijaan kuivui muutamiksi päiviksi

täysin  muutamia  metrejä  ennen  laskuaan  järveen.  Puron  3  purouoma  lyheni

kuivumisesta  johtuen  voimakkaasti.  Valinnanvaraa  ei  loppujen  lopuksi  ollut

kovinkaan  paljon,  kun  halusin  tutkia  Saanajärven  valuma-alueen  puroja.

Saanajärven  itäpuolella  ei  käytännössä  ole  lainkaan  tähän  tutkimukseen

soveltuvia  puroja, ainoastaan muutamia lähdepaikkoja rannassa. Havaintoni  nyt

tutkittujen  purojen  yksilöllisyydestä  varmistuivat  ensin  fysikaalis-kemiallisten

ympäristötekijöiden monitoroinnissa ja lopullisesti piilevätuloksissa.

3.  Aineisto ja menetelmät

Seurasin  tunturipurojen  piileväyhteisöjen  koostumusta  ja kehitystä  Saanajärven

valuma-alueella,  Kilpisjärven  lähellä,  vuoden  2000  avovesikauden  ajan.  Otin

näytteitä sammal-, hiekka- ja kivipintojen habitaateista. Keräsin näytteet kolmesta
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eri  purosta,  yhteensä  kuudesta  paikasta,  noin  kahden  viikon  välein.  Samalla

määritin fysikaalis-kemiallisia  ympäristötekijöitä purovedestä. Analysoin saamani

tulokset mm. monimuuttujamenetelmillä.

3.1.  Näytteenotto ja näytteiden käsittely

Pro gradu -työni näytteenottojakso sijoittui  kesään 2000 Kilpisjärven biologisella

asemalla.  Tarkoituksena  oli  saada  näytteitä  koko  avovesikaudelta  ja  aloittaa

näytteiden keruu aikana, jolloin puroissa virtaa jo lumen sulamisvesiä ja maasto

on kulkukelpoinen.  Tavoite  saada näytteitä  aivan lumen sulamisen vaiheista  ei

kuitenkaan toteutunut, koska kausi oli jo sen verran edistynyt, että lumilaikkuja oli

maastossa  enää  siellä  täällä  ja  esim.  varsinaista  alhaista  pH-piikkiä  ei  enää

toiveiden mukaisesti löytynyt.

Koska  halusin  tutkia  työssäni  mm. piileväyhteisöjen  vuodenaikaisvaihtelua,  oli

selvää,  että  näytteitä  piti  kerätä  pitkältä  aikajaksolta.  Tiheää  näytteenottoa  ei

kuitenkaan  ollut  mahdollista  tehdä  suuren  työn  vuoksi,  joka  syntyy  näytteiden

käsittely-  ja laskemisvaiheissa.  Kompromissina syntyi  noin kahden viikon välein

suoritettava näytteenotto, joskin ensimmäinen väli oli kolme viikkoa.

Näytepaikat valittiin 4.7.2000. Mahdollisten jatkotutkimusten kannalta oli tärkeäa,

että purot laskivat Saanajärveen. Tutkimukseen pyrittiin saamaan mahdollisimman

paljon  erilaisia  piilevien  habitaatteja.  Näytepaikkoja  oli  alun  perin  yhdeksän,

jokaisessa  purossa  kolme kappaletta.  Ajan  myötä  selvisi  kuitenkin,  että  kaikki

paikat  eivät  oikein  soveltuneet  pro gradu -työni  tarkoitukseen,  mm. kuivumisen

vuoksi.  Näytteenottopaikat  näkyvät  kuvassa  8.  Paikat  2A,  3A  ja  3B  eivät  ole

mukana tässä työssä.

Näytteitä  otin  5.7.,  26.7.,  8.8.,  22.8.,  5.9.,  19.9.,  ja  3.10.  vuonna  2000.

Näytteenotto alkoi yleensä aamulla ja kesti iltaan asti, mutta näytteenottojärjestys

vaihteli: joskus aloitin paikasta 3C, joskus 1A:sta.
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3.1.1.     Fysikaalis-kemialliset ympäristötekijät  

Päivittäiset  tiedot  Kilpisjärven  havaintoaseman  mittaamista  sademääristä  ja

vuorokauden  keskilämpötiloista  sain  pro  gradu  -työtäni  varten  Ilmatieteen

laitokselta. Itse seurasin maastossa vielä tutkimuspurojen vedenkorkeusvaihteluja

epäsäännöllisesti. Siihen valitsin jokaisessa paikassa kiinnekohtia, joista mittasin

vedenpinnan  etäisyyden  mittanauhalla.  Vedenkorkeustulokset  eivät  ole

absoluuttisia,  esim.  puron  pohjasta,  vaan suhteellisia  niin,  että  sekä  isoin  että

pienin vedenkorkeus huomioitiin.

Jokaisen  näytteenoton  yhteydessä  määritin  sekä  veden  lämpötilan  että  ilman

lämpötilan  puron vieressä maanpinnan  lähellä.  Happitilannetta  seurasin  paikan

päällä  kannettavalla  HANNA  Instruments  mittauslaitteella.  Sähkönjohtokyvyn

määrittämiseksi  otin  vesinäytteen  pulloon,  säilytin  sen  pimeässä  ja  palattuani

laboratorioon  myös  viileässä.  Mittauksen  suoritin  laboratoriossa  seuraavana

päivänä  jolloin  käytössäni  oli  HANNA-Instruments  -sähkönjohtokykymittari

(kenttämittauslaite),  joka  oli  viimeksi  kalibroitu  toukokuussa  2000.  Näytteiden

lämpötila oli mitatessa 25 °C (25-asteeseen standardisoituneet näytteet).

Muita fysikaalis-kemiallisia muuttujia varten (alkaliniteetti, pH, kokonaistyppi [TN],

nitriitti- ja nitraattityppi [NO2-NO3-N], ammoniumtyppi [NH4-N], kokonaisfosfori [TP]

ja fosfaattifosfori  [PO4-P]) täytin Lapin ympäristökeskuksen näytepulloja jokaisen

näytteenottopaikan  kohdalla.  Näytteet  säilyivät  maastoretken  aikana  pimeässä

selkärepussa  ja  sen  jälkeen  kylmähuoneessa.  Seuraavana  päivänä  näytteet

lähtivät  kylmälaukussa  kohti  Rovaniemeä.  Näytteet  analysoitiin  Lapin

ympäristökeskuksen laboratoriossa sitä seuraavana päivänä.

Fysikaalis-kemiallisten  muuttujien  raaka-aineiston  jäsensin  taulukkomuotoon  ja

jatkokäsittelin erilaisilla tilastollisilla menetelmillä.

47/133



3.1.2.     Biologiset näytteet  

Keräsin  jokaisesta  näytteenottopaikasta  piilevänäytteitä  kolmesta  eri

habitaattityypistä:  sammalista,  kivistä  ja  hiekasta.  Kaikkia  kolmea  tyyppiä  ei

kuitenkaan  ollut  joka  paikassa.  Eri  habitaattityyppien  esiintyminen  selviää

taulukosta  1.  Paikassa  2C  oli  sammalien  lisäksi  myös  ruohomaisia

kosteikkokasveja,  joista  otin  osia  talteen.  Mikroskopoin  kaikkiaan  84

piilevänäytettä.

Taulukko 1. Kolmen habitaattityyppien esiintyminen kuudessa näytteenottopaikassa.

Habitaattityypit Näytteenottopaikat

1A 1B 1C 2B 2C 3C
Sammal=Epibryon X X X X
Kivi=Epipsammon X X X X X
Hiekka=Epiliton X X X

Näytteiden  keruussa  ja  jatkokäsittelyssä  sovelsin  menetelmiä,  joita  on

limnologisissa  ja  paleolimnologisissa  tutkimuksissa  käytetty  menestyksekkäästi

benttisten  piileväyhteisöjen  selvittämiseksi  (Tikkanen  1986,  Douglas  &  Smol

1995, Weckström ym. 1997b, Battarbee ym. 2001).

Sammalia  keräsin  pinsetillä  Minigrip-pusseihin  muutamia  kymmeniä  varsia

tupsuina.  Siellä  missä  kasvoi  erilaisia  sammallajeja  otin  talteen  sekoituksen

monesta eri lajista (kuva 18). Myöhemmin kuivasin laboratoriossa osan kerätyistä

sammalista tulevaa sammalmääritystä ja jatkotutkimuksia varten.

Erivärisiä,  -kokoisia  ja -tyyppisiä  kiviä  otin puroista 2-6 kpl/  näytteenottopaikka.

Pyrin  kivimäärän  vaihtelulla  saamaan  suurin  piirtein  saman  pinta-alan  kivien

piileväkasvustosta  talteen.  Kivistä  irrotin  piileviä  hammasharjalla  hangaten  ja

huuhtelin niitä sitten suppilon ja tislatun veden avulla muovipulloon. Näytteenoton

jälkeen otin kivistä valokuvan ja jätin ne puron viereen maastoon, jotta en käyttäisi

samoja kiviä uudestaan (kuva 19).
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Kuva 18. Tyypillinen sammalhabitaatti Kuva  19.  Kolme  näytekiveä,  harja
näytteenottopaikassa 2B. ja  suppilo  epiliittisten  piilevien  

keräämiseen.  Muoviset  näytepullot  
lähetin  Lapin  ympäristökeskukselle  
vesianalyysiä varten.

Hiekkanäytteen  sain  ottamalla  2-4  teelusikallista  hiekkaa  puron  pohjan

pintakerroksesta Minigrip-pussiin.

Näytteenottopäivän  aikana  myös  habitaattinäytteet  säilyivät  pimeässä

selkärepussa. Illalla  lisäsin  niihin  mahdollisimman pian muutamia tippoja Lugol-

liuosta ja säilytin ne kylmässä jatkokäsittelyyn saakka.

Kerätystä  sammalnäytteestä  otin  kaiken  materiaalin  tai  vain  osan  siitä

dekantterilasiin,  huuhtelin  tarvittaessa  jäännökset  Minigrip-pussista  tislatulla

vedellä  samaiseen  lasiin  ja lisäsin  35  % vetyperoksidia  (H2O2).  Kivinäytteiden

nestettä  konsentroin  ensin  pienempään  määrään  joko  sentrifugoimalla  tai

pipetoimalla  pois  ylimääräistä  nestettä  muutaman  päivän  sakkautumisajan

jälkeen.  Jäljelle  jäävään  nestemäärään  lisäsin  myös  vetyperoksidia.

Hiekkamateriaalinkin  laitoin  dekantterilasiin,  huuhtelin  Minigrip-pussin  siihen  ja

lisäsin  lasiin  vetyperoksidia.  Kaikissa  tapauksissa  lisäsin  35  % teknistä  laatua
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olevaa vetyperoksidia niin, että lopullinen käyttöliuos oli noin 25 %:sta.

Seuraavan  vaiheen  tarkoitus  oli  hävittää  orgaaninen  aines  näytteestä,  jotta

ainoastaan  epäorgaaninen  aines,  kuten  piilevien  kuoret  jäisivät  jäljelle.

Vetyperoksidiin  sekoitettu  näyte  sai  ensin  reagoida  rauhassa  itsekseen

dekaantterilasissa.  Ensireaktion  laannuttua  näyte  sai  hapettua  loppuun

lämpölevyllä.  Käsittelyn  viimeistelin  lisäämällä  muutaman  tipan  37  %:sta

suolahappoa (HCl), joka aiheutti  voimakkaan eksotermisen reaktion, jossa myös

ylimääräinen  neste  haihtui  pois.  Tätä  konsentroitua  ja  hapanta  näytenestettä

pesin  puhtaaksi  sentrifugoimalla  (n.  5  minuuttia,  1500  rpm)  näytteet  viiteen

kertaan:  jokaisen  sentrifugoinnin  jälkeen  pipetoin  ylimääräistä  nestettä  pois;

tämän jälkeen lisäsin taas tislattua vettä ja ravistelin näyteputkea. Tarkoituksena

oli huuhdella näytteessä olevat piilevien kuoret ja poistaa suolahappo näytteestä.

Huuhteluvaiheen jälkeen laimensin osan näytteestä sopivasti ja laitoin noin 400 µl

nestettä  peitinlasille  haihtumaan.  Ylimääräinen  osa  laimennoksesta  meni

arkistoitavaksi.  Näytenesteen  haihduttua  peitinlasilta  laitoin  tipan  Naphrax-

kiinnitysainetta  (Tikkanen  1986,  Battarbee  ym.  2001)  objektilasin  päälle  ja

asensin  peitinlasin  piileväpuoli  alaspäin  kiinnitysaineen  päälle.  Kuumensin

objektilasin  lämpölevyllä,  jolloin  Naphrax:sta  haihtui  ylimääräisiä  kaasuja  (mm.

tolueenia) pois. Objektilasin jäähdyttyä peitinlasi on tiiviisti kiinnittynyt objektilasiin

ja  näyte  on  valmis  mikroskopoitavaksi.  Naphrax  (diatom  mountant)  on

synteettinen tolueenissa liuennut hartsi, jolla on iso refraktiivinen indeksi (i.e. 1,7).

Se  mahdollistaa  piilevien  mikroskopoimisen  suuremmalla  erottavuudella  kuin

muissa välittäjäaineissa.

Mikroskooppinäytteet  katsoin  faasikontrastimikroskoopilla  (Olympus  BX  40  ja

Nikon  Labophot-2)  käyttäen  1000-kertaista  suurennosta  (10x  okulaari  ja  100x

objektiivi)  ja immersioöljyä.  Aluksi  näytteistä  laskin  500 piileväsolun  puolikasta

(valvaa), mutta vähensin laskettavan määrän 300 valvaan, koska lajisuhteet eivät

enää  olennaisesti  muutu  300  lasketun  valvan  jälkeen  (Wolfe  1995,  1997,

Battarbee ym. 2001). Kolmesataa valvaa lasketaan yleisesti piilevätutkimuksissa

(mm. Douglas & Smol 1995), jossa tutkimuksen pääteemana on selvittää, mitkä

lajit ovat vallitsevia piileväyhteisössä.
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Määrityskirjallisuutena  käytin  ensisijaisesti  Krammer  &  Lange-Bertalot  (1986-

1991) neljää määrityskirjaa, mutta tarvittaessa otin myös Mölder & Tynnin (1967-

1973), Tynnin (1975-1980), Fallun ym. (2000), Hartleyn ym. (1996) sekä Smolin

ym.  (1986)  teokset  avukseni.  Vaikeissa  tunnistustapauksissa  sain

piilevämäärityksissä myös asiantuntija-apua ECRU:n kollegoiltani (Sanna Sorvari,

Jan Weckström, Kaarina Weckström). Piilevien nimitykset ovat Hartley:n (1986)

tarkistuslistasta,  vaikka  esim.  Krammer  &  Lange-Bertalot:n  lajikonsepteja  ja

nimistöä (1986-1991) kuvataan joissakin yhteyksissä nykyisenä standardina (mm.

van Dam ym. 1994). ECRU:ssa Hartley:n nimistö on laajasti käytössä ja tulosten

vertailu ryhmän muihin tuloksiin on jatkossa helpompaa.

Piilevien lasketut valvat kirjoitin TILIA-tietokoneohjelmaan (versio 2.0.b.2, Grimm

1990),  johon  lisäsin  piilevien  nimien  lisäksi  myös  yleisesti  käytetyn  lajikoodin

(Joynt  &  Wolfe  1999,  Bennion  ym.  2003),  joka  on  internetistä  vapaasti

haettavissa. Tiliasta vein  lajiaineiston ohjelmaan nimeltään CEDIT, joka muunsi

aineiston CANOCO-tietokoneohjelmalle  (ter  Braak & Šmilauer 1998) luettavaan

muotoon.

3.2.  Tilastolliset analyysit

Tilastollisia analyysejä tein montaa eri menetelmää käyttäen, jotta saisin kattavan

yleiskuvan tutkimuskohteiden havainnoista.

3.2.1.     Ympäristömuuttujien keskinäiset suhteet  

Fysikaalis-kemiallista  aineistoa  tarkastelin  ensin  taulukkomuodossa.

Näytteenottokertoja  oli  yhteensä  42,  kuusi  paikkaa  kerrattuna  seitsemällä

näytteenottokerralla.  5.9.  oli  paikka  2C  kuivunut  ja  yhden  näytteen  poistin

epätavallisen  korkeiden  ravinnepitoisuuksien  takia,  joten  tilastollisissa

analyyseissä fysikaalis-kemiallisten muuttujien osalta on käytetty vain 40 näytettä.

Tilastollisia analyysejä varten muutin kaikki  arvot, jotka jäivät alle määritysrajan,
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kyseisen  määritysraja-arvon  suuruisiksi,  jotta  luvut  olisivat  testattavia

numeerisissa  muodoissaan  (esim.  <2=2).  Viiden  ravinnemuuttujan

määritysarvoista  suurin  osa jäi  määritysrajan  alapuolelle.  Tämä on  syy  siihen,

miksi  karsin  ammoniumtypen  [NH4-N],  kokonaisfosforin  [TP]  ja  fosfaattifosforin

[PO4-P])  pois  tilastollisista  jatkoanalyyseistä.  Samasta  syystä  ne  ovat  myös

vahvasti  korreloituneita,  joten  ei  ollut  mielekästä  käyttää  niitä  jatkossa.  Karsin

myös alkaliniteetin pois, koska siitä puuttui yksi arvo ja sen lisäksi se oli vahvasti

korreloitunut (r=0,945, p<0,01) sähkönjohtokyvyn kanssa.

Jäsensin kuudesta ympäristömuuttujasta SPSS-tietokoneohjelmalla lasketut arvot

keskiarvolle,  mediaanille,  minimille,  maksimille,  vaihteluvälille  ja keskihajonnalle

taulukkomuotoon. Näytemäärä N on 40.

Tarkastellakseni  puroveden  fysikaalis-kemiallisten  ympäristömuuttujien

temporaalista  kehitystä  näytteenottokauden  aikana  kussakin

näytteenottopaikassa, olen kuvannut kuuden ympäristömuuttujani kehitystä ajassa

Microsoft  Excel-kuvina.  Kuvien  tulkinnassa  on  kuitenkin  muistettava,  että

näytteenottokerrat  ovat  yksittäisiä  tapahtumia.  Yhdistävät  viivat  eivät  ilmoita

todellista kehityskulkua, vaan auttavat seuraamaan yksittäisiä pisteitä paremmin.

Puroveden fysikaalis-kemiallisia muuttujia olen tarkastellut myös SPSS-ohjelmalla

(versio  11.0.1)  jana-laatikkodiagrammeina  (boxplot),  jotka  havainnollistavat

puroveden  yleistilannetta  koko  näytteenottokaudelta.  Kuvista  pystyy  paremmin

vertailemaan  visuaalisesti  eri  näytteenottopaikkoja  keskenään  kuin

taulukkomuodosta.  Jokainen  ryhmä  x-akselilla  sisältää  kesän  kaikki

näytteenottokerrat  kyseiseltä paikalta.  Kuvissa näkyy myös muutama poikkeava

havainto-  tai  ääriarvo.  SPSS-ohjelma  hylkää  parametrin  lukeman  laskelmasta

poikkeavana havaintona (rengas-kuvio), jos sen etäisyys 75-persentiilin rajasta eli

laatikon  yläreunasta,  tai  vastaavasti  25-persentiilin  rajasta  eli  laatikon

alareunasta,  on  suurempi  kuin  1,5  kertaa  laatikon  pituus.  Jos  etäisyys  on

suurempi  kuin  3  kertaa  laatikon  pituus,  arvopisteestä  tulee  ääriarvo,  joka  on

merkitty  tähdellä.  Poikkeavien  havaintojen  ja  ääriarvojen  näytenumerot  voi

tarvittaessa katsoa liitteestä 1.
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Seuraavaksi  tutkin  jäljelle  jäävien  ympäristömuuttujien  väliset  korrelaatioarvot,

jotta pystyisin pohtimaan muuttujien välisiä suhteita. Korrelaatioanalyysin suoritin

SPSS-ohjelmalla. Käytin ohjelman valikoimasta Pearson 2-tailed -korrelaatiota.

3.2.2.     Biologinen aineisto  

Jotta  lajiaineisto  olisi  helpompi  käsitellä,  tiivistin  aineiston  helpommin

ymmärrettävään muotoon. Yksittäisten piilevänäytteiden raaka-aineistosta laskin

jokaiselle  piilevätaksonille  (sis.  ”spp.-lajit”  ja  tunnistamattomat  (unknown))

suhteelliset  runsaudet  prosentteina.  Ryhmittelin  yksittäiset  näytteet

näytteenottopaikan  ja  habitaatin  mukaan,  laskin  niiden  keskiarvot  kullekin

taksonille  ja  kokosin  nämä  keskiarvotulokset  taulukkoon.  Taulukkotulokset

muunsin vielä neljään eri luokaan: – = ei esiinny, + = vähemmän kuin 2 %, ++ =

enemmän ja yhtä kuin 2 % sekä vähemmän kuin 10 %, +++ = enemmän ja yhtä

kuin  10  %  koko  näytteenottokauden  keskiarvoista  (kts.  liite  2).  Tiedot

piileväyhteisöjen  rakenteesta  ovat  taulukon  lopussa.  Lajimäärätiedot  (species

richness) on myös muutettu prosenttimuotoon. Tarkasti ottaen ”species richness”

tarkoittanee ”laji”-määrää, kun minulla on myös ”spp.-taksoneja” mukana. Niiden

määrä on kuitenkin pieni ja ei haittane tarkastelua kokonaisuutena. 

Levänäytteiden  taksonomisesta  rakenteesta  voi  tehdä  yhteenvedon  laskemalla

lajien määrän (species  richness)  ja lajien runsauksien  tasaisuuden (evenness),

yhdistämällä  lajimäärää  ja  tasaisuutta  monimuotoisuus-  eli  diversiteetti-

indekseiksi (diversity indices), tai tarkastelemalla lajien yhtäläisyyttä (similarity) eri

näytteissä (Stevenson 1996). Itse päädyin käyttämään lajimääriä ja diversiteetti-

indekseihin  kuuluvaa  Shannon-Weaver-indeksiä  (SWI).  Shannon-Weaver-

indeksiä  laskin  vapaasti  saatavilla  olevalla  R-ohjelmalla  (versio  R 1.7.0.  ja sen

vegan-package). 

Yhteisön rakennetta kuvaava Shannon-Weaver-indeksi kertoo yhteisön sisäisestä

monimuotoisuudesta (α-diversiteetti). Indeksi ottaa huomioon sekä lajimäärän että

lajien  runsauslukemien  tasaisuuden.  Indeksiluku  voi  olla  sama,  vaikka  yhteisö

koostuisikin  ihan eri  lajeista.  Sen takia on mietittävä tarkkaan, onko mielekästä
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käyttää α-diversiteettiä kuvaavia indeksejä eri  yhteisöjen vertailussa. Silloin  kun

halutaan vertailla eri yhteisöjen eli  näytteiden samankaltaisuutta (β-diversiteetti),

voi  myös hyödyntää  kaavoja,  jotka  ottavat  yhteiset  lajit  huomioon  (Hanski  ym.

1998).  Uskon,  että  SWI:n  käyttö  omassa tutkimuksessani  on  mahdollista,  sillä

kyse on samankaltaisista yhteisöistä. Tässä tutkimuksessa vertailen nimenomaan

piileväyhteisöjä,  eikä  yhteisöjä,  joissa  on  esim.  eri  leväryhmiä  tai  kasveja  ja

eläimiä sekaisin. Käytän diversiteetti-indeksin lisäksi myös ordinaatiomenetelmiä,

joiden avulla näytteiden välistä samankaltaisuutta voidaan tutkia paremmin kuin

pelkän Shannon-Weaver-indeksin käytöllä.

Tieto  lajien  esiintymismääristä  on  myös  kuvallisessa  muodossa  habitaatin  ja

paikan  mukaan.  Näitä  piileväyhteisöjen  sukkessiota  tietyssä  paikassa  ja

habitaattityypissä  esittäviä  kuvia  on  tehty  Microsoft  Excel  -ohjelmalla.  Näiden

kuvien x-akselilla esitetään aika. Kuvat käsittävätt kaikki lajit, jotka ainakin kerran

koko näytteenottokauden aikana ovat  ylittäneet  2 % -rajan esiintymisen.  Kaikki

tämän  esiintymisrajan  alle  jäävät  lajit  ovat  mukana  kohdassa  ”Others”.

Sukkessiokuvissa  näkyvät  samat  näytteenottopaikka-habitaattityyppiyhdistelmät

kuin liitteessä 2.

3.2.3.     Monimuuttuja-analyysit  

Monimuuttujamenetelmät  kuuluvat  ryhmittely-  eli  ordinaatiotekniikoihin,  jotka

pyrkivät  saamaan  laajan  aineiston  helpommin  hahmotettavaan  ja  visuaaliseen

muotoon (Weckström 1996).

Sitä  kuinka  vesinäytteet  eroavat  ajassa  toisistaan  tarkastelen

diskriminanttianalyysin  avulla  (Canonical  Discriminant  Functions,  SPSS).  Siinä

tarkastellaan  kutakin  näytteenottoajankohtaa  omana  ryhmänään  ja  etsitään

tekijöitä, jotka parhaiten erottelevat ennalta määrätyt ryhmät toisistaan.

Ennen  kuin  ryhdytään  valitsemaan  lajiaineistolle  sopiva  analyysi

monimuuttujamenetelmien  valikoimasta  selvitetään,  onko  lajiston  vaste

lineaarinen vai unimodaalinen (normaalijakauma yhdellä huipulla) (Manly 1994).
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Tätä selvitin  tietokoneohjelmalla Canoco for Windows Version 4.0 (ter  Braak &

Šmilauer  1998).  Lajiaineistolle  tein  ensimmäiseksi  oikaistun

korrespondenssianalyysin  (Detrended  Correspondence  Analysis,  DCA).  Tulos

osoitti, että lajiston vaste ympäristömuuttujille on todennäköisesti lineaarinen, sillä

gradientin pituus oli  hieman alle 2 SD (standard deviation).  Tästä syystä käytin

jatkossa  lineaarisia  monimuuttujamenetelmiä  kuten  pääkomponenttianalyysiä

(Principal  Components  Analysis,  PCA)  ja  redundanssianalyysiä  (Redundancy

Analysis,  RDA)  (ter  Braak  &  Prentice  1988).  Yhdessä  käytettynä  nämä kaksi

menetelmää ovat hyvä työkalu yhteisöekologisissa tutkimuksissa (Jongman ym.

1995).

Monimuuttuja-  tai  ordinaatio-tekniikoissa  järjestetään  näytteet  kaksiulotteiseen

tilaan  niin,  että  näytepisteiden,  lajien  sijaintipisteiden  tai  ympäristömuuttujien

vektorien etäisyydet toisistaan kertovat näytteiden erilaisuudesta. Mitä lähempänä

toisiaan  esim.  kaksi  näytepistettä  sijaitsevat,  sitä  samankaltaisempia  ovat

kyseisten  näytteiden  lajiyhteisöt  (PCA).  Mitä  lähempänä  toisiaan  kaksi  lajia

siajitsevat,  sitä samankaltaisemmissa olosuhteissa kyseiset lajit  viihtyvät (RDA).

Ympäristömuuttujien  vektorien  välinen  kulmakerroin  kertoo  ympäristömuuttujien

korrelaatiosta,  vektorin  pituus  ko.  ympäristömuuttujan  selittävyyden

voimakkuudesta aineiston vaihtelussa (ter Braak & Prentice 1988).

Näytteet  esitetään  kuvissa  ympyröinä  (PCA:ssa  piileväyhteisö,  RDA:ssa

vesinäytteet),  yksittäiset  lajit  nuolenpää-symbolilla  (RDA),  kvantitatiiviset

ympäristömuuttujat (esim. lämpötila tai kokonaistyppi) katkoviivanuolina (RDA) ja

kvalitatiiviset ympäristömuuttujat (passiiviset ympäristömuuttujat, esim. ”puro1” tai

”sammal”-habitaatti)  tähtinä  (PCA,  RDA).  Lyhenteet  S,  H  ja  K  tarkoittavat

sammal-, hiekka- ja kivihabitaattia.

Pääkomponenttianalyysissä käytin ainoastaan lajiaineistoa pohjana. Se muuttaa

ison  määrän  muuttujia,  tässä  tapauksessa  lajeja,  pienempään  määrään

muuttujakombinaatioita.  Nämä ”indeksit”  ovat  niin  sanotut  pääkomponentit.  Yksi

pääkomponentti  yhdistää  alkuperäiset  muuttujat  lineaarisesti.

Pääkomponenttianalyysi  siis  supistaa  suuren  määrän  muuttujia  pienempään  ja
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yksinkertaisempaan määrään. Näin jopa kaksi tai kolme pääkomponenttia voivat

olla riittäviä kuvaamaan laajan aineiston sisäistä vaihtelua (Manly 1994).

PCA:ssa  keskityin  lajien  väliseen  vaihteluun  (inter-species  correlations)  ja

muunsin lajien pistearvot (species scores) jakamalla ne keskihajonnalla (standard

deviation).  Itse  lajidatan  eli  laskettujen  valvojen  suhdeluvut  muunsin

neliöjuurimuunnoksella.  Varianssin  tasoittamiseksi  valitsin  seuraavaksi  vielä

lajimukaisen keskittämisen.  Lopuksi  Canoco-ohjelma antoi  tulostiedotteen,  josta

sain  tärkeät  tulokset  poimittua  ja  piirrettyä  biplot-kuvat,  jossa  nähdään

ensimmäiset kaksi akselia eli  pääkomponenttia. Canoco pystyy näyttämään vain

nämä kaksi ulottuvuutta kuvissa.

PCA:han  lisäsin  vielä  muutaman ympäristömuuttujan  erikoismenettelyllä.  Tämä

tapahtuu valitsemalla tiettyjä muuttujia ylimääräisinä. Nämä passiiviset muuttujat

tai  apumuuttujat ovat olleet  minulla seuraavat:  puro 1, puro 2, puro 3, sammal,

hiekka, kivi.  Jokainen näyte sai  kyseiselle  luokkamuuttujalle joko arvon 1 tai  0.

Tällä  tavalla  jokainen  näyte  sijoittui  yhteen  paikka-  ja  yhteen  tiettyyn

habitaattityyppiin.  Passiiviset  muuttujat  eivät  itse  vaikuta  PCA:n  tulokseen

biplotissa,  eli  näytepisteet  ja  lajit  sijoittuvat  näistä  muuttujista  riippumattomina

kuvaan.  Yksi  apumuuttuja on ikään kuin  kaikista  tietyn  tyypin  näytteistä,  esim.

kaikista  kivihabitaatin  näytteistä,  laskettu  keskiverto.  Näin  voin  tarkastella  eri

purot  ja  habitaatit  omina  yksiköinään  ja  tehdä  niiden  sijainnista  ordinaatiossa

johtopäätöksiä.

RDA:n  avulla  selvitin  piileväaineiston  ja  ympäristömuuttujien  välistä  suhdetta.

Samalla  säilytin  PCA:ssa  käytetyt  passiiviset,  kvalitatiiviset  ympäristömuuttujat,

joilla  ei  tässäkään  analyysissäkään  ole  vaikutusta  näytepisteiden  sijoitteluun

lopullisessa  kuvassa.  Muuten  käytin  samoja  lisäasetuksia  ja  muunnoksia  kuin

PCA:ssa.

Apumuuttuja-analyysi  RDA:ssa piti  kuitenkin suorittaa kahteen otteeseen, koska

passiivisten  ympäristömuuttujien  koordinaattisijainti  on  erilainen,  riippuen  siitä

montako apumuuttujaa on samanaikaisesti  analyysissä  mukana.  Sen takia  otin

paikka- ja habitaattimuuttujien sijaintikoordinaatit kahdesta eri analyysistä samaan
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(yhdessä  kolme  ”puroapumuuttujaa”,  toisessa  kolme  habitaattityypejä

apumuuttujina), lopulliseen kuvaan.

RDA:sta  tulostin  vielä  toisen  kuvan,  jossa  näkyy  ympäristömuuttujien  sijainnin

lisäksi  piilevälajien  sijoittelu  koordinaatistossa.  Poistin  katkoviivalla  merkityn

ympyrän  sisällä  sijaitsevat  lajit  kuvasta,  sillä  niillä  ei  ole  suurta  painoarvoa

lajiyhteisöä tarkasteltaessa. Lajien sijainti  biplotissa havainnollistaa, millä lajeilla

on suuri  vaikutus aineiston vaihtelun selittävyydessä (suuri  etäisyys ordinaation

keskipisteestä)  tai  mitkä  lajit  elävät  samankaltaisissa  olosuhteissa.  Se,  että

kolmiot  ovat  lähellä  toisiaan kertoo siitä,  että lajit  ovat  korreloituneita  eli  niissä

toistuu  samanlaiset  kuviot  lajirunsauksia  tarkastellessa.  Suoraan  ei  kuitenkaan

voida tulkita missä määrin kyseinen laji on edustettuna tietyssä näytteessä. Jos

esim. yleinen laji on tasaisesti läsnä kaikissa näytteissä  sen selittävyys aineiston

vaihtelulle on pientä, mikä näkyy lyhyenä, lähelle kuvan origoa jäävänä vektorina

(ter Braak & Prentice 1988).

4.  Tulokset

4.1.  Vuoden 2000 sää ja purojen virtaamat

Vuonna  2000  Kilpisjärvellä  niin  lämpötilat  kuin  sademäärätkin  olivat

poikkeuksellisen korkeita.  Ainoastaan elo-, syys- ja lokakuun sademäärät  olivat

tavanomaista alhaisempia (taulukko 2). Seuraavat kuukausikohtaiset yhteenvedot

säästä olen koonnut Ilmatieteen laitoksen kuukausiraporteista (Helminen 2000):

Tammi-, helmi- ja maaliskuu olivat Kilpisjärvellä ja koko Suomessa lauhempia ja

runsassateisempia  keskivertolukuihin  nähden.  Lumen  syvyys  (64  cm)  näytti

tammikuussa olevan tavanomainen. Se kasvoi helmikuun ensimmäiseen päivään

(94 cm) normaalia korkeammaksi.

Huhtikuun  keskilämpötila  (-4,8°C)  oli  tavanomainen  Kilpisjärven  seudulla.

Sademäärä  (48  mm) sen  sijaan  oli  noin  kolminkertainen  1961-90  keskiarvoon

verrattuna.  Huhtikuun  1.  päivänä  lumen  syvyys  oli  yli  110  cm,  ja  ylitti  15.
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päivänäkin keskiarvon.

Toukokuun 1. päivänä Kilpisjärvellä mitattiin lumen syvyyttä vielä 75 cm. Lumet

sulivat  Lapissa  reippaasti  kuitenkin  jo  toukokuun  keskivaiheilla  esiintyneiden

lämpimien säiden takia. Pakkaspäiviä oli ollut toukokuun aikana kaksitoista, mutta

siitä huolimatta toukokuun keskilämpötila (2,3°C) pysyi keskiarvon yläpuolella ja

nopeutti lumien sulamista. Kasvukauden alku siirtyi Enontekiön tunturimaastossa

kuitenkin kesäkuun puolelle.

Lunta ei ollut Kilpisjärven havaintoasemalla enää kesäkuun 15. päivänä. Kesäkuu

oli myös Kilpisjärven seudulla keskimääräistä kylmempi ja sateisempi. Sademäärä

oli  yli  200  % 1961-90  keskiarvosta.  Kesäkuun  28.  päivänä  kasvukausi  näytti

olevan Länsi-Lapissa seitsemän päivää jäljessä.

Heinäkuun (11,1°C) ja elokuun (9,5°C) keskimääräinen lämpötila oli vain hieman

tavallista  korkeampi.  Sademäärä  oli  heinäkuussa  suurempi  (94  mm),  mutta

elokuussa pienempi (38 mm) kuin  tavallisesti.  Suurin  sademäärä,  9 mm, kertyi

elokuun  30.  päivänä.  Elokuun  lopussa  terminen  kasvukausi  oli  saavuttanut

keskimääräisen arvonsa eli 600-700 vuorokausiastetta.

Länsi-Lapissa  kasvukauden  katsotaan  päättyneen  15.9.  peräkkäisiin  ankaran

hallan öihin. Syyskuu oli tavanomaista hieman lämpimämpi (5,9°C), mutta sadetta

kertyi vähän (23 mm).

Lokakuun  ensimmäiset  kolme  viikkoa  olivat  lämpimimmät  yli  sataan  vuoteen.

Kuun keskilämpötila  (3,3°C) oli  näin  Kilpisjärven havaintoasemalla  yli  4 astetta

tavallista  korkeampi.  Sadetta  kertyi  vain  50  % normaalista.  Lunta  ei  vielä  15.

päivänä ollut mitattavaa määrää. Keskimäärin 15. päivänä mitataan Kilpisjärvellä

jo 6 cm lunta.  Ensimmäiset lumisateet  tulivat  Lappiin  lokakuun 25.  päivänä,  eli

pari viikkoa keskimääräistä myöhemmin.
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Taulukko 2. Ilmatieteen laitoksen Kilpisjärven säähavaintoaseman kuukausittainen keskilämpötila
ja  sademäärä sekä lumen  syvyys  jokaisen  kuun 15.  päivänä  vuonna 2000 ja  vertailukaudella
1961-90, keskiarvo (Helminen 2000).

Keskilämpötila °C Sademäärä mm
Lumen syvyys 15. pnä

cm

Vuosi 2000 1961-90 2000 1961-90 2000 1961-90
Tammikuu -9,9 -14,6 99 33 64 60
Helmikuu -10,7 -13,1 50 29 94 78
Maaliskuu -8,4 -10,1 73 22 96 91
Huhtikuu -4,8 -4,8 48 17 113 91
Toukokuu 2,3 1,5 43 21 87 50
Kesäkuu 6,4 7,5 80 37 - -
Heinäkuu 11,1 10,6 94 64 - -

Elokuu 9,5 9,1 38 48 - -
Syyskuu 5,9 4,4 23 37 - -
Lokakuu 3,3 -1,1 21 39 0 6

Tarkempi  kehitys  näytteenottokauden  sääoloista,  heinäkuun  alusta  lokakuun

puoliväliin,  näkyy  kahdessa  seuraavassa  kuvassa  (kuvat  20  ja  21),  joihin  on

koottu  sekä  päivittäiset  sademäärät  millimetreissä,  että  jokaisen  vuorokauden

keskilämpötila  (°C)  Kilpisjärven  havaintoasemalta.  Olen  saanut  aineiston

käyttööni  pro  gradu  -työtä  varten  Ilmatieteen  laitokselta.  ECRU:n  aiempien

vertailumittausten  perusteella,  joissa  on  käytetty  siirrettävää  sääasemaa

Saanajärvellä,  paikalliset  erot  Kilpisjärven  havaintoaseman  ja  Saanajärven

olosuhteiden välillä ovat olleet vähäisiä.

Myös  sadannan  ja  ilman  lämpötilan  vaikutus  purojen  vesimäärään  näkyy

vedenkorkeusvaihteluina kuvissa 20 ja 21. Yhteydet sadannan, ilman lämpötilan

ja  vedenkorkeuden  välillä  ovat  ilmeisiä  ainakin  purossa  1  (kuva  20),  vaikka

näytteenottokaudella  ei  suoritettukaan  vedenkorkeusmittauksia  säännöllisen

tiheässä  aikataulussa.  Sadepäivinä  puro  1:n  vedenpinta  nousee  hieman  ja

vaikutus  näkyy vielä  muutaman päivän  viiveelläkin.  Sademäärien  pienentyessä

heinäkuun aikana myös vedenkorkeus laskee koko kauden minimiin.
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Vedenkorkeuden muutokset purossa 1, sademäärät ja keskilämpötilat
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Kuva  20. Vedenkorkeuden  muutokset  purossa  1  sekä  sademäärät  ja  vuorokauden  ilman
keskilämpötilat Ilmatieteen laitoksen Kilpisjärven havaintoasemalla.

Sadannan, ilman lämpötilan ja vedenkorkeuden kehitys puroissa 2 ja 3 ilmenevät

kuvasta 21. Vedenkorkeusvaihtelut näissä puroissa ovat paljon vähäisempiä kuin

purossa 1. Ne eivät näytä olevan suoranaisesti riippuvaisia sateiden ajankohdista,

vaan  vedenkorkeus  laskee  koko  näytteenottokauden  ajan  melko  tasaisesti  tai

pysyttelee syksyllä melko vakiona.

Vedenkorkeuden muutokset purossa 2 ja 3, sademäärät ja keskilämpötilat
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Kuva  21. Vedenkorkeuden muutokset  puroissa 2 ja  3 sekä sademäärät  ja  vuorokauden ilman
keskilämpötilat Ilmatieteen laitoksen Kilpisjärven havaintoasemalla.

Yhteenvetona  voidaan  sanoa,  että  purolla  1  näyttää  olevan  yhteys
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sääolosuhteiden ja vedenkorkeuden välillä.  Sen sijaan purot  2 ja 3 eivät näytä

nopeasti reagoivan vaihteleviin sääolosuhteisiin. Erittelen tätä tarkemmin tulosten

tarkastelun yhteydessä.

4.2.  Fysikaaliset tekijät ja ravinteet

Tarkastelen  tässä  luvussa  tutkimuspurojen  veden  laatua  yksityiskohtaisemmin

tärkeimpien  fysikaalis-kemiallisten  ympäristötekijöiden  osalta  (lämpötila,  happi,

pH,  sähkönjohtokyky,  kokonaistyppi,  nitriitti-  ja  nitraattityppi).  Tutkimuksen

alkuperäinen aineisto vesikemiasta ja –fysiikasta on liitteessä 1. Vaikka puroilla

on selviä  eroja ympäristömuuttujien  suhteen,  näyttää  yleisesti  ottaen  siltä,  että

ympäristömuuttujat  olisivat  normaalisti  jakaantuneita,  muutamia  poikkeuksia

lukuunottamatta. Taulukossa 3 on esitetty tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut 40

vesinäytteestä.

Taulukko  3. Puronäytteiden  fysikaalis-kemialliset  tunnusluvut  (keskiarvo,  mediaani,  minimi,
maksimi, vaihteluväli ja keskihajonta, N=40).

Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi
Vaihtelu-

väli

Keski-

hajonta

Lämpötila (°C) 6,9 5,6 2,5 15,1 12,6 3,52
Happi (ppm) 10,7 10,7 7,9 13,7 5,8 1,24
Sähkönjohtokyky (µS/cm) 77,1 59,0 11,7 191,0 179,3 46,92
pH 7,3 7,3 6,8 8,1 1,3 0,28
Kokonaistyppi (µg/l) 131,2 130,0 60,0 230 170,0 36,52
Nitriitti-nitraattityppi (µg/l) 48,0 42,5 5,0 130,0 125,0 32,32

4.2.1.     Lämpötila  

Kaikkien  näytteiden  lämpötilojen  keskiarvo  on  6,9°C  (taulukko  3).  Lämpötilan

vaihteluväli  on laaja, melkein 13 astetta (min. 2,5°C, maks. 15,1°C). Pohjaveden

lämpötila näyttäisi  näytteenottokauden aikana jäävän 2°C ja 6°C välille  (liite 1).

Paikoissa 2B ja 3C pohjaveden lämpötilan keskiarvo on 4,4°C ja vaihteluväli vain

3,5°C.

Paikkakohtainen kuuden ympäristömuuttujan kehitys näytteenottokauden aikana
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on esitetty  kuvissa 22-27.  Lämpötilakehitys näytteenottopaikoissa 1A, 1B ja 1C

näyttää  suhteellisen  yhtenäiseltä  (kuvat  22-24).  Veden  lämpötila  oli

korkeimmillaan 27.7. (n. 14°C) ja laski sen jälkeen melko tasaisesti syksyä kohti.

Ainoastaan  5.9.  mittasin  epätavallisen  kylmää  vettä  (2-4°C).  Tämä  lämpötilan

notkahdus ei  näy  paikoissa  2B ja 3C (kuvat  25 ja 27).  Paikasta 2C en voinut

mitata  kyseisenä  päivänä  muuttujia,  koska  paikka  oli  kuivunut  (kuva  26).

Lämpötilat  paikoissa 2B ja 3C eivät muuttuneet kauden aikana yhtä paljon kuin

purossa  1,  vaan  jäivät  suhteellisen  alhaiselle  tasolle  (n. 2-6°C).

Lämpötilamuutokset paikassa 2C sen sijaan muistuttavat enemmän puroa 1.
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Kuva 22. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 1A.

Kuva 23. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 1B.

Kuva 24. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 1C.
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Kuva 25. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 2B.

Kuva 26. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 2C.

Kuva 27. Puroveden laadun kehitys näytteenottokauden aikana paikassa 3C.
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Näytteenottopaikkakohtainen tarkastelu jana-laatikkodiagrammissa paljastaa, että

lämpötila vaihtelee eniten purossa 1 (kuva 28). Puropaikkojen kesken on vähiten

vaihtelua puron loppuosassa (1C), kun taas hajonta on varsinkin paikoissa 2B ja

3C  erittäin  vähäinen.  Paikassa  2C  näkyy  taas  enemmän  vaihtelua  veden

lämpötilassa. 

Tein ylimääräisiä lämpötilamittauksia lähdealtaissa paikan 1A ja 1B välillä mäen

vieressä  (kuva  10).  Altaiden  lämpötilat  olivat  lähellä  neljää  astetta,  virtaus  oli

alhaista tai ei ollenkaan havaittavissa. Altaiden lämpötilat kohenivat puroon päin

mentäessä,  kunnes puron silloinen  lämpötila  8,7  astetta  oli  saavutettu.  Uskon,

että lähdevesi työntyy altaista puroon päin ja sekoittuu puroveteen.

757777N =
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Kuva 28. Lämpötilojen jakaumia eri näytteenottopaikoissa.

4.2.2.     Happi  

Happiolosuhteet  ovat  hyvät  tutkimuspuroissa,  saturaatiotaso  on  saavutettu

suurimman osan kaudesta.  Happipitoisuuden keskiarvo ja mediaani  ovat  samat

(10,7 ppm) (taulukko 3). Havaitut minimi- ja maksimipitoisuudet ovat 7,9 ja 13,7

ppm.

Happiolojen kehitys on paikoissa 1A, 1B ja 1C samansuuntainen (kuvat 22-24).
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Happipitoisuudet  purossa  1  ovat  kauden  alussa  korkeita  (11-12  ppm),  mutta

laskevat  huomattavasti  toiseen  näytteenottokertaan  mennessä  (8-9  ppm).  Sen

jälkeen on nähtävissä nousukehitys 5.9. asti, jonka jälkeen happipitoisuudet taas

jonkin  verran  laskevat.  Puroissa  2  ja  3  ei  happioloissa  ole  selvää  trendiä

havaittavissa 26.7. jälkeen, vaan happipitoisuudet pysyvät samalla tasolla (kuvat

25-27).

Purokohtainen  tulosten  vertailu  happioloista  (kuva  29)  paljastaa,  että  eniten

vaihtelua on purossa 1, vähemmän purossa 2 ja vähiten purossa 3. Tässä toistuu

sama  kuvio  kuin  lämpötilan  paikkakohtaisessa  tarkastelussa.

Näytteenottopaikkojen  happipitoisuuksien  vertailussa  on  havaittavissa  laskeva

trendi paikan 1A ja 1B välillä, mutta happipitoisuudet nousevat hieman paikassa

1C.  Myös  puro  2:n  sisällä  on  paikassa  2C  huomattavasti  pienempiä

happipitoisuuksia kuin 2B:ssä.

757777N =

Näytteenottopaikka
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Kuva 29. Hapen jakaumia eri näytteenottopaikoissa.

4.2.3.     Sähkönjohtokyky  

Sähkönjohtokyvyn mitattu keskiarvo on 77,1 µS/cm (taulukko 3). Vaihteluväli  on

korkea, melkein 180 µS/cm ja keskihajontakin suhteellisen iso (n. 47 µS/cm).

Sähkönjohtokyvyssä  on  nähtävissä  selvä  nouseva  trendi  kaikissa  paikoissa
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näytteenottokauden alusta loppuun saakka,  vaikka purojen väliset  erot  näkyvät

selvästi kuvissa 22-27. Purossa 1 sähkönjohtokyky ei saavuta yhtä suuria arvoja

(maksimi on 63,7 µS/cm) kuin  muissa paikoissa,  joiden maksimi on 191 µS/cm

(kuvat 22-27).

Sähkönjohtokyvyn  tarkastelussa  on  mielenkiintoista,  että  vaihtelu  on  vähäistä

purossa 1, myös paikkojen 1A, 1B ja 1C kesken (kuva 30). Paikkojen 2B ja 2C

kesken ei ole suurta eroa, mutta vaihtelu on suurempaa kuin purossa 1 ja siinä

esiintyy  myös  huomattavasti  suurempia  arvoja.  Suurimpia  sähkönjohtokyvyn

arvoja  mittasin  paikassa  3C,  missä arvot  kasvoivat  näytteenottokauden loppua

kohden yli kolminkertaisiksi alkuun verrattuna (liite 1, nrot 6 ja 41).

757777N =
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Kuva  30.  Sähkönjohtokyvyn  jakaumia  eri
näytteenottopaikoissa.

4.2.4.     pH  

Näytteiden pH:n keskiarvo on 7,3 (taulukko 3) ja mittaustulosten vaihteluväli  on

vain  1,3  pH-asteikolla.  Myös  keskihajonnan  pienuus  (0,28)  tukee  havaintoa

vähäisestä vaihtelusta.

Vähäisen  pH-vaihtelun  vuoksi  vain  muutamia  poikkeavia  mittauksia

normaaliarvoista havaitaan (1C 5.7. pH 6,9 ja 1C 5.9. pH 8,1) (kuva 24).
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Paikkakohtaisessa jana-laatikkokuvassa suurinta pH:n vaihtelua on havaittavissa

purossa  1,  kun  otetaan  poikkeavat  havainnot  ja  ääriarvot  huomioon,  eritoten

paikassa  1C  (kuva  31).  Sama kuvio  kuin  happitilanteessa  toistuu  tässä,  kun

tarkastellaan vain puroa 1. pH laskee ensin hieman, mutta nousee taas paikassa

1C korkeimpiin puron 1 arvoihin. Purossa 2 on hiukan korkeampia pH-arvoja kuin

purossa 1. Kaikkein pienimmät pH-pitoisuudet ovat purossa 3.

757777N =

Näytteenottopaikka
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Kuva 31. pH:n jakaumia eri näytteenottopaikoissa.

4.2.5.     Kokonaistyppi (TN)  

Kokonaistypen vaihteluväli  on 170 µg/l (min. 60, maks. 230 µg/l) ja keskiarvoksi

saadaan  131,2  µg/l  (taulukko  3).  Suuresta  vaihteluvälistä  johtuen  myös

keskihajonta on melko suuri (36,52).

Kokonaistypen pitoisuudet kohoavat ensimmäisestä näytteenottokerrasta kaikissa

paikoissa,  paikkaa 3C lukuunottamatta.  Nousun jälkeen pitoisuudet  laskevat  ja

alkavat  sitten  taas  kohota.  Alhaisemmat  pitoisuudet  eivät  kuitenkaan  esiinny

näytepaikoissa samanaikaisesti. Paikassa 3C kokonaistypen pitoisuudet laskevat

yleisesti ottaen elokuuhun asti, jonka jälkeen ne taas kohoavat (kuva 27).

Kokonaistypen paikkakohtaisessa tarkastelussa suurimmat mediaani-pitoisuudet

68/133



ja pienimmät vaihtelut  esiintyvät  purossa 1,  jossa pitoisuudet  hieman nousevat

myötävirtaan mentäessä (kuva 32). Suurinta vaihtelua esiintyy paikassa 2B, mutta

pitoisuudet ovat purossa 2 yleisesti katsottuna hieman pienempiä kuin purossa 1.

Purossa 3 pitoisuudet ja vaihteluväli ovat pienimpiä.

757777N =
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Kuva 32. Kokonaistypen jakaumia eri näytteenottopaikoissa.

4.2.6.     Nitriitti-nitraattityppi ( NO  2-NO3-N)

Nitriitti-nitraattityppipitoisuuksien  keskiarvo  on  48  µg/l  ja  vaihteluväli  125  µg/l

(min. 5, maks. 130 µg/l) (taulukko 3).

Kokonaisuudessaan  nitriitti-nitraattitypen  kehitys  eri  paikoissa

näytteenottokauden  aikana  seuraa  kokonaistypen  kuviota  (vrt.  edelliseen

alalukuun, kuvat 22-27).

Nitriitti-  ja  nitraattityppikuvissa  pienimmät  pitoisuudet  ovat  purossa  1  ja

nimenomaan  paikassa  1A  (kuva  33).  Paikat  1B  ja  1C  erottuvat  jo  nousevilla

pitoisuuksilla.  Poikkeavat  havainnot  näistä  paikoista  ovat  ensimmäiseltä

näytteenottokerralta.  Suurimmat pitoisuudet  ja suurin  vaihtelu  näkyy purossa 2,

mikä  johtuu  pääosin  paikan  2B  korkeista  arvoista.  Purojen  vertailussa  puro  3

sijoittuu  näiden  edellisten  välimaastoon.  Nitriitti-nitraattitypen  vaihtelukin  on
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paikassa 3C keskimääräistä, kun tarkastellaan yksittäisiä näytteenottopaikkoja.

757777N =

Näytteenottopaikka

3C2C2B1C1B1A

N
itr

iit
ti-

ja
ni

tra
at

tit
yp

pi

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

40

32

µg
/l

Kuva 33. Nitriitti-nitraattitypen jakaumia eri näytteenottopaikoissa.

4.2.7.     Korrelaatioanalyysi  

Korrelaatioanalyysissä  analysoitiin  40  näytettä  ja  15  muuttujaparia.  Kolmella

muuttujaparilla  löydettiin  merkitsevä  negatiivinen  korrelaatio  (lämpötila-happi,

lämpötila-sähkönjohtokyky ja TN-sähkönjohtokyky) ja vain kahdella muuttujaparilla

(sähkönjohtokyky–NO2-NO3-N  sekä  pH–NO2-NO3-N)  on  positiivinen

riippuvuussuhde  (taulukko  4).  Kolmessa  tapauksessa  (lämpötila–happi,

lämpötila–sähkönjohtokyky,  sähkönjohtokyky–NO2-NO3-N)  korrelaatio  on  erittäin

merkitsevä 1 %:n merkitsevyystasolla.

Taulukko  4. Korrelaatioanalyysi  kuudelle  ympäristömuuttujalle  ja  40 näytteelle.  Analyysissä on
käytetty Pearson-korrelaatiota.

Lämpötila Happi
Sähkön-

johtokyky
pH TN

NO2-

NO3-N
Lämpötila 1,000 **- 0,711 **- 0,417 - 0,057 0,302 - 0,284
Happi **- 0,711 1,000 0,198 0,299 - 0,032 0,279
Sähkönjohtokyky **- 0,417 0,198 1,000 - 0,026 *- 0,319 **0,623
pH - 0,057 0,299 - 0,026 1,000 0,267 *0,376
TN 0,302 - 0,032 *- 0,319 0,267 1,000 0,309
NO2-NO3-N - 0,284 0,279 **0,623 *0,376 0,309 1,000
Merkitsevä korrelaatio 1 % (**) ja 5 % (*) merkitsevyystasolla
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4.3.  Piileväyhteisöt ja niiden vuodenaikaisvaihtelut

4.3.1.     Piileväyhteisön rakenne ja monimuotoisuus  

Tässä  osiossa  selvitän,  mistä  lajeista  piileväyhteisö  koostuu  ja  tapahtuuko

yhteisön  lajikoostumuksessa  tai  lajien  välisissä  frekvensseissä  muutoksia

näytteenottokauden aikana.  Kaiken kaikkiaan olen  työssäni  määrittänyt  181 eri

taksonia. Näistä olen tunnistanut vähintään lajitasolle 164. Sentrisiä piilevälajeja

on  yhdeksän  (Centrales:  Aulacoseira,  Cyclotella ja  Orthoseira -suvut)  ja

pennaattisia  155 (liite  2).  Pennaattisten ryhmä jakaantuu 17 raafettomaan lajiin

(Araphidineae:  Diatoma,  Fragilaria,  Hannaea,  Meridion,  Synedra ja  Tabellaria

-suvut),  13  lyhytraafelliseen  lajiin  Eunotia-suvusta  (Raphidineae),  20

yksiraafelliseen  lajiin  (Monoraphidineae:  kaikki  Achnanthes-sukua),  94

kaksiraafelliseen  lajiin  (Biraphidineae)  suvuista  Amphora,  Brachysira,  Caloneis,

Cymbella,  Diploneis,  Frustulia,  Gomphoneis,  Gomphonema,  Kraskella,  Navicula,

Neidium,  Pinnularia,  Stauroneis,  ja  11  kanavaraafelliseen  lajiin  jotka  kuuluvat

sukuihin  Denticula,  Epithemia,  Nitzschia ja  Stenopterobia.  Näytteissä  on

edustettuna kaiken kaikkiaan 28 eri sukua.

Eniten  taksoneita,  92  kappaletta,  olen  löytänyt  paikalta  1A sammalhabitaatista

(liite  2).  Saman  paikan  kivihabitaatissa  niitä  oli  vain  78.  Kaikkein  vähiten

taksoneita, eli  vain 45, oli  paikassa 1C, joka on kivihabitaatti.  Puron 2 kohdalla

siirryttäessä  paikasta  2B  paikkaan  2C  nousee  kokonaistaksonimäärä  kaikissa

habitaateissa.  Näissä  paikoissa  on  myös  sekä  sammalissa  että  hiekassa

enemmän  taksoneita  kuin  vastaavassa  kivihabitaatissa.  Laskennallisesti

sammalhabitaateissa  on  keskimäärin  83,5,  hiekkanäytteissä  76,3  ja

kivihabitaateissa 68 taksonia. Ensimmäisessä purossa esiintyi keskimäärin 74,5,

toisessa purossa 74 ja kolmannessa purossa 80,5 eri taksonia.

Tarkkoja  lajimääriä  (ilman  spp.-lajeja)  saadaan  maksimissaan  58

sammalhabitaatissa 5.7.00 paikassa 2C. Kymmenen lajia on kaikkien näytteiden

minimi  kivinäytteissä  8.8.  ja  3.10.00  paikassa  1C.  Laskennallinen  keskiarvo
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lajimäärälle kaikista näytteistä on 32,25. 

Lajien  monimuotoisuutta  voidaan  luokitella  kaikissa  näytteenottopaikoissa

suhteellisen samanlaiseksi. Ainoastaan paikassa 1C on poikkeuksellisen alhainen

diversiteetti  Shannon-Weaver-indeksillä  (SWI) 1,12. Valitettavasti  tästä paikasta

on olemassa vain yksi habitaattityyppi. Toinen kiintoisa havainto on, että SWI on

aina  suhteellisen  pieni  paikoissa  2B  ja  3C.  Keskimääräinen  SWI

sammalnäytteissä  on  2,56,  hiekkanäytteissä  2,73  ja  kivinäytteissä  2,18.  Kun

vertailen puroja keskenään saan keskimääräisiksi  arvoiksi ensimmäiselle purolle

2,24, toiselle 2,57 ja kolmannelle 2,48.

Tarkasteltaessa  kaikkia  habitaatteja,  valtalajit  ovat  Achnanthes  minutissima

(maksimi 78 % ryhmässä K1C),  A. petersenii (maksimi 20,5 % ryhmässä S1A),

Fragillaria  pinnata  var. pinnata (maksimi  19,7  %  ryhmässä  S2C),  Tabellaria

flocculosa (maksimi 16 % ryhmässä K1A),  A. pusilla (maksimi 9,3 % ryhmässä

S1A),  Aulacoseira  distans  var. alpigena (maksimi  9  %  ryhmässä  H3C),  F.

capucina  var. gracilis (maksimi  7,6  % ryhmässä  K1B),  Meridion  circulare  var.

circulare (maksimi 6,2 % ryhmässä S2B), Hannaea arcus var. arcus (maksimi 5,1

% ryhmässä K1C), F. vaucheriae var. vaucheriae (maksimi 4,1 % ryhmässä S2C),

Nitzschia perminuta (maksimi 3,3 % ryhmässä K2B) ja  A. laevis (maksimi 3,1 %

ryhmässä  H2B).  Nämä  valtalajit  esiintyvät  jokaisessa  näytteessä  ja  vähintään

kolmessa näyteryhmässä yli 2 %:n osuudella (liite 2).

Eri  habitaattityyppien välillä  ei  näytä olevan suuriakaan eroja piileväyhteisöissä

(liite 2). Muutamia yksittäisiä huomioita voidaan kuitenkin tehdä:

• Achnanthes  laevis esiintyy  n.  3  % osuudella  vain  hiekkanäytteissä,  muissa

habitaateissa esiintyvyys on useimmiten alle kahden prosentin luokkaa.

• A.  minutissima on  kaikkein  yleisin  laji,  sen  minimiosuus  on  ryhmässä  S1A

(24 %). Se esiintyy kaikissa paikoissa ja habitaateissa erittäin runsaasti.

• A.  petersenii viihtyy  selvästi  parhaiten  sammalhabitaatissa,  huonoimmin

kivihabitaatissa.  Sitä  esiintyy  aina  enemmän paikassa 2B kuin  paikassa 2C

joka habitaattityypissä.

• Aulacoseira  distans  var. alpigena on  ainoana  sentrisenä  lajina  suhteellisen

yleinen myös puroissa (keskiarvoesiintyvyys kaikista ryhmistä on 3,2 %).
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• Diatoma mesodon esiintyy melko yleisenä vain  paikassa 3C (S3C: 3,1 % ja

H3C: 4,5 %), muualla sen esiintyminen on vähäistä.

• Fragilaria  capucina  var. gracilis  -lajia lähellä  olevaa  muotoa  F.  capucina

[gracilis-Sippe] (Krammer  &  Lange-Bertalot  1986-1991)  löysin  vain

sammalnäytteistä, mutta se voi myös kuulua variaationa edellä mainittuun lajiin,

jota esiintyi yleisesti kaikissa habitaateissa.

• F. pinnata var. pinnata, yksi tämän tutkimuksen valtalajeista, näyttää viihtyvän

kaikissa  habitaateissa,  mutta  mitä  todennäköisemmin  sen  esiintymiseen

vaikuttaa jokin tekijä, joka suosii sen kasvua purossa 2.

• Meridion circulare  var. circulare esiintyy aina runsaammin paikoissa 2B ja 3C

kuin muissa puropaikoissa.

• Nitzschia perminuta  -lajin määrät ovat nekin suurimmillaan puron 2 näytteissä

habitaattityypistä riippumatta (2-3 %:n luokkaa), kun purossa 1 määrät jäävät

alle kahden prosentin.

• Synedra ulna  var. ulna puuttuu kaikista paikan 2B näytteistä, mutta kyseessä

voi myös olla sattuma, koska tiheydet ovat muissakin näytteissä varsin alhaiset.

• Tabellaria flocculosa -lajin esiintyminen puron 1 kivinäytteissä laskee paikasta

1A (16 %) paikan 1B kautta (5,6 %) paikkaan 1C (1 %).

4.3.2.     Sammalhabitaatti  

Kohteessa 1A Achnanthes minutissima -lajilla on n. 20 prosentin osuus yhteisön

kokonaismäärästä läpi näytteenottokauden (kuva 34). Achnanthes petersenii -lajia

ei ole ensimmäisellä näytteenottokerralla merkittäviä määriä, mutta jo elokuussa

se  ohittaa  A. minutissima  -lajin  määrät  ja  yltää  lähes  30  prosentin  osuuteen.

Muista  lajeista mainittakoon,  että  Aulacoseira distans  var. alpigena  -lajin  osuus

pienenee  ensimmäisen  näytteenottokerran  jälkeen.  Muiden  paikkojen  ja

habitaattien  yhteisöihin  verrattuna kohteessa on huomattavan paljon  Tabellaria

flocculosa -lajia.
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Sammal: lajisuhteet paikassa 1A
(kaikki yli 2%)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

05
07

00

26
07

00

08
08

00

22
08

00

05
09

00

19
09

00

03
10

00

päivämäärä (ppkkvv)

Others
Unknown
Tab. flocculosa
Nitz. perminuta
Fru. rhomboides var. sax.
Fra. vaucheriae var. vau.
Fra. pinnata var. pin.
Fra. capucina var. cap.
Fra. brevistriata var. brev.
Eun. praerupta
Cal. tenuis
Bra. vitrea
Aul. distans var. alpigena
Ach. pusilla
Ach. petersenii
Ach. minutissima

Kuva 34. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä S1A.

Kohteen  2B  erikoisuutena  (kuva  35)  on  suuri  määrä  Fragillaria  pinnata  var.

pinnata  -lajia,  samoin  kuin  kohteessa  2C  (kuva  36).  Molemmissa

sammalyhteisöissä  on  kuitenkin  Achnanthes  minutissima  -lajia  kaikkein  eniten.

Sen  määrä  vaihtelee  kohteessa  2B  kuitenkin  noin  10  prosenttiyksikön  verran

kauden aikana (kuva 35). Silloin kun  A. minutissima  -lajia on vähiten  Fragillaria

pinnata  var. pinnata  -lajia  on  eniten.  Kohteessa  2C  sen  sijaan  ei  näy

kaudenaikaista  vaihtelua  A.  minutissima  -lajin  kohdalla.  Pienet  muutokset  ovat

suhteellisen  tasaiset.  Tabellaria  flocculosa  -lajia  ei  esiinny  merkittävästi

sammalnäytteissä purossa 2.
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Tab. flocculosa
Nitz. perminuta
Nav. minima var. min.
Mer. circulare var. circ.
Han. arcus var. arc
Fra. vaucheriae var. vau.
Fra. pinnata var. pin.
Cym. minuta
Cal. tenuis
Aul. distans var. alpigena
Ach. pusilla
Ach. petersenii
Ach. minutissima
Ach. marginulata
Ach. laevis

Kuva 35. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä S2B.
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Sammal: lajisuhteet paikassa 2C
(kaikki yli 2%)
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Unknown
Tab. flocculosa
Nitz. perminuta
Nav. minima var. min.
Mer. circulare var. circ.
Fra. vaucheriae var. vau.
Fra. pinnata var. pin.
Fra. capucina var. cap.
Aul. distans var. alpigena
Ach. pusilla
Ach. petersenii
Ach. minutissima
Ach. laevis

Kuva 36. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä S2C.

Kohde S3C on mielenkiintoinen, koska  A. minutissima  -lajin osuudet vaihtelevat

paljon seurantakauden aikana (kuva 37). Muut lajit pysyvät omilla tasoillaan, eikä

niiden kohdalla tapahdu suuria muutoksia. T. flocculosa ei ylitä 2 %:n kynnystä ja

puuttuu näin kohdetta kuvaavasta diagrammista.

Sammal: lajisuhteet paikassa 3C
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Unknown
Mer. circulare var. circ.
Fra. vaucheriae var. vau.
Fra. pinnata var. pin.
Fra. gracilis [grac.-sippe]
Fra. capucina var. cap.
Dia. mesodon
Cym. tumidula
Cym. silesiaca
Aul. distans var. alpigena
Ach. petersenii
Ach. minutissima
Ach. marginulata

Kuva 37. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä S3C.

4.3.3.     Hiekkahabitaatti  

Hiekkahabitaateissa  ilmenee  vain  hienoista  vaihtelua.  Kaikissa  kolmessa

kohteessa (2B, 2C, 3C, kuvat 38-40) A. minutissima on valtalaji n. 20-40 prosentin

osuudellaan.  Muut lajit  eivät  vaihtele  paljoakaan. Kohteessa 2B  F. pinnata  var.

pinnata on toiseksi runsain laji, ja pysyy koko kauden esiintyvyydeltään tasaisena,
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kun taas Meridion circulare -lajin osuus vähenee kauden loppua kohti (kuva 38).

Hiekka: lajisuhteet paikassa 2B
(kaikki yli 2%)
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Unknown
Tabellaria flocculosa
Pinnularia balfouriana
Nitzschia perminuta
Navicula perpusilla
Navicula minima var. min.
Meridion circulare var. circ.
Frag. vaucheriae var. vau.
Frag. pinnata var. pinn.
Frag. capucina var. gracilis
Diatoma mesodon
Cymbella minuta
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes marginulata
Achnanthes laevis

Kuva 38. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä H2B.

Hiekkanäytteessä  kohteesta  2C  F.  pinnata  var. pinnata ja  A. minutissima ovat

valtalajit (kuva 39). Näiden kahden valtalajin osuus vähenee hieman syksyä kohti,

jolloin muut lajit runsastuvat.

Hiekka: lajisuhteet paikassa 2C
(kaikki yli 2%)
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Unknown
Tabellaria flocculosa
Pinnularia balfouriana
Nitzschia perminuta
Navicula minima var. min.
Meridion circulare var. circ.
Frag. virescens var. exigua
Frag. vaucheriae var. vauch.
Frag. pinnata var. pinn.
Frag. capucina var. gracilis
Cymbella tumidula
Cymbella incerta
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes marginulata
Achnanthes laevis
Achnanthes flexella

Kuva 39. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä H2C.

Kohteessa  3C  on  merkittävää,  että  sentrinen  piilevä  Aulacoseira  distans

var. alpigena esiintyy  alkukesällä  suhteellisen  runsaana  (kuva  40).  Sen osuus

vähenee  kohti  syksyä.  Samanaikaisesti  kasvattavat  Achnanthes  minutissima ja

A. marginulata osuuksiaan.  Mielenkiintoista  on  myös,  että  muut-ryhmään

kuuluvien lajien osuus vähenee melkein olemattomiin syksyllä, eli  lajidiversiteetti

laskee kauden myötä.
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Hiekka: lajisuhteet paikassa 3C
(kaikki yli 2%)
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Unknown
Nitzschia perminuta
Meridion circulare var. circ.
 Frag. virescens var. exigua
Frag. vaucheriae var. vauch.
Frag. pinnata var. pinn.
Frag. capucina var. gracilis
Diatoma mesodon
Cymbella silesiaca
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes marginulata
Achnanthes laevis
Ach. austriaca var. helvetica

Kuva 40. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä H3C.

4.3.4.     Kivihabitaatti  

Epiliittisissä  näytteissä on keskenään paljon vaihtelua.  Kohteessa K1A esiintyy

paljon Achnanthes minutissima -lajia mutta myös Tabellaria flocculosa -lajia (kuva

41).  Vastaava  yhteisö  toistuu  saman  kohteen  sammalhabitaatissa  (kuva 34).

Toisaalta  kohteesta  K1A  puuttuu  A.  petersenii lähes  täysin  verrattuna

sammalhabitaattiin  samasta  kohteesta.  A. minutissima  -lajin  osuuksissa  on

havaittavissa jonkin verran vaihtelua kauden aikana.

Kivi: lajisuhteet paikassa 1A
(kaikki yli 2%)
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Unknown
Tabellaria flocculosa
Synedra ulna var. ulna
Frag. virescens var. exigua
Frag. vaucheriae var. vau.
Frag. pinnata var. pinn.
Frag. cap. var. gracilis
Cymbella microcephala
Cymbella cesatii
Brachysira vitrea
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes nodosa
Achnanthes minutissima
Achnanthes marginulata
Achnanthes kriegeri
Achnanthes flexella

Kuva 41. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä K1A.

Toisin  kuin  kohteessa  K1A,  kohteessa  K1B  A.  minutissima  -lajin  osuus  on

näytteenottokauden alussa pieni ja Fragilaria capucina var. gracilis on valtalajina

heinäkuun alussa (kuva 42). Fragilaria capucina var. gracilis -lajin osuus vähenee
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jo  seuraavaan  näytteenottoon  mennessä,  kun  vastaavasti  A. minutissima

kasvattaa  osuuttaan  elokuun  loppuun  mennessä  jopa  70  prosenttiin.  Muut

piilevälajit  pysyvät  määriltään  suhteellisen  tasaisina  koko  näytteenottokauden

ajan.
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Tabellaria flocculosa
Nitzschia perminuta
Navicula goeppertiana
Hannaea arcus var. arcus
Gom. acuminatum var. a.
Frag. virescens var. exigua
Frag. vaucheriae var. vauch.
Frag. cap. var. gracilis
Eunotia flexuosa
Brachysira brebissonii
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes kriegeri

Kuva 42. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä K1B.

K1C-kohteessa  lajidiversiteetti  jää  pieneksi  A.  minutissima  -lajin  ylivallan  takia

(kuva 43). Valtalajin osuus liikkuu koko kauden aikana n. 70-80 prosentin välillä.

On kuitenkin huomattava, että  Hannaea arcus  var. arcus  -lajilla  on suhteellisen

iso  osuus syyskuuhun saakka ja  Cymbella  affinis  -lajin  osuus nousee syksyllä

melkein kymmeneen prosenttiin.
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Kuva 43. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä K1C.

Puron  2  kohteessa  B  on  alkukaudesta  päälajina  A.  minutissima, jonka  osuus
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vähenee kauden edetessä (kuva 44).  F. pinnata var. pinnata -lajin osuus kasvaa

samassa suhteessa kuin A. minutissima -lajin osuus vähenee. Kohteiden 2B ja 2C

sammal-, hiekka- ja kivinäytteissä nämä kaksi lajia ovat päälajeina.

Kivi: lajisuhteet paikassa 2B
(kaikki yli 2%)
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Nitzschia perminuta
Meridion circulare var. cir.
Hannaea arcus var. arcus
Frag. virescens var. exigua
Frag. pinnata var. pin.
Denticula tenuis
Cymbella minuta
Aul. distans var. alpigena
Amphora libyca
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes marginulata
Achnanthes laevis
Achnanthes flexella

Kuva 44. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä K2B.

2C kivinäytteessä A. minutissima ja F. pinnata var. pinnata ovat valtalajeina kuva

45).  A. minutissima -lajin esiintymishuippu  on  elokuun  alussa,  jonka  jälkeen

määrät vähenevät. Poikkeuksena muihin habitaatteihin ja kohteisiin  Gomphoneis

cf. olivaceum -lajin osuudet ovat korkeita (n. 10 % koko näytteenottokauden ajan).

Kuva 45. Piileväyhteisön sukkessio näytteessä K2C.

79/133

Kivi: lajisuhteet paikassa 2C
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Tabellaria flocculosa
Pinnularia balfouriana
Nitzschia perminuta
Navicula minima var. min.
Hannaea arcus var. arcus
Gomphoneis cf. olivaceum
Frag. vaucheriae var. vau.
Frag. pinnata var. pin.
Frag. cap. var. gracilis
Cymbella tumidula
Brachysira vitrea
Aul. distans var. alpigena
Achnanthes pusilla
Achnanthes petersenii
Achnanthes minutissima
Achnanthes laevis



4.4.  Monimuuttuja-analyysit

4.4.1.     Diskriminantti  analyysi  

Ympäristömuuttujien  ajallinen  vaihtelu  näkyy  myös  diskriminanttianalyysissä.

Analyysin  seikkaperäiset  tulokset  näkyvät  taulukossa 5.  Rakennematriisista  voi

havaita, että ensimmäisen funktion määräävä tekijä on sähkönjohtokyky, kun taas

toisen  funktion  tärkein  tekijä  on  lämpötila.  Vaikka  ympäristömuuttujat

sähkönjohtokyky  ja  lämpötila  ovat  korreloituneet  keskenään,  ensimmäinen  ja

toinen funktio sisältävät muutkin ympäristömuuttujat ja ne on valittu niin, etteivät

funktiot korreloi keskenään.

Taulukko 5. Diskriminanttianalyysin rakennematriisi. Ympäristömuuttujan ja
eri funktioiden suurin korrelaatio on alleviivattu.

Funktio

1

Funktio 2

Lämpötila -0,312 0,749
Kokonaistyppi -0,019 0,312
Happi 0,052 -0,395
Sähkönjohtokyky 0,372 0,120
Nitriitti-nitraattityppi 0,183 0,154
pH 0,199 0,054

Diskriminanttianalyysin  tulokset  ovat  havainnollistettu  kuvassa 46.  Kunakin

näytteenottopäivänä  eri  paikoista  otetut  näytteet  muodostavat  omalla  värillään

oman  ryhmänsä,  jonka  keskiarvo  ilmenee  kuvasta  ryhmäsymbolilla  (group

centroid). 

Kuvasta  46  voidaan  havaita,  että  saman  päivän  näytteenotossa

näytteenottopaikkojen välillä on eroja. Erot näytteenottopäivämäärien välillä ovat

kuitenkin  suurempia,  kun tarkastellaan  ainoastaan ryhmien keskipisteitä  (group

centroid).  Varsinkin  ero ensimmäisen (5.7.)  ja toisen näytteenottokerran (26.7.)

välillä  on huomattava. Näinä kolmena viikkona on tapahtunut suuria  muutoksia

veden  fysikaalis-kemiallisissa  ominaisuuksissa.  Elokuun  näytteenotot  eivät  sen
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sijaan  eroa  ollenkaan  toisistaan.  Loppukauden  näytteenotot  taas  sijoittuvat

ensimmäisen funktion  asteikon  positiiviselle  puolelle  (sähkönjohtokyky nousee),

mutta  palaavat  toisen  asteikon  suunnassa  lähelle  lähtötasoaan  (lämpötilat

laskevat ja happipitoisuus nousee).

Canonical Discriminant Functions
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Kuva 46. Diskriminanttianalyysin tulos näytteenottokertoineen. Saman päivän mutta eri paikkojen
näytteistä  on  laskettu  keskiarvopisteitä  (group  centroids),  jotka  antavat  yleisen  kuvan  veden
laadun kehityksestä ajassa. Ensimmäisen erottelufunktion määräävä tekijä on sähkönjohtokyky,
toisen  funktion  sen  sijaan  lämpötila  ja  sen  vastapainona  (negatiivisesti  korreloitunut)
happipitoisuus (vrt. taulukkoon 5).

4.4.2.     Pääkomponenttianalyysi ― PCA  

Pääkomponenttianalyysissä  (PCA)  käytetään  lajiaineisto  kaikista  näytteistä.

Lajiston  kokonaisvaihtelusta  selittävät  ensimmäinen  ja  toinen  akseli  yhteensä

41,9 % (1. akseli 25,3 % ja 2. akseli 16,6 %) (taulukko 6).
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Taulukko 6. Pääkomponenttianalyysin ominaisarvot ja kumulatiivinen vaihtelu akseleittain.

Akseli 1 2 3 4
Ominaisarvo 0,253 0,166 0,124 0,061
Lajiaineiston kumulatiivinen

vaihtelu prosentteina

25,3 41,9 54,3 60,4

Analyysin  tulokset  näkyvät  yksityiskohtaisemmin  kuvassa 47.  Kuten  kuvasta

näkee, näytteet ryhmittyvät eri  kokonaisuuksiksi,  jotka erottuvat hyvin toisistaan

molempien  akseleiden  suhteen.  Lähekkäin  olevat  pisteet  ja  ryhmät  ovat

lajistoltaan samankaltaisia. 

Kuva  47.  PCA  koko  piileväaineistolle.  Näytepisteet  on  selostettu  tarkemmin
liitteessä  3.  Kuvaan  on  lisätty  passiivisia  muuttujia  tähtinä.  S=Sammal-,
H=Hiekka-, K=Kivihabitaatti.
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Ykkösakselin  positiiviselle  puolelle  sijoittuvat  kaikki  näytepisteet  purosta  1.

Samasta  tuloksesta  kertoo  passiivisen  muuttujan  tähtimerkki  (puro  1),  joka  on

ordinaatiobiplotin  oikealla  laidalla.  Puron  2  apumuuttujamerkki  sijaitsee  sitä

vastoin  1-akselin  toisessa  päässä.  Puron  3  apumuuttujamerkki  sijoittuu

ensimmäisen akselin keskelle ja korreloi hyvin puron 3 näytepisteiden kanssa.

Näytepisteet  purosta  1  piirtyvät  kolmeksi  omaksi  ryhmäksi.  Jokainen  ryhmä

edustaa  pääosin  omaa  näytteenottopaikkaansa.  Puron  1  kolme  ryhmää  ovat

tiiviisti  yhdessä  ensimmäisen  akselin  suunnassa,  mutta  hajaantuvat  aika

voimakkaasti kakkosakselin suuntaisesti.

Kakkos- ja kolmospurojen näytteet edustavat tiiviimpää ryhmittymistä ja sijaitsevat

lähes kokonaan 1-akselin  negatiivisella  puolella  vastapainona puron 1 ryhmille.

Ylempi ryhmä kokoaa pääsääntöisesti paikan 3C näytteet yhteen (vihreät pisteet).

Ryhmässä on mukana sekä sammal- että hiekkahabitaatit. Muutamia kivinäytteitä

paikoista  2B ja 2C on  sijoittunut  näiden  näytteiden  läheisyyteen.  Kolmospuron

näytepisteet ovat lähempänä puroa 2 kuin puroa 1.

Vasemman puoleisessa ryhmässä ovat melkein kaikki näytteet paikoista 2B ja 2C

yhdessä, kuitenkin niin, että paikan 2C näytteet ovat keskimäärin kakkosakselilla

alempana kuin  näytteet  paikasta  2B.  Paikan 2C habitaattityypit  erottuvat  myös

hyvin toisistaan, mikä osoittaa, että piileväyhteisöt näissä kolmessa habitaatissa

ovat  hieman  erilaisia.  Suhteellisen  suuria  muutoksia  lajien  kokoonpanossa

tapahtuu  kivinäytteissä  (epiliittiset  piileväyhteisöt  kohteessa  K2C),  koska  ne

sijoittuvat laajemmalle alalle.

Habitaattikohtaisia  eroja  kuvassa  osoittavat  passiiviset  muuttujat.  Sammal-,

hiekka- ja kivihabitaattien kokonaistarkastelussa on vähemmän eroja kuin esim.

purojen  välillä.  Kivihabitaatin  merkki  korreloi  positiivisesti  ensimmäisen  akselin

kanssa,  kun  hiekka-  ja  sammalhabitaatin  merkit  ovat  lähekkäin  ordinaation

vasemmalla puolella.
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4.4.3.     Redundanssianalyysi ― RDA  

RDA-analyysin  avulla  selitetään  piilevien  esiintymisen  ja  mitattujen

ympäristömuuttujien  suhdetta  (taulukko  7).  Ensimmäinen  akseli  selittää  20,1 %

piilevien  kokonaisvaihtelusta  ja toinen  akseli  9,1 %. Ensimmäiset  kaksi  akselia

selittävät  yhteensä  29,2 %  piilevälajiston  vaihtelusta.  Kun  piileväaineisto

yhdistetään ympäristömuuttuja-aineistoon, on niiden keskinäinen korrelaatio hyvä:

90,1 %  ensimmäisellä  ja  86,4 %  toisella  akselilla.  Korkeat  akselikohtaiset

korrelaatiot  lajiaineiston  ja  ympäristömuuttujien  välillä  selittävät  87,4  %  koko

aineiston vaihtelusta kahdella ensimmäisellä akselilla.

Taulukko 7. RDA-analyysin tunnusluvut akseleittain.

Akseli 1 2 3 4
Ominaisarvo 0,201 0,091 0,023 0,010
Laji-ympäristömuuttuja

-korrelaatio

0,901 0,864 0,485 0,600

Laji-ympäristömuuttuja-

korrelaation prosentuaalinen

kumulatiivinen vaihtelu

60,2 87,4 94,3 97,2
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Kuva  48.  RDA  kaikista  vesinäytteistä  ja  niiden  suhteesta  kuuteen  ympäristömuuttujaan.
Näytepisteiden seloste on liitteessä 3.

Redundanssianalyysin  biplotin  näytepisteet  edustavat  vesinäytteitä,  joita  otin

seitsemän  kertaa  näytteenottokauden  aikana  (kuva  48).  Paikassa  2C  on

kuivumisesta  johtuen  vain  viisi  havaintoa.  Tärkeimmät  ympäristömuuttujat  ovat

RDA:n  mukaan  pH,  nitriitti-nitraattityppi  ja  sähkönjohtokyky,  koska  niillä  on

pisimmät vektorit (nuolet).

RDA:n  avulla  näytepisteet  voidaan  jakaa  kolmeen  eri  ryhmään  (kuva  48).

Biplotissa  oikealla  sijaitseva  ryhmä  koostuu  lähinnä  paikkojen  1A,  1B  ja  1C

näytteistä.  Ylhäällä  oleva  ympyrä  kokoaa  yhteen  kaikki  näytteet  purosta  3.

Vasemmalla oleva ryhmä edustaa paikkoja 2B ja 2C. Näyteryhminä 3C ja 1C ovat
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heterogeenisimpiä,  koska  näytepisteet  ovat  eniten  hajaantuneita.  Kakkospuron

ryhmässä  erottuvat  näytteenottopaikat  omiksi  alaryhmikseen,  2C:n  näytteiden

ollessa  alempana ordinaatiossa.  Vaihtelu  oli  pientä  paikkojen  1A ja 1B välillä,

jotka ovat ympäristömuuttuja-aineistoltaan samankaltaisia.

Negatiivinen  korrelaatiokerroin  1.  akselin  sekä  sähkönjohtokyvyn  ja  nitriitti-

nitraattitypen välillä on vahva. Ensimmäisen akselin oikealla puolella olevat puron

1  näytteet  edustavat  alhaisen  sähkönjohtokyvyn  ja  nitriitti-nitraattitypen  vesiä,

joissa  on  matalat  happipitoisuudet.  Hapen  negatiivinen  korrelaatio  on

epävarmempi,  koska vektori  (nuoli)  on lyhyempi.  Kuitenkin  voidaan nähdä,  että

suurimmat happipitoisuudet  mitattiin  näytteenottopaikoissa 2B ja 2C. Purossa 2

havaitaan myös sähkönjohtokyvyn ja nitriitti-nitraattitypen korkeimmat arvot. Puron

3  näytteiden  sijainti  sähkönjohtokyvyn  vektoriin  nähden  osoittaa,  että  siellä

mitattiin  suurin  sähkönjohtavuus.  pH  ja  kokonaistyppi  eivät  vaikuta  purojen

erottumiseen akselilla 1, koska niiden vektorit osuvat noin 90° kulmassa akseliin.

Purossa 1 veden lämpötilat ovat korkeampia kuin purossa 2 ja 3.

Lämpötilalla on suurin piirtein sama vaikutus toisen akselin kuin ensimmäisenkin

suunnassa.  Kuvasta  48  voi  kuitenkin  päätellä,  että  alhaisimmat  lämpötilat

havaittiin  paikassa  3C.  pH  ja  kokonaistyppi  sen  sijaan  korreloivat  melko

negatiivisesti  akseliin  2.  pH:n  kohdalla  nuolen  pituus  indikoi,  että

ympäristömuuttujalla  olisi  suuri  vaikutus  aineiston  selittävyydessä.  Puron  3

näytteet  sijoittuvat  alhaisen  pH:n  ympäristöön.  Myös kokonaistyppipitoisuus  on

pieni purossa 3. TN jää puroissa 1 ja 2 samalla korkeammalle tasolle.

Habitaattien  välisistä  eroista  näkee,  että  lajisto  on  samankaltainen  sammal-  ja

hiekkahabitaatissa.  Kivihabitaattien  lajisto  painottuu  enemmän  ensimmäisen

akselin  positiiviselle  puolelle  ja  edustaa  puron  1  näytteitä.  Koska  kaikki

habitaattien  apumuuttujamerkit  sijaitsevat  lähellä  origoa,  habitaattien  merkitys

RDA:n selittävyydessä on pieni. 

RDA-analyysin  perusteella  (kuva  49)  lajisto  voidaan  karkeasti  jakaa  kolmeen

ryhmään.  Ensimmäiseen  ryhmään  kuuluvat  lajit,  jotka  esiintyvät  ykkösakselin

oikealla  puolella.  Ne  viihtyvät  vesissä,  joille  on  ominaista  korkea  lämpötila,
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korkeat  kokonaistyppipitoisuudet  sekä  alhaiset  happi-  ja  nitriitti-nitraattitypen

pitoisuudet.  Samat  lajit  suosivat  myös  alhaista  sähkönjohtokykyä.  Hyviä

tunnuslajeja tässä ryhmässä ovat mm. Tabellaria flocculosa,  Cymbella cesatii, C.

microcephala,  Achnanthes nodosa,  A. pusilla,  Brachysira vitrea ja  B. brebissonii.

Ryhmä edustaa parhaiten ensimmäistä puroa ja kivihabitaattia (vrt. kuvaan 48).
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Kuva  49.  RDA,  jossa  ympäristömuuttujat  ja  lajiston  sijainti  biplotissa.  Lajeja,  jotka  sijoittuvat
katkoviivaympyrän  sisäpuolelle,  en  ottanut  mukaan  tarkasteluun.  Ympyrän  radius  on  1/3  osa
akselin positiivisesta pituudesta.

Toiseen ryhmään kuuluvat ordinaation vasempaan alakulmaan sijoittuvat lajit. Ne

suosivat  korkeita  nitriitti-nitraattitypen  ja  hapen  pitoisuuksia  sekä  suhteellisen

korkeata pH:ta. Tämän ryhmän parhaimpia indikaattoreita ovat  Fragilaria pinnata

var. pinnata, Achnanthes laevis, Navicula minima var. minima, Cymbella tumidula,
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A. flexella,  Hannaea arcus  var.  arcus ja  Pinnularia balfouriana.  Ryhmä edustaa

lähinnä  puron  2  näytteitä  (vrt.  apumuuttujaan  kuvassa  30).  Myös  sammal-  ja

hiekkahabitaattia  voisi  yhdistää  tähän  toiseen  lajiryhmään,  mutta  niiden

selittävyys jää kuitenkin pieneksi, koska apumuuttujat sijaitsevat lähellä origoa.

Kolmas,  vähän  hajanaisempi  ryhmä  edustaa  ympäristöoloja,  joissa  on  korkea

sähkönjohtokyky,  mutta  alhaiset  lämpötilat  ja pienet  kokonaistypen pitoisuudet.

Ryhmään  kuuluvat  mm.  Diatoma  mesodon,  A.  austriaca  var. helvetica,  A.

marginulata ja  Meridion  circulare  var. circulare.  Tämän  ryhmän  lajit  edustavat

näytteitä purosta 3, mutta jonkun verran myös puron 2 näytteitä (M. circulare var.

circulare, Navicula perpusilla).

Suurryhmien  välissä  sijaitsevia  yksittäisiä  lajeja  voidaan  tavata  sijaintinsa

mukaisesti  useammasta  purosta  tai  paikasta.  Esim.  Aulacoseira  distans var.

alpigena tavataan sekä purossa 3 että purossa 1.

5.  Tulosten tarkastelu

5.1.  Sääoloista

Kilpisjärven  alueella  satoi  vuoden  2000  alkupuoliskolla  tavanomaista

runsaammiin.  Tästä  voi  päätellä,  että  sulamisvesiä  talven  aikana  kertyneestä

lumesta  oli  keväällä  runsaasti  liikkeellä.  Myös  lämpöjakso  toukokuun

keskivaiheilla todennäköisesti nopeutti lumien sulamista. Ylemmillä alueilla,  mm.

Saanatunturin  rinteillä  oli  kuitenkin  vielä  heinäkuun alussa lumilaikkuja,  samoin

kuin paikoilla 1C ja 2B. Lumien sulamisvesiä oli  puroissa siis jonkin verran vielä

heinäkuussa.  Samoihin  aikoihin  kesä-heinäkuussa  satoi  myös  keskiarvoa

enemmän vettä, joten maasto oli  vedellä kyllästynyt, vettä riitti  puroissa hyvin ja

vesi  oli  täten  korkeimmillaan  näytteenottokauden  alussa.  Varsinainen  kevään

tulvahuippu lienee kuitenkin ollut ennen näytteenottokauden alkua jo ohi.

Heinäkuussa  sateet  vähenivät,  mikä  näkyi  puron  1  vedenkorkeuden  laskuna.

Heinäkuun 19.  päivän tienoilla  satoi  suunnilleen  yhtä paljon kuin  8.8.  tienoilla,
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mutta elokuussa vedenkorkeus oli kuitenkin korkeampi kuin heinäkuun 19. päivän

aikana. Tähän voi olla selityksenä heinäkuun mittausta edeltävien päivien korkeat

ilman  lämpötilat,  jotka  olivat  kiihdyttäneet  haihduntaa.  Näin  puroon  saapuvaa

vettä  oli  vähemmän  kuin  12.8.,  jolloin  vedenkorkeudessa  oli  välihuippu

havaittavissa.  Elokuussa  lämpötila  oli  n.  5  astetta  alhaisempi  kuin  24.7.

edeltävällä  jaksolla.  Syyskuun  aikana  satoi  suhteellisen  vähän,  mutta  puron  1

vedenkorkeus  nousi  melko  korkealle.  Tämäkin  ilmiö  selittynee  sillä,  että  ilman

lämpötilat jäivät 10°C alapuolelle ja haihdunta jäi alhaiseksi. Purossa 1 havaitsin

kaiken  kaikkiaan  suurempia  vedenkorkeusvaihteluja  kuin  muissa

tutkimuspuroissa. Suuremmat vaihtelut johtuvat todennäköisesti suuresta valuma-

alueesta, eli pintavalunnan ja haihdunnan määrästä.

Purojen 2 ja 3 vedenkorkeuskäyrät eivät osoittaneet suuria vaihteluja. Nämä purot

eivät tuntuneet reagoivan sadannan vaihteluihin. Näiden purojen uomatkaan eivät

ole yhtä syviä kuin purossa 1, mikä on myös osoitus siitä, ettei  näissä puroissa

tapahdu  suuria  muutoksia  vedenkorkeuksissa  juuri  koskaan.  Purot  2  ja 3  ovat

lähinnä  riippuvaisia  lähteistään  ja  niistä  tulevasta  tasaisesta  virtaamasta.

Virtaaman tasaisuus on tunnusmerkki lähdepuroille (krenal stream, Ward 1994),

joita purot 2 ja 3 edustavat. Puroilla ei ole omaa suurta pintaveden valuma-aluetta

juuri  lainkaan,  varsinkaan  purolla  3.  Ilman  tarkempia  pohjavesitutkimuksia  on

kuitenkin  mahdotonta  tietää,  mistä  pohjavesimuodostumasta  lähteet  saavat

alkunsa, tai miten suuri pohjaveden kerääntymisalue on. Jos pohjavedet syntyvät

paikallisesti, voisi olettaa, että Saanatunturin läpi suodattunut vesi (sulamisvedet

keväällä  sekä  kesällä  lumilaikuista  tuleva  vesi)  syöttää  lähteitä  (Peterson  ym.

2001). Näin voisi selittää tasaisen laskun vedenkorkeudessa puroissa 2 ja 3. Kun

veden virtaama maaperässä ja kalliossa on hidas ja lunta satoi talvella runsaasti,

maaperän läpi  suodattunutta  vettä  lähteisiin  riittää  koko kesäksi  (Peterson ym.

2001). Täten pohjavesivirtaaman tasaamina eivät sadevedetkään aiheuta suuria

vaihteluita purojen vedenkorkeuksiin, koska pohjavesivaraston suuri volyymi toimii

puskurina.

Purojen  vedenkorkeudet  voivat  reagoida  suhteellisen  selvästi  sadantaan

puroissa,  jotka  keräävät  vetensä  pintavalunnasta  suurelta  valuma-alueelta.

Vaikka  vedenkorkeuden  määrityksiä  olisi  voinut  tehdä  tiheämmin,  jo  näistä

89/133



yksittäisistä  mittauksistakin  on  havaittavissa,  että  vedenkorkeuden  nousu

tapahtuu purossa 1  muutaman päivän  viiveellä  sateesta.  Maaperä  toimii  tässä

tapauksessa eräänlaisena puskurina sadevesien kuljetuksessa eli  pidättää vettä

jonkin  verran,  ennen  kuin  luovuttaa  sitä  virtaaviin  pintavesistöihin.  Sadannan

lisäksi haihdunta, joka on lämpötilasta ja tuuliolosuhteista riippuvainen, vaikuttaa

puroihin  päätyvän  veden  määrään.  Pienen  valuma-alueen  purossa  tai

lähdepurossa sadannan aiheuttamat vedenkorkeuden muutokset sen sijaan eivät

ole voimakkaita.

Vuodenaikojen tai vuosienväliset vaihtelut purojen vesimäärissä voivat olla suuria.

Vesimäärät  ovat  riippuvaisia  1)  valuma-alueen  lumen  sulamistahdista,  2)

pohajvedestä  eli  maaperän  kyvystä  sitoa  vettä,  3)  ilman  lämpötilasta  sekä  4)

haihdunnasta  ja  sadannasta  (Prowse  1994).  Lumen  sulamistahtiin  vaikuttavat

säännölliset  yöpakkaset,  jotka  voivat  tasata  tai  ehkäistä  suuria  tulvia  (Ward

1994). Vuoden 2000 kesä oli Kilpisjärven alueella suhteellisen kuiva, mikä haittasi

myös  tutkimusta  jossain  määrin,  sillä  osa  näytteenottopaikoista  kuivui  kesken

näytteenottokauden.  Tämä  on  hyvä  osoitus,  että  ympäristötekijöiden  vaihtelut

voivat olla näissä latvavesistöissä hyvinkin suuria.

Yhteenvetona  voisi  sanoa,  että  sääolot,  kuten  sademäärät  lumena  ja  vetenä,

lämpötila  ja  tuuliolosuhteet,  vaikuttavat  vahvasti  tunturipuron  vesimäärään  ja

vedenkorkeuteen,  jos  puro  kuuluu  sulamisvesi/pintavalunta  -puroihin  (rhithral

stream) (Ward 1985, 1994). Lähdepurojen (krenal stream) latvaosilla  sen sijaan

on  vakaampi  virtaama  pohjavesialkuperänsä  takia,  johon  sääolosuhteet  eivät

pääse helposti vaikuttamaan (Ward 1994).

5.2.  Fysikaalis-kemialliset ympäristötekijät

Veden  fysikaalis-kemiallisten  ominaisuuksien  kehitys  lämpötilan,  hapen  ja

sähkönjohtokyvyn  osalta  näytteenottokauden  aikana  on  lähinnä  ilmaston  ja

sääolosuhteiden aiheuttamaa.
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5.2.1.     Yleistä  

Alpiiniset  virtaavat  vedet,  joihin  luetaan  vuoristojen  virtaavat  latvavesistöt

puurajan  yläpuolella  ovat  luonteeltaan  kylmiä,  happipitoisia  ja  turbulenttisia  ja

niiden  vedenkorkeusvaihtelut  ovat  suuret  (mm. Ward  1994,  Hieber  ym. 2001).

Samankaltaisten  olosuhteiden  vuoksi  näihin  alpiinisiin  puroihin  voidaan  lukea

myös  subarktiset,  mutta  matalammalla  sijaitsevilla  tunturipurot  Kilpisjärven

alueella.

Alueen  ympäristöolosuhteet  vaikuttavat  monella  tapaa  purojen  lämpötalouteen.

Virtaavien vesien lämpötalous on monien tekijöiden lopputulos, mm. veden tiheys

ja  lämpökapasiteetti,  tuleva  ja  lähtevä  säteily  sekä  haihduntamekanismit

vaikuttavat veden lämpötalouteen (Schwoerbel 1999). Näiden yleisluonteisempien

tekijöiden  lisäksi  on  vielä  muutamia  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  lämpötilojen

muutoksiin lyhyellä aikavälillä tai lyhyen etäisyyden sisällä. Tällaisia tekijöitä ovat

purouoman  morfologia  (vesivolyymi)  (Vannote  ym.  1980)  sekä  puron

lämmönvaihto  ilman ja maaperän kanssa (Ward  1985).  Lämpötilavaihtelut  ovat

varsinkin  kesällä  sitä  suurempia  mitä  matalampia  lähdeveden  lämpötilat  ovat

ilman lämpötilaan verrattuna tai mitä matalampi puro on (Schwoerbel 1999).

Kallioperän kivilajit ja niiden kemia vaikuttavat myös tutkimusalueella maaperään

ja sitä kautta koko ympäristöön. Ne eivät vaikuta vain kasvillisuuteen, vaan myös

vesistöjen  kemiaan.  Dolomiitti-alueet  ovat  yleensä  reheviä,  koska  karbonaatti

liukenee  veteen  bikarbonaatiksi  ja  nostaa  näin  ympäristön  pH:ta.  Dolomiitista

liukenee  samalla  myös  magnesiumia  ja  kaliumia  (Schwoerbel  1994,  Viitala  &

Räinä  1997).  Nämä  ionit  kohottavat  sähkönjohtokykyä  puroissa

(kokonaisionipitoisuus)  sekä  ylläpitävät  korkeata  alkaliniteettiä  eli  puskurikykyä

happamoitumista vastaan. Kalkkipitoisten vesien pH on useimmiten 7-8 (Lampert

& Sommer 1993). Myös tutkimuspurojen tulokset pysyttelivät näissä pH-arvoissa.

Geologisen  rajavyöhykkeen  toisella  puolella,  eli  tutkimusalueen  eteläpuolella,

vesistöt ovat happamoitumiselle alttiimpia ympäristöjä (Korhola ym. 2002).
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5.2.2.     Lämpötila  

Näytteenottokauden  vaihtelut  veden  lämpötilassa  ja  happipitoisuudessa  ovat

suoraan johdettavissa ilman lämpötiloista, vaikka lähdepaikoissa vaihtelut jäävät

pieniksi (Schwoerbel 1999).

Veden lämpötila jakaa tutkimuspurot eri ryhmiin. Purossa 1 lämpötilavaihtelut ovat

suurimmat, ja vesi viilenee paikasta 1A paikkaan 1C mentäessä. Tämä on osoitus

siitä,  että  1A:n  yläpuolella  sijaitsevilla  lammikoilla  on  suuri  rooli  puron  1

lämpötaloudessa. Puroon saapuva vesi ei ole lähdevettä, vaan vesi on kertynyt

laajalta  valuma-alueelta,  ja  se  on  jo  lämmennyt  matkalla  puron  yläpuolisiin

lammikoihin. Kesällä säteily lämmittää lammikoiden vesipatsasta tehokkaasti jopa

yli  ilman  lämpötilan.  Myös öisin  viiletessä  lammikot  ovat  hyviä  lämpövarastoja

veden  luontaisen  lämpökapasiteetin  ansiosta  ja  vuorokautinen  vaihtelu  jää

lammikossa  pieneksi.  Samoja  johtopäätöksiä  esittävät  mm. Hieber  ym.  (2002)

omissa purotutkimuksissaan.

Purossa  lämmin  vesi  siirtää  lämpöään  ilmaan  samalla  lailla  kuin  lammikossa,

mutta  purovesi  viilenee  matkan varrella  tehokkaammin,  koska  sen  volyymi  on

pienempi (matalampi vesipatsas). Toisena vaikuttavana tekijänä voisi  olla  myös

turbulenttinen  virtaus  purossa.  Vesi  sekoittuu  tehokkaammin  ja  lämmönsiirto

tehostuu  tästäkin  syystä.  Varsinkin  koski-  tai  putouskohdissa  vesi  viilenee

tehokkaasti.  Kolmantena  selittävänä  tekijänä  voisi  olla  kylmä  lähdevesi,  joka

purkautuu uoman länsipuolelta puroon paikan 1A ja 1B välillä.

Yhden poikkeuksen veden viilenemisestä  matkan varrella  havaitsin  5.9.,  jolloin

vesi lämpeni 1A:sta 1C:hen: lammikkovesi oli  silloin edeltävänä aikana nopeasti

jäähtynyt  mahdollisesti  ilman  alhaisen  lämpötilan  lisäksi  myös  tuulen

vaikutuksesta niin,  että tuona päivänä ilman lämpötila oli  korkeampi kuin veden

lämpötila.  Lämmönsiirto  toimi  siis  toisinpäin,  eli  ilmasta  veteen.  Edellisessä

kappaleessa  mainitut  tekijät  toimivat  myös  lämpenemisen  selittäjinä.  Lämmön

tasapainotila (thermal equilibrium) veden ja ilman lämpötilan suhteen saavutetaan

vain  harvoin,  koska  sääolot  muuttuvat  jatkuvasti  ja  lämmönsiirto  tapahtuu

suhteellisen hitaasti (Ward 1985).
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Toisaalta on myös mahdollista, että lähdepaikat kummun juurella paikkojen 1A ja

1B välillä syöttävät lämpimämpää pohjavettä puroon (Brunke & Gonser 1997). Jos

haluaisi  selvittää  näiden  lähteiden  vaikutusta  puroon,  tulisi  suorittaa  lisää

virtaamamittauksia  puron alku-  ja loppupäässä.  Tällä  tavalla  voitaisiin  selvittää,

muuttuuko  mahdollisesti  virtaama  matkan  varrella  ja  onko  pohjavedellä  suuri

vaikutus ensimmäisen puron vesitaloudessa.

Paikat  2B  ja  3C  edustavat  lähdepaikkoja.  Lämpötilat  ovat  näissä  suhteellisen

vakaita, koska ilman tai maaperän lämpö ei ehdi vaikuttaa veden lämpötilaan näin

lyhyellä  etäisyydellä  lähteestä.  Schwoerbelin  (1999)  ja Wardin  (1985)  mukaan

juuri  lähteissä  esiintyvät  vakaimmat  lämpötilat  ja  nämä  pohjaveden  lämpötilat

vastaavat myös suurin  piirtein  kyseisen paikan vuotuista  ilman keskilämpötilaa.

Korkeilla  leveysasteilla  ja korkealla  sijainnilla  pohjaveden vuotuiset  vaihtelutkin

ovat  pienempiä  kuin  pienemmillä  leveysasteilla  tai  matalammalla  sijainnilla.

Schwoerbelin  (1999)  mukaan  keskimääräiset  ilman  ja  veden  lämpötilat  ovat

korreloituneita. Ilmatieteen laitos (1991) ilmoittaa Kilpisjärvellä kauden 1961-1990

vuosittaiseksi  ilman  keskilämpötilaksi  -2,6°C,  mikä  ei  täysin  vastaa

näytteenottokauden  aikana  mitattua  lämpötilan  keskiarvoa,  4,4°C.  Laperriere:n

(1994)  pohjaveden  tutkimus  Alaskasta  osoittaa,  että  ilman  vuotuisen

keskilämpötilan  ollessa  -2,6°C jokivesi  pysyi  talven  pakkasissakin  sulana  eikä

jääkantta syntynyt. Tunturipurotutkimuksen näytteenoton perusteella en tosin voi

tietää  lähdepaikkojen  eli  pohjaveden  vuotuista  keskilämpötilaa  Saanajärvellä,

koska  näytteet  on  otettu  vain  lämpimämmältä  vuodenajalta.  Jos  olettaa,  että

veden  keskilämpötila  olisi  lähdepaikoissa  kuitenkin  alempi  kuin  4  °C,  se

lähentelisi  vuosittaista  ilman  lämpötilaa,  mutta  voisi  pysyä  virtaavana  läpi

talvenkin.

Paikassa 2C on taas suurempi lämpötilan vaihteluväli, joka on ilman lämpötilasta

riippuvainen.  Tämä on  jälleen  hyvä  esimerkki,  miten  tehokkaasti  lämpö  siirtyy

ilmasta veteen tai toisinpäin juuri tämänkaltaisessa matalassa pienessä purossa,

jossa ilman ja veden sekä maaperän ja veden rajapinta on suuri  vesivolyymiin

verrattuna.  Kylmä  lähdevesi  ehtii  lämmetä  n.  160  metrin  matkalla.  On

todennäköistä,  että  ainakin  puro  3C virtaa  myös talvisin  Saanajärveen,  koska
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matkaa järveen on vain muutama metri. Puroa 2 on vaikeampi arvioida, säilyykö

puro  talvisinkin  virtaavana vai  ei.  Matka järveen on pitempi,  mutta pohjaveden

lämpötilan  luulisi  jäävän nollan  yläpuolelle  talvellakin  (Prowse 1994,  Brunke &

Gonser 1997), joten veden on jonnekin purkauduttava. Paksu lumikerros suojaa

myös kovilta pakkasilta (Hiltunen 1980, Eurola ym. 1980), joten on mahdollista,

että purossa 2 vesi ei jäädy talvellakaan matkalla Saanajärveen. Tämä kuitenkin

edellyttää, että pohjavesivarannot säilyvät kohtalaisina myös talviaikana.

Kaikkien  näytteiden  lämpötilan  keskiarvo  on  6,9°C.  Saanajärvelle  on  saatu

vuotuiseksi  lämpötilan  keskiarvoksi  4,8°C,  jotka  tosin  sisältävät  myös  talvi-  ja

kevätaikana  mitattuja  lämpötiloja  (Rautio  ym. 2000).  Vaikka  lukemat  ovat  aika

lähellä toisiaan, en väitä niiden olevan vertailukelpoisia,  koska tutkimuspuroissa

on  mukana  monta  lähdeveden  paikkaa.  Sen  lisäksi  tämän  työn  mittaukset

edustavat vain sulavesikautta. Järvi- ja puroveden lämpötilat syntyvät eri tavalla.

Järvessä on vesivolyymiin nähden pieni vesi-ilma -rajapinta, ja auringosta saatu

energia  pysyy helpommin vesipatsaassa kuin purovedessä. Virtaavissa vesissä

lämpötilat  muuttuvat  sen  sijaan  nopeammin  ilman  lämpötilaa  myötäillen  kuin

järvivedessä.

Wardin  (1985)  mukaan  hydrologiset  tekijät  kuten  veden  lähde  (sulamisvesi,

pintavalunta tai järven/lammikon purkuaukko), pohjaveden suhteellinen osuus ja

virtaama vaikuttavat eniten veden lämpötiloihin sääolojen, kuten auringon säteilyn

tai toisen puron sisääntulon lisäksi.

5.2.3.     Happipitoisuus  

Lämpötilaolosuhteet  vaikuttavat  suoraan  myös  muutamiin  muihin

ympäristötekijöihin,  kuten  happipitoisuuteen.  Esim.  korkein  ympäristömuuttujien

välinen korrelaatio (-0,711), lämpötila-happi -korrelaatio, on kuvaus Henryn laista,

jonka mukaan lämpötilan kasvaessa ja paineen pienentyessä kaasun liukoisuus

pienenee  (Horne  & Goldman 1994,  Schwoerbel  1999).  Siellä  missä  lämpötilat

ovat korkeampia, on happipitoisuus pienempi.
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Lähdepaikoissa  happipitoisuuden  vaihtelut  jäävät  pieniksi,  koska  pohjaveden

lämpötilakin on suhteellisen vakaa (Strahler & Strahler 1987, Schwoerbel 1999).

Happipitoisuuden vaihteluväli purossa 1 on suurempi kuin puroissa 2 tai 3, koska

puro  1  ei  ole  lähdepuro.  Veden  lämpötila  vaihtelee  enemmän  purossa  1.

Suurimmat  happipitoisuudet  paikassa  1C  selittyvät  ehkä  vesiputous-  ja

koskipaikoista,  jotka  sijaitsevat  vain  muutaman  metrin  näytteenottopaikan

yläpuolella ja sekoittavat happea ilmasta veteen.

Paikat  2B ja 3C edustavat  kylmää lähdevettä eli  pohjavettä,  johon Henryn lain

mukaan  pitäisi  olla  liuennut  paljon  happea.  Mittaukset  eivät  kuitenkaan  osoita

suhteen  olevan  niin  yksinkertainen,  sillä  paikan  3C  happipitoisuus  (mediaani

10,3 ppm) on pienempi kuin paikan 2B (11,8 ppm). Mahdollisesti pohjavedessä ei

olekaan niin paljon happea kuin paikka 2B antaa olettaa, vaan sen happi liukenee

veteen vasta  muutaman metrin  matkalla  lähteestä  näytteenottopaikalle.  Toinen

vaihtoehto  olisi,  että  paikat  2B  ja  3C  saavat  vetensä  eri  pohjavesimassoista,

joissa olisi eri happipitoisuudet. Toisaalta erot happipitoisuuksissa ovat kuitenkin

pieniä,  ja  purojen  vesi  on  aina  kyllästynyt  hapella,  joten  pienien  erojen

vaikutuksen biokenoosiin voi ehkä jättää huomiotta.

Saanajärven happipitoisuus on ollut  Sorvarin  ja Korholan tutkimuksessa (1998)

keskimäärin  10,9  mg/l  (mitattu  kesällä  ja syksyllä),  mikä  vastaa  suurin  piirtein

tutkimuspurojen keskiarvoa ja mediaania 10,7 ppm ja kertoo siitä, että tulokseni

ovat vertailukelpoisia ja siitä, että hapen saturaatiopiste (n. 10 ppm) on saavutettu

puroissa.

5.2.4.     Sähkönjohtokyky  

Sähkönjohtokykyä  määritettäessä  mitataan  vedessä  olevaa  ionien  määrää  ja

niiden antamaa vastusta ohmeissa (Ω/cm), mutta siitä ilmoitetaan resiprookkinen

arvo eli  S/cm. Makeissa vesissä  arvot  ovat  yleensä niin  pieniä,  että  käytetään

µS/cm.  Luonnontilaisten  vesien  sähkönjohtokyky  liikkuu  20-1000  µS/cm välillä

(Schwoerbel  1994).  Suomen  purovesien  sähkönjohtavuuden  keskiarvoksi  on

mitattu 69 µS/cm, yleensä se liikkuu 20-220 µS/cm välillä. Vain Sisä- ja Pohjois-
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Suomessa tavataan sähkönjohtokykyarvoja alle 20 µS/cm. Purovedet muistuttavat

sähkönjohtavuudellaan pohja- ja lähdevesiä (Lahermo ym. 1996). Sveitsin alpeilta

saatujen  tuloksien  mukaan  (Hieber  ym.  2001)  vuoristopurojen  keskimääräinen

sähkönjohtokyky vaihteli 13 ja 135 µS/cm välillä. Tutkimuspurot sijoittuvat samaan

vaihteluväliin  (11,7-191  µS/cm).  Sähkönjohtokyvyn  kuvailema  koko  ionikanta

vedessä  antaa  hyvän  ensimmäisen  silmäyksen  vesistön  valuma-alueen

geologisista  olosuhteista.  Esim.  karbonaattivaltaisista  peruskallioista  liukenee

paljon ioneja, jotka kohottavat sähkönjohtokykyä (Schwoerbel  1994). Juuri  näitä

karbonaatteja on tutkimusalueella. Dolomiittijuova näkyy selvästi Saanan rinteillä

ja lohkareita samaisesta kalliosta esiintyy myös muualla valuma-alueella. Näyttää

kuitenkin siltä, että vaikutus on suurempi Saanan kaakkoisrinteellä, purojen 2 ja 3

alueella,  koska  sähkönjohtokyky  on  siellä  suurempi  kuin  purossa  1.

Sähkönjohtokyvyssä on suuria eroja tutkimuspurojen välillä, mutta purojen sisällä

ei tapahdu suuria muutoksia.

Toisaalta  sähkönjohtokyky muuttuu vesimäärän mukaan. Silloin  kun vesimäärät

pienenevät,  kohoaa  veden  sähkönjohtokyky.  Suuren  virtaaman  aikana

sähkönjohtokyky  on  vastaavasti  pieni  (Lahermo  ym.  1996).  Mm.  Sorvari  ym.

(2000)  ja Füreder  ym. (2001)  havaitsivat  tunturivesistöistä  samanlaisen  laskun

sähkönjohtokyvyssä  lumen  sulamisen  aikana.  Silloin  kun  on  kuivempaa,

pohjaveteen liukenee sama määrä ioneja maaperästä pienempään vesimäärään.

Näin  sähkönjohtokyvyn  pitoisuudet  pohjavedessä  ja  lähteissä  voivat  nousta.

Tutkimuspuroissa sähkönjohtokyvyn kohoaminen näkyy parhaiten lähdepurojen 2

ja  3  kehityskäyrissä.  Sähkönjohtokyvyn  nousu  näkyy  lievemmin  purossa  1.

Sähkönjohtokyky tuntuu olevan lähinnä pohjaveden funktio, johon pintavalunnan

määrä voi vaikuttaa jälkikäteen pohjaveden purkauduttua maan pinnalle.

Lämpötilan  ja  sähkönjohtokyvyn  negatiivinen  korrelaatio  ei  ole  helposti

selitettävissä luonnonlakien mukaan. Tosin korrelaatiokerroin -0,417 ei myöskään

ole  kovin  voimakas.  Syy  korrelaatioon  on  todennäköisesti  ympäristön

olosuhteiden  aiheuttama:  jos  karbonaattikiveä  on  puron  1  valuma-alueella

vähemmän  vaikuttamassa  veden  ominaisuuksiin  niin  kyse  on  puhtaasta

sattumasta,  että  siellä  missä on  korkeammat lämpötilat  on samalla  alhaisempi

sähkönjohtokyky.
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Rautio  ym.  (2000)  ilmoittavat  Saanajärven  sähkönjohtokyvyn  keskiarvoksi

27,4 µS/cm, kun omassa tutkimuksessani keskiarvo on 77,1 µS/cm (43,8 purossa

1;  102,2  purossa  2;  133,8  purossa  3).  Saanajärven sähkönjohtokyky  on  myös

avovesikauden  aikana n.  27 µS/cm, joten suurta  eroa ei  voi  selittää  sillä,  että

Saanajärven  tutkimuksessa  olisi  myös  talvinäytteitä  mukana,  jotka  alentaisivat

keskiarvoa.  Mahdollisesti  ionipitoisuus  järvivedessä  laskee  muiden

järvensisäisesti  tapahtuvien  prosessien  kautta.  Esim.  ionien  adsorptio

partikkeleihin,  jotka  sitten  vajoaisivat  sedimenttiin,  selittäisi  osan

sähkönjohtokyvyn laskusta järvivedessä.  Toisaalta  myös bioottiset  tekijät  voivat

vaikuttaa, koska eliöt ottavat tarvitsemansa aineet vedestä.

Tässä  yhteydessä  on  myös  mielenkiintoista  huomata,  että  purossa  2

sähkönjohtokyky laskee Saanajärvelle  päin  mentäessä aina hieman. Purossa 1

kuvio ei ole yhtä selvä. Sähkönjohtokyvyn väheneminen purossa 2 voi sekin olla

seuraus  eliöiden  aktiviteetista  eri  purohabitaateissa.  Puron  2  vesimäärä  on

suhteellisen  pieni  ja  vesi-eliö-rajapinta  on  tästä  syystä  suurempi  kuin  esim.

purossa 1. Toisaalta sähkönjohtokykyä alentavat fysikaaliset prosessit ovat myös

puroissa mahdollisia.

5.2.5.     pH  

pH:n ajallinen kehitys on tasainen ja kertoo myös alueen hyvästä puskurikyvystä,

kun pH:n vaihtelu (1,3 pH:n logaritmisella asteikolla)  on lähes olematon. Veden

pH edustaa normaaleja arvoja tällä alueella (Sorvari ym. 2000), vaikka Lahermo

ym.  1996  ilmoittavat  Kilpisjärven  alueelle  purovesien  pH:ksi  n.  6,2.  Toisaalta

lähteissä  on  heidän  tutkimuksensa  mukaan  neutraali  vesi.  Ainoat  poikkeamat

alueen muuten neutraaleissa vesissä on havaittu kevättulvien aikana (Sorvari ym.

2000). Hyvän puskurikyvyn ansiosta muutokset ovat kuitenkin ohimeneviä. Oma

näytteenottojaksoni  sijoittui  kevättulvien  jälkeen,  joten  en  mitannut  hapanta

purovettä. Tulvahuipun aikana, joka ajoittuu Käsivarren alueella usein kesäkuun

puoliväliin  (Kajala & Loikkanen 2000), puroissa virtaa lähinnä sulamisvettä, joka

on  hiilidioksidin  kyllästämänä  jo  luonnostaan  hapan  pH:llaan  5,6  (Horne  &
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Goldman  1994).  Veden  puskurikyky  ei  kuitenkaan  riitä  tulva-aikana  pitämään

puro- ja järvivesiä neutraaleina, koska veteen ei ehdi liueta tai pääse liukenemaan

riittävästi  kalsium-  ja  magnesiumkarbonaattia,  mikä  on  veden

puskuriominaisuuden  edellytys  (Schwoerbel  1999).  Tästä  syystä  pH  alenee

kevättulvien aikana myös Saanajärvessä (Sorvari ym. 2000).

Rautio käsittelee pro gradu -työssään (1996) tunturilammikkoita, jotka sijaitsevat

tutkimuspuron  1  yläpuolella.  Lammikkoveden  keskimääräiseksi  pH:ksi  hän

ilmoittaa  7,4  ja  7,5,  mikä  on  hieman  enemmän  kuin  mitä  olen  itse  mitannut

purovedestä.  Raution  ym.  (2000)  ja  Sorvarin  ym.  (2000)  tutkimuksissa

Saanajärven  pH:ksi  ilmoitetaan  keskiarvo  6,9.  Pro  gradu  -työssäni  purojen

keskiarvo-pH  on  7,3.  Saanajärven  alhaisempi  pH  selittyy  ehkä  taas  kerran

pidemmästä näytteenottokaudesta, joka kesti kaksi vuotta ja sisälsi myös näytteitä

kevättulvien ajalta, jolloin vesi on paljon happamampaa. Näin ollen arvot käyvät

hyvin yhteen.

Purossa  1  pH:n  lasku  1A:sta  1B:hen  ja  nousu  taas  1C:hen  mentäessä  on

säännöllinen  ilmiö.  Se  liittynee  joko  hiilidioksidikiertoon  tai  on  riippuvainen

biogeenisesta  ilmiöstä.  Kyse  on  kuitenkin  pienestä  vaihtelusta,  ettei  vaihtelun

seikkaperäinen  analysointi  ole  järkevää.  Äärimmäiset  arvot  paikassa 1C voivat

johtua myös mittaus- tai laitevirheestä.

pH:n nousu paikasta 2B paikkaan 2C voi olla seurausta siitä, että hiilidioksidilla

kyllästynyt  lähdevesi  vapauttaa  ylimääräisen  hiilidioksidinsa  ilmaan  ja  tämän

seurauksena pH hieman nousee (Schwoerbel 1994, 1999). Jos ottaa huomioon,

että 2B sijaitsee muutaman metrin lähteen alapuolella voisi  spekuloida, että itse

lähdepaikan kohdalla olisi pH vielä alempi. Samaan suuntaan viittaisi se seikka,

että  paikassa  3C  on  alhaisin  pH  kaikista  paikoista.  Lähteessä  pintaan  tullut

pohjavesi on kyllästynyt hiilidioksidilla, mikä alentaa pH:ta. Paikan 3C vaihteluväli

pH  6,8-7,0  viittaa  myös  siihen,  että  pohjaveden  laatu  on  ollut  tasainen

näytteenottokauden aikana.

Lisätukea havainnolleni,  että  lähdevesi  vapauttaa  ylimääräistä  hiilidioksidiansa,

antavat kaksi sarjamittausta purosta 2, jossa olen ottanut muutaman kymmenen
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metrin välein vesinäytteitä lähteestä puron suuhun asti.  Molemmilla kerroilla  pH

oli itse lähteen kohdalla 7,1, kun se muutamaa metriä alempana paikassa 2B oli

noussut lukemaan 7,5.

5.2.6.     Typpifraktiot  

Kokonaistyppifraktio  koostuu  erilaisista  typpiyhdisteistä.  Se  muodostuu  sekä

epäorgaanisesta  (lähinnä  NO2-NO3-N,  NH4-N)  ja  orgaanisesta  typestä

(Wetzel 1983).  Lähdepuroissa  2  ja  3  näyttäisivät  epäorgaaniset  typpiyhdisteet

muodostavan suurimman fraktion, joskus jopa yli 60 % (vrt. liite 1). Vaikka purojen

2 ja 3 kokonaistyppi  jää puron 1 pitoisuuksien alapuolelle,  on niillä  suuremmat

nitriitti-nitraattitypen pitoisuudet. Paikat 2B ja 3C eroavat kuitenkin suuresti  juuri

tämän  fraktion  pitoisuuksissa.  Se  viittaisi  siihen,  että  lähteet  eivät  saa  vettä

samasta  pohjavesimassasta,  tai  että  joku  tekijä  maaperässä  muuttaa  veden

ominaisuuksia ennen purkausta maan pinnalle.

Pohjaveden  suuri  epäorgaanisen  typen  pitoisuus  selittyy  todennäköisesti  sillä,

että  vedessä  ei  ole  maaperäsuodatuksen  jälkeen  partikulaarista  typpeä.  On

mahdollista,  että  epäorgaaninen  typpi  tulee  puroissa  2  ja  3  pohjaveteen

suodattuneen sulamisveden  mukana,  eli  se  olisi  peräisin  lumesta ja välillisesti

ilman  epäpuhtauksista.  Toinen  mahdollinen  lähde  näille  yhdisteille  olisi,  että

kasvillisuuden  ja  maaperän  mikrobiston  hajoamistoiminnoista  olisi  pohjaveteen

liuennut tätä epäorgaanista typpeä (Peterson ym. 2001).

Puron  1  näytteissä  epäorgaanisen  typen  osuus  on  paljon  pienempi,  eli

orgaanisella (sekä partikulaarisella että liuenneella) typellä on suurempi merkitys

purossa  1.  Samansuuntaisen  tuloksen  ovat  saaneet  Brönmark  ja  Malmqvist

(1984),  jotka  havaitsivat  järvien  laskujoissa  korkeimpia  orgaanisen  materiaalin

pitoisuuksia.  Toisaalta  mittaukset  olivat  alavilta  mailta.  Valitettavasti

vuoristopuroja  on  tutkittu  tästä  aiheesta  hyvin  vähän  (Hieber  ym.  2001).

Orgaaninen typpi  purossa 1 voi  olla  peräisin  valuma-alueelta  ja on voinut  tulla

pintaveden mukana puroon ns. luonnonhuuhtoumana. Toinen mahdollinen lähde

voi olla lammikoiden tuotanto, joiden varsinkin pohjalla oleva levämassa (plocon)
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tuottaa  tätä  typpifraktiota.  Myös  Rautio  mainitsee  tämän  ”hyytelömäisen”

leväpatjan  pohjalla  (1996).  Viitteitä  siitä,  että  pintavesi  ja  maaperän  eroosio

selittävät suuren osan orgaanisesta typestä sain 8.8. paikasta 2C, kun pitoisuus

nousi  lukuun 870 µg/l  (liite  1).  Tämä poikkeava havainto  on mielestäni  sateen

aiheuttama ja korostaa pintavalunnan vaikutusta veden ravinnepitoisuuksissa.

Vaikka  kokonaistypen  pitoisuudet  jäävät  puron  1  kolmessa  paikassa  melko

samalle  tasolle,  tapahtuu  epäorgaanisen  fraktion  pitoisuuksien  nousu  puron

suulle  mentäessä.  Tämä  voi  olla  osoitus  siitä,  että  orgaaninen  fraktio  joutuu

matkan  varrella  heterotrofisten  eliöiden  käyttämäksi.  Tässä  typpikiertoon

kuuluvassa hajoamistoiminnassa käytetään orgaanisen typen yhdisteitä,  kunnes

epäorgaaniset typpiyhdisteet vapautuvat (Wetzel 1983). 

Suhteellisen  suuri  riippuvuussuhde  sähkönjohtokyvyn  ja  nitraatti-nitriittitypen

välillä  korrelaatiokertoimella  0,623  on  normaalia,  koska  nitriitti  ja  nitraatti  ovat

anioneja, jolloin ne sisältyvät sähkönjohtokykyyn. Purossa 1 on valuma-alueesta

johtuen pienempi sähkönjohtokyky kuin puroissa 2 ja 3, mutta toisaalta sillä  on

orgaaniseen typpeen perustuva korkea kokonaistyppipitoisuus.

Saanajärven  kokonaistypen  ja  nitraattitypen  keskiarvopitoisuudet  ovat  olleet

vuosina 1996-1998 124,8 µg/l ja 40,5 µg/l (Rautio ym. 2000). Oman tutkimukseni

keskiarvot  kesältä  2000  olivat  131,2  µg/l  kokonaistypen  ja  48,0  µg/l  nitriitti-

nitraattitypen  osalta,  mitkä  ovat  samansuuruisia  pitoisuusluokkia.  Hieber:n  ym.

(2001) mukaan sveitsiläisten vuoristopurojen keskimääräiset nitriitti-nitraattitypen

pitoisuudet vaihtelivat 20 ja 358 µg/l välillä. Omat tulokseni näyttäisivät siis olevan

vertailukelpoisia.  Verrattuna  koko  Suomen  purovesiin,  joissa  nitraattitypen

pitoisuus  on  keskiarvoltaan  860  µg/l  (Lahermo  ym.  1996),  tunturipurojen

ravinnepitoisuudet ovat pieniä.

5.2.7.     Yhteenveto abioottisista tekijöistä  

Diskriminanttianalyysin  tulos  näyttää,  että  veden  laadun  suurimmat  muutokset

sijoittuvat näytteenottokauden alkupuolelle. Suurin muutos tapahtuu ensimmäisen
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ja toisen  näytteenottokerran  välillä.  Näinä  kolmena viikkona  on siis  tapahtunut

suuria  muutoksia  veden  fysikaalis-kemiallisissa  ominaisuuksissa.  Muutos  on

lähinnä  lämpötilan  aiheuttama.  Heinäkuun  jälkeen  sähkönjohtokyvyn  arvot

nousevat ja lämpötilakin laskee taas alemmalle tasolle sääoloista johtuen. Kauden

aikana tapahtui siis muutos sekä ensimmäisen erottelufunktion suuntaisesti, joka

on  pääasiassa  sähkönjohtokyvyn  tasaisen  nousun  aiheuttama,  että  toisen

funktion  suuntaisesti,  joka on enimmäkseen lämpötilan  johtama. Toisin  sanoen

näytteiden  fysikaalis-kemialliset  ominaisuuserot  ovat  jonkin  verran  ajasta

riippuvaisia.  Toisaalta  viimeiset  neljä  näytteenottokertaa  osoittavat  myös,  että

veden laatu palaa lähemmäksi ensimmäisen näytteenoton arvoja etenkin toisen

erottelufunktion (lämpötila+happi) suhteen.

Monissa tutkimuksissa (mm. Milner & Petts 1994, Hieber ym. 2001) todetaan, että

abioottisten  tekijöiden  voimakasta  vuodenaikasvaihtelua  ei  ole  ritraalipuroissa,

ainoastaan  jäätikköpuroissa.  Veden  laadun  muutokset  liittyvät  aina  suoraan

virtaamaan.  Jäätikköpuroissa  esim.  sähkönjohtokyky  on  syksyllä  ja  talvella

korkealla, kun virtaama on pienimmillään. Sen sijaan sameus ja jotkut ravinteiden

fraktiot  nousevat  kesällä,  kun  lumen  ja  jäätikön  sulamisen  aiheuttama

virtaamapulssi on vahvimmillaan (Milner & Petts 1994). Tässäkin työssä osoitan,

että abioottisten tekijöiden vaihtelut liittyvät virtaamaan.

On  kuitenkin  tiedostettava,  että  muutkin  ympäristötekijät  voivat  vaikuttaa

piileväyhteisöihin.  Niihin  kuuluvat monet tekijät,  joita tässä tutkimuksessa ei  ole

mitattu, mutta myös alkaliniteetti (Douglas & Smol 1995).

Yhteenvetona  tutkimuspurojen  fysikaalis-kemiallisista  olosuhteista  voisi  todeta,

että puro 1 poikkeaa ratkaisevasti puroista 2 ja 3. Puro 1 syntyy tunturilammikosta

ja sen uoma on verrattain iso, kivikkoinen ja vakaa. Lämpimämpi vesi on peräisin

lammikosta,  mistä  johtuen  happipitoisuudet  ovat  alhaisempia  kuin  muissa

puroissa. Saman suuntaisia tuloksia purkuaukoista ovat saaneet myös Milner ja

Petts  (1994).  Samalla  vedessä  näkyy  myös  vähemmän  karbonaattikiven

vaikutusta. Puro 2 sen sijaan saa alkunsa lähteestä, mikä näkyy selvästi paikan

2B  veden  ominaisuuksissa,  mm. alhaisissa  ja  tasaisissa  lämpötiloissa.  Veden

ominaisuudet muuttuvat puromaisemmaksi puron suulle tultaessa. Tässä purossa
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näkyy selvästi, samoin kuin purossa 3 Saanatunturin läheisyys, joka geologian ja

maaperän vaikutuksen kautta mm. kohottaa sähkönjohtokykyarvoja. Lyhyydestään

johtuen puro 3 on selvästi  lähdemäinen, jonka olosuhteet pysyvät tasaisina läpi

kauden.

5.3.  Piilevälajisto, -yhteisöt ja niiden vaihtelut

5.3.1.     Yleistä  

Erilaiset  ympäristötekijät,  kuten  vedennopeus,  häiriöt,  lämpötila,  vesikemia  ja

ravinteet,  vaikuttavat  virtaavissa  vesissä  koko  eliöstöön.  Ympäristötekijät

rajoittavat  tai  edistävät  jokaisen  lajin  kehitystä  (Hieber  ym.  2001),  minkä

seurauksena jokaiseen paikkaan syntyy juuri sille ominainen eliöyhteisö.

Benttisistä puropiilevistä Kilpisjärven seudulla ei ole aikaisempaa julkaistua tietoa.

Piilevälajiston ja -yhteisön vertailu  tutkimuksiin  muista maista  on ongelmallista,

koska  on  vaikea  löytää  sellaisia  tutkimuksia,  joissa  tutkimus  olisi  tehty

samankaltaisissa  olosuhteissa  samoilla  metodeilla.  Mahdollisuuksien  mukaan

yritän kuitenkin sijoittaa oman työni tutkimuksen kenttään.

Tutkimusasettelun  kannalta  tunnistustasoni  oli  mielestäni  riittävä.  Joissakin

tutkimuksissa piileviä ei tunnisteta lajitasolle,  vaan ainoastaan sukutasolle (mm.

Hieber ym. 2001). Tämä voi olla joskus oikeutettua, jopa välttämättömyys esim.

resurssipulan  takia.  Tässä  työssäni  pyrin  kuitenkin  tunnistamaan  piilevät

mahdollisimman  tarkasti  lajitasolle,  mikä  mahdollistaa  vertailut

tunturijärvitutkimusten kanssa, joita alueelta on tehty.

Näytteet  laskin  satunnaisessa  järjestyksessä,  joten  systemaattisia  virheitä

aineistossa tuskin on.

5.3.2.     Sentriset vs. pennaattiset piilevät  

Usein  pennaattisia  piileviä  luonnehditaan  benttisiksi  (Round  ym.  1990).  Tosin
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jotkut  suvut,  kuten  esim.  Fragilaria,  Synedra ja  Nitzschia esiintyvät  sekä

benttisessä  että  planktisessa  habitaatissa  (Stevenson  1996).  Pennaattisten

piilevälajien  ylivalta  on  normaalia  virtaavissa  vesissä,  missä  lajit  ovat

adaptoituneet  koviin  virtausolosuhteisiin.  Se tarkoittaa lähinnä, että levien pitää

olla  hyvin kiinnittyneitä substraattiinsa, jos haluavat pysyä suhteellisen vakaasti

ympäristössään.  Kiinnittymiseensä  benttiset  piilevät  käyttävät  raafeaan  sekä

limaisia  kärkiään  ja  varsiaan,  jotka  antavat  selektiivisen  edun  muita,  esim.

planktisia lajeja vastaan, joilta nämä mekanismit puuttuvat (Stevenson 1996). Jos

piilevä  irtoaa  tai  planktisena  on muutenkin  irrallaan,  virtaava vesi  voi  kuljettaa

solun epäsuotuisiin olosuhteisiin.

Edellä  mainituista  syistä  on  luonnollista,  että  suurin  osa  työssäni  tavatuista

lajeista on pennaattisia (Pennales), kun vain noin 5 % lajistosta kuuluu sentrisiin

piileviin (Centrales). Kaikista tunnetuista piilevälajeista pennaattisten ryhmällä on

suurempi lajimäärä ja enemmän erilaisia elomuotoja (Round ym. 1990). Tosiaan

on  tavattu  joitakin  sentrisiä  lajeja,  esim.  Aulacoseira-suvusta,  jotka  esiintyvät

ainakin  järvisedimenteissä  benthoksessa  lepovaiheina  (Lund  1954,  1955),  ei

kuitenkaan virtaavissa  vesissä.  Tavattu  Aulacoseira distans  var. alpigena-laji  ei

voi  kuulua varsinaiseen planktonlajistoon,  koska se esiintyy kaikissa paikoissa,

myös niissä,  joilla  ei  ole  yhteyttä  esim. vastavirtaan  olevaan lammikkoon,  joka

edustaisi pelagista habitaattia. Sen on oltava adaptoitunut virtaavaan veteen. Van

Dam & Mertens (1995)  luonnehtivatkin  A. distans  var. alpigena-lajia  benttiseksi

lajiksi.  Cyclotella antiqua on benttinen laji, joka viihtyy mm. sammaleiden seassa

(Kling  & Håkansson  1988).  On mahdollista,  että  se kulkeutuu myös ylävirtaan

sijaitsevasta  lammikosta,  koska  sitä  tavataan  vain  purossa  1  (liite  2).  Muiden

Aulacoseira-  ja  Orthoseira-lajien  esiintyminen  on  satunnaista,  joten  niiden

edustamaa ensisijaista habitaattia on vaikea nimetä. Hynes (1970)  toteaa vain,

että  muutamat  tutkijat  ovat  satunnaisesti  löytäneet  planktisia  lajeja

puroympäristöistä.

Lähin tutkimus, joka käsittelee benttisiä leviä tältä alueelta on Raution ym. (2000)

Saanajärveä tutkinut  työ.  Toisaalta  on epäedullista,  että se on tehty lenttisestä

systeemistä eikä virtaavasta vedestä, toisaalta työllä on se etu, että se käsittelee

samaa valuma-aluetta.
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Rautio ym. (2000) löysivät Saanajärven litoraalitransektista 132 eri taksonia, jotka

kuuluivat  25  eri  sukuun.  On  luonnollista,  että  kokonaistaksonimäärä  jäi

tutkimuksessa  alhaisemmaksi,  koska  yhdellä  näytteenottokerralla  otettuja

näytteitä  oli  vain  12.  Omassa työssäni  analysoin  kaiken kaikkiaan 84 näytettä,

mikä  suurentaa  taksonilöytöjenkin  määrää.  Sukujen  määrä  sen  sijaan  on

verrattavissa,  kun  löysin  28  sukua  omasta  työstäni.  On  kuitenkin  otettava

huomioon,  että  Saanajärven  näytteissä  on  mukana  osittain  erilaisia  lajeja,

erityisesti  planktis-sentristen  piilevien  osalta.  Suuri  osa  taksoneista  tavataan

kuitenkin myös virtaavien vesien ympäristössä.

5.3.3.     Lajimäärä  

Lajimäärä  (species  richness)  vaihtelee  kohteessa  habitaateittain  ja  puroittain.

Habitaattivertailussa  suurin  taksonimäärä  on  epibryonilla,  jonka  laskennallinen

keskiarvo on 83,5 taksonia. Epipsammon seuraa 76,3 ja epilithon 68 taksonilla.

Myös  Kawecka  (1980)  havaitsi  benttisten  levien  purotutkimuksessaan

suuurimman taksonimäärän sammalhabitaattien piileväyhteisöstä.

Sammalet  ovat  paras  alusta  piileville  näissä  olosuhteissa,  kun  tarkastellaan

ainoastaan lajien määrää. Kirjallisuudessa epibryonia ei mainita yleensä omaksi

substraattityypiksi (mm. Stevenson 1996), vaan se sisältyy usein epifytoniin (mm.

Douglas  &  Smol  1995).  Epibryisissä  näytteissä  on  mukana  eri  sammalien

sekoituksia.  Todennäköisesti  sammalkasvuston  rakenne  luo  suuremman pinta-

alan  ja  monimuotoisemman  pintarakenteen  kuin  esim.  kivihabitaatti.  Hitaasti

virtaavissa puroissa epifytonkasvusto kasvaa vertikaalisesti  suuremmaksi (Lamb

&  Lowe  1987).  Täten  suurempi  määrä  piilevälajeja  saattaa  löytää  sopivan

mikrohabitaatin.  Epifyyttiset  lajit  kasvavat  kasviaineksella,  joka  on  usein

metabolisesti  aktiivinen  substraatti.  Kasvialusta  voi  välittää  ravinteita

leväkasvustolle,  mitä esim. kiviaines  ei  tee (Douglas  & Smol 1995,  Burkholder

1996,  Stevenson  1996).  Ylimääräinen  ravinnelähde  saattaa  nostaa  lajimäärää.

Toisaalta  on  olemassa  myös  viitteitä  negatiivisista  vuorovaikutussuhteista

isäntäkasvin ja epifytonin välillä. Tällaisia vuorovaikutussuhteita ovat mm. kilpailu
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ravinteista  ja  allelopatia,  jossa  kasvi  säätää  epifytonin  kasvua  erittämällä

haitallisia  yhdisteitä  (Burkholder  1996),  jotka  saattaisivat  vähentää  lajimäärää

sammalnäytteissä.  On myös mahdollista,  että  suuri  lajimäärä sammalnäytteissä

selittyy  näytemäärästä.  Sammalnäytteiden  ryhmässä  oli  eniten  näytteitä  ja

fysikaalis-kemiallisten tekijöiden kirjo on tässä ryhmässä suurimmillaan. Tämä voi

johtaa  suurempaan lajidiversiteettin.  Hiekka-  ja kivinäytteitä  olen  kerännyt  vain

kahdesta  purosta,  eli  näiden  habitaattien  näytteitä  on  vähemmän.

Mikroskopoinnin laajuus vaikuttaa suoraan harvalukuisten lajien tunnistamiseen,

eli suoraan taksonimäärään (mm. Kalff & Knoechel 1978).

Hieber:n ym. (2001) tutkimuksessa on selvitetty taksonimääriä, mutta valitettavasti

siinä  piilevät  on  pääasiallisesti  tunnistettu  sukutasolle.  Ainoastaan  muutaman

järven purkuaukoista piilevät on tunnistettu myös lajitasolle. Vaikka purkuaukkojen

piileväkuoria  on  kyseisessä  työssä  laskettu  450-650,  lajimääräksi  on  saatu

korkeimmillaan 46 lajia per näyte. Omassa tutkimuksessani taas lajimäärät ovat

korkeimmillaan  58  kpl  (5.7.00  sammalhabitaatissa  paikassa  2C).  Lajimäärien

minimit  10:llä  lajilla  löytyivät  kivinäytteistä  8.8.  ja  3.10.00  paikasta  1C.

Laskennallinen  keskiarvo  lajimäärälle  kaikista  näytteistä  on  32,25.  Tämän

tutkimuksen kohteista kuitenkin vain puro 1 on tarkkaan ottaen vertailukelpoinen

Hieber:n  ym.  (2001)  tutkimuksen  kanssa,  koska  purot  2  ja  3  eivät  ole  järven

laskupuroja.

5.3.4.     Lajien monimuotoisuus ja diversiteetti-indeksi  

Habitaattivertailussa diversiteettiä kuvaava Shannon-Weaver-indeksi (SWI) antaa

toisenlaisen  tuloksen  kuin  pelkkä  taksonimäärä.  Epibryonin  sijasta

epipsammonilla on habitaattivertailussa korkein luku. Ero selittyy lajirunsauksien

tasaisuudella  (evenness),  joka muuttaa  tilannetta,  koska lajit  esiintyvät  hieman

tasaisemmin hiekkanäytteissä kuin sammalissa.

Mahdollisesti  epipsammon-ryhmän pieni  näytemäärä on nostanut korkeilla  SWI-

luvuillaan  sattumalta  keskiarvoa.  Myös  substraatin  rakenteella  saattaa  olla

vaikutusta monen lajin tasaiseen esiintyvyyteen. Epipsammonissa nimittäin elää
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usein piileviä,  jotka liikkuvat vertikaalisesti.  Näin ne hyötyvät eri ravinnetasoista

sedimentin eri osissa, jotka saattavat vaihdella vuorokaudenajallisesti (Burkholder

1996  ja  sen  sisältämät  viitteet).  Kun  piilevät  saavat  ravinteita  sekä  ylhäältä

vedestä  että  alhaalta  sedimentin  interstitiaalista  päin,  ja  piilevät  sen  lisäksi

liikkuvat  sedimentin  sisällä,  niillä  on  hyvät  olosuhteet  ja parempi  mahdollisuus

lisääntyä tasaisesti muihin lajeihin verrattuna. Tutkimukseni näytteenottokautena

ei  myöskään  esiintynyt  suuria  mullistuksia  virtaamaolosuhteissa,  jotka  olisivat

voineet sekoittaa hiekkapohjia ja tällä tavalla haitata tasaisen leväyhteisön syntyä.

Sammalet  ovat  ilmeisesti  myös suhteellisen  hyvä substraatti  yhteisön  kasvulle,

kun SWI-luku on lähempänä hiekka- kuin kivisubstraattia. Sammalaines saattaa

itse luovuttaa ravinteita piileväkasvustolleen veden mukana tulleiden ravinteiden

lisäksi  (Burkholder 1996; Stevenson 1996). Sammalhabitaatti  saattaa myös olla

rakenteeltaan  monimuotoisempi  kuin  esim.  kivien  pinnat.  Kivet  ovat  yleensä

melko  tasaisia  ja  reagoimattomia  alustoja  riippuen  tietysti  kiviaineksen

kemiallisesta  koostumuksesta.  Yleisesti  uskotaan  epilitonin  saavan  ravinteet

vesipatsaasta  eikä  kiviaineksesta  (Burkholder  1996).  Ravinnekemiallisesti

katsottuna kivet ovat huono substraatti, mikä näkyy myös SWI-luvussa. Toisaalta

jotkut  kivilajit  voivat  vapauttaa  silikaattia.  Jos  pii  on  ympäristössä  kasvulle

rajoittava  tekijä,  silikaatin  saanti  voi  olla  piileville  helpompaa  kivihabitaatissa

(Douglas & Smol 1995).

Purojen välinen vaihtelu viittaisi SWI:n mukaan siihen, että monimuotoisin yhteisö

esiintyy  purossa  2  ja  köyhin  purossa  1.  Tämä  voi  johtua  myös  siitä,  että

ainoastaan purossa 2 oli  kaikki  kolme habitaattityyppiä (S, H ja K) edustettuna.

Habitaattivertailun  kannalta  olisi  ollut  ehkä mielekkäämpää vertailla  ainoastaan

paikkoja tai puroja, joilla olisi ollut täysin samanlaisia habitaattityyppiyhdistelmiä.

Saanajärven  valuma-alueella  ei  näitä  paikkoja  vain  ollut  riittävästi  tarjolla.

Jatkotutkimuksiin  tulisi  ottaa  puroja  laajemmaltakin  alueelta,  jotka  täyttäisivät

nämä ehdot paremmin.

Toisaalta heikompi virtaus pienemmissä puroissa 2 ja 3 voi selittää korkeammat

SWI-arvot.  Alhainen  virtausnopeus  mahdollistaa  yhteisön  vertikaalisen  kasvun.

Levämatto  alustalla  on  siis  paksumpi  kuin  kovan  virtausnopeuden  purossa,  ja
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kehittää  näin  itsestään  myös  monimuotoisemman  alustan  uusille  lajeille.

Lajidiversiteetti  kasvaa  nopeammin  kuin  kovassa  virtauksessa  (Lamb  &  Lowe

1987).

On myös mahdollista,  että  lammikkojen olemassaolo  puron 1 yläpuolella  tasaa

veden  fysikaalis-kemiallisia  olosuhteita  niin,  että  koko  kauden  diversiteetti  on

tämän takia pienempi purossa 1 kuin purossa 2. Vannoten ym. (1980) mukaan

biotoopin fysikaalisen ympäristön vakaus johtaisi pienempään monimuotoisuuteen

(esim. lähdeympäristössä). Purossa 2 tavataan abioottisten tekijöiden laajempaa

vaihtelua,  kun  otetaan  esim.  lämpötilan,  hapen,  sähkönjohtokyvyn  tai

kokonaistypen mittaukset tarkasteluun. Tämä tarkoittaa, että olosuhteet muuttuvat

paljon paikkojen 2B ja 2C välillä, kun fysikaalis-kemialliset tekijät paikoissa 1A-C

muistuttavat enemmän toisiaan. Vakaat olosuhteet voivat tosiaan päinvastaisesti

johtaa myös diversiteetin nousuun kuten Hieber ym. (2001) päättelevät omassa

tutkimuksessaan.  Tämä voi  johtua  siitä,  että  osa  heidän  kohteistaan  oli  hyvin

epästabiileja.  Itsehän  olen  yhdistänyt  seitsemän  näytteenottokerran  näytteet

yhdeksi SWI-luvuksi, kun Hieber ym. vertaavat yksittäisiä näytteitä keskenään.

Matalat SWI-arvot paikoissa 2B ja 3C liittyvät todennäköisesti lähdevaikutukseen.

Myös  Vannoten  ym.  (1980)  mukaan  juuri  lähdeympäristöissä  elää  vain  pieni

määrä lajeja, jotka ovat sopeutuneita pieneen lämpötilagradienttiin (stenotermejä)

ja samalla niukkaan ravintotilanteeseen. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden vakaus

johtaa tässä tapauksessa myös yhteisön stabiliteettiin. Lämpötila on myös ainoa

mitattu  tekijä,  joka  tutkimuksessani  muuttuu  merkittävästi  lähdepaikasta  2B

paikkaan 2C mentäessä.

Tutkimuksen  perusteella  kivihabitaatin  alhaista  diversiteettiä  paikassa  1C  on

vaikea  tulkita.  Mikään  tutkituista  fysikaalis-kemiallisista  ympäristötekijöistä  ei

muutu niin  paljon,  että  se voisi  yksin  aiheuttaa  tällaisen  muutoksen suhteessa

muihin puron 1 kohteisiin.  Lajimäärän ja diversiteetin  romahduksessa voisi  joko

olla kyse yhteisvaikutuksesta, tai ilmiön takana on jokin muu tekijä, joka rajoittaa

esim. kasvua tai lisääntymistä. Tällainen tekijä voi olla mm. virtaus. Kohteessa 1C

virtausolosuhteet  näyttäisivät  olevan  voimakkaimpia  kaikista

näytteenottopaikoista. Puron uoma on paikan 1C kohdalla leveä ja yksitoikkoisen
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kivipohjainen.  Kivien  lisäksi  ei  muita  habitaattityyppejä  löytynyt.  Mahdollisesti

myös selkärangattomilla benttisillä eläimillä on vaikutus pieneen lajidiversiteettiin

esim. laidunnuksen kautta.

Sekä taksonimäärä että SWI-luku nousevat paikasta 2B paikkaan 2C mentäessä.

Yleisesti ottaen paikassa 2B vallitsevat tasaiset olosuhteet ottaen huomioon, että

kyseessä  on  melkein  lähde.  Pohjavedessä  muutokset  tapahtuvat  suhteellisen

hitaasti  ja  varsinkin  lämpötilassa  olosuhteet  pysyvät  siellä  vakaina  läpi

näytteenottokauden. Puron alemmassa osassa toimiva paikka 2C sen sijaan voisi

olla  olosuhteiltaan  vaihtelevampi  ympäristö,  esim.  lämpötilat  muuttuvat  ilman

lämpötilojen  mukaan  ja  ravinteiden  konsentraatiot  muuttuvat  purossa  ennen

saapumistaan  Saanajärven  rantaan.  Ravinteet  joko  mahdollisesti  niukkenevat

matkan  varrella  sateettomina  päivinä  tai  sitten  lisääntyvät  esim.  sateen

aiheuttamasta  eroosiosta.  Suurempi  vaihtelevuus  ympäristötekijöissä  johtaa

siihen, että useampi piilevälaji erilaisine kasvuoptimeineen voi menestyä samassa

paikassa (Frontier & Pichod-Viale 1995). 

5.3.5.     Yksittäisiä huomioita lajeittain  

Tutkimuksen  valtalajit  ovat  tyypillisiä  ja  yleisiä  lajeja  virtaavissa  vesissä  ja

seisovissa vesialtaissa (mm. Cantonati 1998, Antoniades & Douglas 2002, Hieber

ym.  2001).  Tällaisia  taksoneja  ovat  mm.  Hieber  ym.  (2001)  tutkimuksessaan

sveitsiläisistä  vuoristopuroista  nimeämät  yleisimmät  piileväsuvut  Achnanthes,

Cymbella,  Diatoma,  Gomphonema,  Hannaea  (arcus),  Meridion  (circulare) ja

Navicula, jotka ovat laajalle levittäytyneitä ja viihtyvät kaikentyyppisissä makeissa

vesissä (mm. Kawecka 1980). Hieber ym. (2001) mukaan Achnanthes,  Diatoma,

Fragilaria ja  Hannaea  arcus kuuluvat  pioneerilajeihin,  jotka  ovat  yleensä

liikkumattomia  ja  ovat  vahvasti  substraattiinsa  kiinnittyneinä.  Näin  ne  välttävät

irtautumisen kovan virtaaman aikana.

Tietyt  lajit  viihtyvät  ainoastaan  jossain  tietyssä  habitaatissa  tai  paikassa.  Joku

tekijä, kuten esim. solun kiinnitysmekanismi alustaan, suosii kyseisen lajin kasvua

tai  lisääntymistä  tietyssä  mikrohabitaatissa.  Piilevän  menestymiselle  on  tärkeä
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ero,  onko  levä  kiinnittynyt  suojaiseen  paikkaan  vai  onko  alusta  altis  häiriöille

(Krecji & Lowe 1986, Biggs 1996).

Achnanthes-suvun lajit ovat usein pieniä ja joskus vaikeasti erotettavissa (Flower

&  Jones  1989).  Achnanthes-sukua  tavataan  usein  epifytonissa,  epilitonissa  ja

sedimenteissä  korkeilla  sijainneilla  (Flower  &  Jones  1989,  Germain  1981)  ja

Pohjoismaissa  (Kawecka  &  Eloranta  1987).  Suvun  edustajat  ovat  yleensä

kiinnittyneet  limavartensa  avulla  alustaansa  (Germain  1981).  A.  minutissima

esiintyy  piileväyhteisön  valtalajina  monissa tutkimuskohteissa  (mm. Kawecka &

Eloranta  1987,  van Dam & Mertens  1995,  Passy 2001),  myös subarktisella  ja

arktisella alueella (mm. Fritz 1994, Jones ym. 1994, Rautio ym. 2000, Hieber ym.

2001, Antoniades & Douglas 2002), todennäköisesti siitä syystä, että laji viihtyy

puhtaissa vesissä eri  ravinnetason kohteissa (van Dam & Mertens 1995)  ja on

lämpötilaindifferentti (Kawecka & Eloranta 1987).  A. minutissima on kosmopoliitti

ja todennäköisesti runsain laji koko maailmassa (van Dam & Mertens 1995). Myös

tässä  tutkimuksessa  on  A.  minutissima yleisesti  ottaen  runsain  laji.  Joissakin

yksittäistapauksissa jokin muu laji voi olla runsain laji, mutta vain lyhyeksi aikaa

(esim.  K1B).  Kivihabitaatissa  1B  A.  minutissima  -lajin runsastumisen  syy

näytteenottokauden ensimmäisellä puoliskolla  jää epäselväksi.  Ehkä ravinteiden

ja  sähkönjohtokyvyn  nousu  selittävät  osan  runsastumisesta.  A.  laevis preferoi

tutkimuksessa  epipsammista  habitaattia.  RDA:n  tulos  yhdistää  lajin  myös

korkeisiin  nitriitti-nitraattitypen  pitoisuuksiin.  A.  petersenii  -lajin  runsastuminen

sammalhabitaatissa  1A  saattaa  liittyä  sähkönjohtokyvyn  nousuun.  Laji  viihtyy

tutkimuspuroissa ilmeisesti parhaiten sammalissa. Ehkä sammalien kehitys kesän

aikana,  mahdollisesti  lisääntynyt  ravinteiden  eritys,  tai  piilevälle  sopivan

sammalalustan  kasvu  ja  runsastuminen  antaa  A.  petersenii -lajille kilpailuedun

muihin piileviin verrattuna.

Amphora- suvun lajit kasvavat tiiviisti alustaan kiinnittyneinä (adnate) (Round ym.

1990). Ne eivät esiinny lainkaan purossa 1, mikä näkyy myös RDA:ssa. Ne ovat

tutkimuksen lähdepurojen hyviä edustajia.  Amphora ovalis on Germain:n (1981)

mukaan benttinen laji.

Aulacoseira-suvun  lajit  ovat  yleisiä  Euroopan  pohjoisosissa  ja  vuoristoalueilla
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oligotrofisissa  järvissä,  lähdepuroissa  ja  muissa  pienvesissä,  joilla  on  matala

sähkönjohtokyky. Jotkut tämän suvun lajeista (mm. A. distans var. alpigena) ovat

benttisiä  ja kasvavat  vain  löyhästi  kiinnittyneinä  vertikaalisesti  ja rihmamaisesti

(Haworth, E.Y. 1988, van Dam & Mertens 1995). Tutkimuspuroissa A. distans var.

alpigena -lajilla  ei  suosi  mitään tiettyä habitaattia.  Van Dam & Mertens (1995)

laskevat  A.  distans var.  alpigena  -lajia  lajistoon,  joka  viihtyy  lähteissä  ja

pohjavesivaikutteisissa ympäristöissä. Ehkä lähteiden vaikutus paikkojen 1A ja 1B

välissä selittää, miksi paikassa 1B oli kauden alussa melkein 20 % A. distans var.

alpigena -lajia,  vaikka  sitä  ei  löytynyt  yhtä  runsaasti  paikasta  1A.  Toinen

johtopäätös on, että lajilla ei ole planktista alkuperää, vaan se viihtyy benttisenä

lajina  epilitonissa  myös Kilpisjärven  alueen  tunturipuroissa.  RDA,  jossa laji  on

ryhmänsä  reunalla,  viittaa  myös  siihen,  että  lajin  esiintyminen  ei  ole  selvästi

tietystä habitaatista tai ympäristötekijästä kiinni.

Brachysira-suvun lajeja tavataan ympäri maailmaa. B. brebissonii uskotaan olevan

alhaisen  pH:n  suosija  (Wolfe  & Kling  2001).  Tällaista  tulosta  en  saanut  tässä

tutkimuksessani  (RDA).  RDA  yhdistää  lajin  puroon  1,  vaikka  se  esiintyykin

kaikissa puroissa. Tämä viittaa määrien olevan purossa 1 korkeampia.

Cymbella-suvun  lajit  esiintyvät  joko  epifyyttisinä,  epiliittisinä  tai  epipeelisinä,

joskus runsaslukuisina (Germain 1981). Jotkut suvun lajista kinnittyvät alustaansa

limaisella  varrellaan  (stalked)  (Germain  1981,  Round  ym.  1990),  toiset  elävät

limavaipassa  (Germain  1981).  Tutkimuksessa  suvun  lajien  esiintyminen  on

hajanaista  ja  vähäistä.  Sitä  esiintyy  hieman  vähemmän  hiekkanäytteissä,

muutamia  lajeja  lukuunottamatta.  C. cesatii ja  C.  microcephala ovat  vahvoja

RDA:n ensimmäisen akselin  edustajia. Niitä tavataan purossa 1 pienten nitriitti-

nitraattitypen  ja  sähkönjohtokyvyn  pitoisuuksien  ja  hieman  kohonneiden

lämpötilaolosuhteiden  vallitessa.  C.  minuta ja  C.  subaequalis edustavat

päinvastaisia olosuhteita ja puroa 2. C. subaequalis oli Douglas & Smolin (1995)

tutkimuksessa ominainen epliittiselle habitaatille. Tässä tutkimuksessa se esiintyy

tasaisesti  kaikissa  kolmessa  habitaatissa  ja  puuttuu  purosta  1.  Fysikaalis-

kemiallisilla  ympäristötekijöillä  on  lajin  kohdalla  suurempi  merkitys  kuin

habitaatilla. 
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Hieber  ym.  (2001)  luonnehtivat  Diatoma-sukua  pioneerilajiksi.  D.  mesodon on

tyypillinen nopeasti virtaavien vesien laji (van Dam & Mertens 1995). Sillä ei ole

raafea, joten se ei liiku aktiivisesti (Round ym. 1990). Tässä tutkimuksessa laji ei

ehkä edusta niinkään nopeaa virtausta, vaan puroa 3, jonka yhteisön tyyppilaji se

on  (RDA).  Todennäköisesti  korkea  sähkönjohtokyky  yhdistettynä  matalaan

lämpötilaan ja kokonaistyppipitoisuuksiin säätelee sen esiintymistä.

Diploneis-suvun  lajit  esiintyvät  pääsääntöisesti  hajoittuneina  tutkimuksen  eri

habitaatteihin  ja  paikkoihin.  Merkittävää  on,  että  D.  elliptica ei  esiinny

sammalhabitaatissa.  Saman  tuloksen  ovat  saaneet  Douglas  &  Smol  (1995)

arktisista lammikoista.

Eunotia-suvun lajit ovat myös benttisiä, lähinnä pehmeillä sedimenteillä kasvavia

(Wolfe 1994). Tässä tutkimuksessa E. arcus ja E. praerupta ovat yleisimpiä suvun

lajeja.  Douglas  &  Smol  (1995)  yhdistävät  molemmat  lajit  vahvasti

sammalhabitaattiin arktisissa lammikoissa. Tätä habitaattispesifisyyttä en löytänyt

tutkimuspuroista. E. glacialis kuuluu selvästi puron 1 yhteisöön.

Fragilaria-suvun edustajat voivat olla benttisiä tai planktisia (Round ym. 1990). F.

virescens var.  exigua yhdistetään  litoraali-  eli  benttiseen  ympäristöön  (Wolfe

1994).  Se  esiintyy  tasaisesti  eri  habitaateissa  myös  tässä  tutkimuksessa.  F.

capucina  var. capucina yhdistyy  yhtenä  valtalajina  RDA:ssa  lähinnä  puroon  1,

tosin  se  esiintyy  puron  2  ja  3  hiekkanäytteissä  kohtuullisesti.  Sen  sijaan  F.

capucina [gracilis-Sippe]  suosii  selvästi  sammalalustaa.  Valitettavasti  RDA  ei

anna  lisätietoja  mistä  tekijästä  laji  voisi  olla  riippuvainen,  koska

sammalapumuuttujan selittävyys ordinaatiossa on pieni. F. pinnata var. pinnata on

kosmopoliittinen laji  (van Dam & Mertens 1995) ja se esiintyy erittäin runsaana

purossa 2 (RDA:ssa ryhmänsä tärkein laji). F. pinnata var. pinnata -lajin runsautta

voisi  selittää  nitraatti-nitriittitypen  pitoisuus  tai  pH,  jotka  ovat  juuri  purossa  2

korkeimmillaan.  Kirjallisuuden  mukaan  F.  pinnata  var. pinnata  -lajilla  on

suhteellisen korkea pH-optimi (van Dam & Mertens 1995). Douglas & Smol 1995

löysivät  tätä  lajia  ainoastaan  pehmeillä  pohjilla,  eikä  lainkaan  sammalissa  tai

kivillä.  Tosin  tutkimus  käsitteli  benttisiä  piileväyhteisöjä  arktisista  lammikoista,

eikä ole sen vuoksi suoraan verrattavissa.
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Isokokoinen  ja  helposti  tunnistettava  Frustulia  rhomboides -laji  kasvaa  Wolfen

(1994)  mukaan lähinnä epipeelisenä.  Omassa tutkimuksessa tavataan kaksi  eri

alalajia kaikissa habitaattityypeissä harvalukuisina. Tämän vuoksi ne eivät esiinny

RDA:n  laji-biplotissa,  eikä  niillä  ole  suurta  selittävyysarvo  yhteisörakenteen

tulkinnassa.

Gomphonema-suku  kasvaa  usein  kasvialustalla  limavarteen  kiinnittyneenä

(Germain 1981, Round ym. 1990). Omassa tutkimuksessai suvun lajit  esiintyvät

sen sijaan eniten kivinäytteissä.  Yleisin  laji  tästä suvusta  on  G. parvulum.  var.

parvulum.

Hannaea arcus var.  arcus kuuluu sitkeisiin pioneerilajeihin (Hieber ym. 2001) ja

on tyypillinen virtaavien vesien laji.  Sitä on tästä syystä käytetty myös loottisen

ympäristön indikaattorina (Ludlam ym. 1996, Antoniades & Douglas 2002). Tässä

tutkimuksessa  laji  esiintyy  kaikissa  habitaateissa,  mutta  eniten  kivinäytteissä

purossa 2 ja paikassa 1C. Virtausnopeudella saattaisi  olla vaikutusta paikan 1C

populaatiokokoon,  vaikka  virtausta  ei  omana  ympäristötekijänä  säännöllisesti

mitattukaan.  Antoniades  &  Douglasin  (2002)  tutkimuksen  mukaan  arktisen

Kanadan järven valuma-alueen virtaavissa vesissä  H. arcus var.  arcus on ollut

runsain laji epiliittisissä näytteissä (keskiarvo 36 %). Epifyyttisissä näytteissä sitä

oli vielä n. 8 %. Sen esiintyminen oli korreloitunut koviin virtauksiin.

Meridion-suku  on  tyypillinen  virtaavissa  vesissä  (Kawecka  &  Eloranta  1987).

Usein  siitä  tavataan  vain  M. circulare  var. circulare  -lajia  (Ludlam ym.  1996,

Antoniades  &  Douglas  2002).  Koska  M.  circulare  var. circulare esiintyy  tässä

tutkimuksessa eniten juuri paikoissa 2B ja 3C, sitä voisi ehkä kutsua lähteisyyden

ilmentäjäksi.  Korkea  sähkönjohtokyky  on  RDA:n  mukaan  lajin  esiintyvyyden

tärkein selittävä tekijä.

Navicula-suvun edustajat esiintyvät yleensä yksittäisinä, mutta voivat olla yhdessä

muiden  lajien  kanssa  limaisessa  kerroksessa  alustan  päällä  (Germain  1981).

Suvun edustajat kasvavat usein rihmamaisesti  ja löyhästi kasautuneena (Hieber

ym. 2001), mutta myös litteänä alustallaan (Molloy 1992) ja ovat yleisiä benttisiä
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piileviä  (Hynes  1970). Vaikka  N.  minima var.  minima esiintyy  kaikissa

habitaateissa, RDA yhdistää sen yhteisöön puron 2 ympärillä, joka viihtyy korkean

nitriitti-nitraattitypen ja hapen pitoisuuksissa.

Benttisissä  ympäristöissä  myös  Nitzschia-lajeja  tavataan  yleisesti  ja

runsaslukuisina  (Hynes  1970,  Germain  1981).  Runsaslukuisin  laji  tässä

tutkimuksessa on N. perminuta. Se viihtyy erityisesti hiekkahabitaatissa ja hapella

kyllästyneissä vesissä, useimmiten purossa 2. Myös korkeat nitriitti-nitraattitypen

pitoisuudet selittävät ehkä lajin runsauden lähdepuroissa.

Jotkut  Orthoseira-lajit  elävät  sammalien  seassa,  jotka  kasvavat  vedenpinnan

yläpuolella  (Round  ym.  1990).  Tämän  tutkimuksen  ainoa  Orthoseira-laji,  O.

roseana on löydetty nimenomaan sammalhabitaatista, tosin vain paikasta 3C.

Pinnularia-suvun  lajit  elävät  yleensä  yksittäisinä  (Germain  1981).  P. borealis

viihtyy  myös  sammaltupsujen  seassa,  jotka  kasvavat  vedenpinnan  yläpuolella

(Round ym. 1990), mutta tämän tutkimuksen mukaan laji ei ole ominainen tietylle

habitattityypille. P. balfouriana kuuluu RDA:n mukaan puron 2 yhteisön edustajiin.

Tabellaria  flocculosa  on yleinen piilevä pohjoisten alueiden vesissä (Kawecka &

Eloranta  1987).  T. flocculosa  -lajin  suhteellinen  runsaus  laskee  paikasta  1A

paikkaan  1C.  Ehkä  se  viihtyy  paremmin  korkeissa  orgaanisen  typen

pitoisuuksissa, koska nämä pitoisuudet laskevat myötävirtaan Saanajärvelle päin.

5.3.6.     Lajien indikaattoriarvosta  

Piileviä käytetään laajalti  veden laatuominaisuuksien indikaattoreina  (mm. Jones

1996, Battarbee ym. 2001, Eloranta 2001, Hieber ym. 2001, Peter 2001, Smol ym.

2001). Kun eliöitä käytetään indikaattoreina on yleensä kyse siitä, että halutaan

välttää  hintavia  ja vain  tietyn  hetken  veden laatua  edustavia  vesianalyysejä  ja

-mittauksia. Eliöillä (mm. piilevillä) sen sijaan on kyky integroida pitkän aikavälin

olosuhteet  ja  kertoa  näin  tietyn  paikan  olosuhteista  pitkällä  aikavälillä.

Indikaattoritutkimuksissa  siis  tarkastetaan  vain  bioottisia  näytteitä  ja  tulkitaan
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paikallisia  olosuhteita,  esim.  veden  laatua  ja  sen  muutoksia,  eliöiden  avulla.

Tässä  tutkimuksessa  käytän  toisenlaista  lähestymistapaa.  Tarkastelen  sekä

bioottisia  että  abioottisia  näytteitä.  Lajien  indikaattoriarvot  kirjallisuudesta  (van

Dam ym. 1994, van Dam & Mertens 1995, Krammer & Lange-Bertalot 1986-1991)

tukevat tekemiäni havaintoja ja mittauksia.

Tutkimuspuroissa piilevälajisto edustaa vähäravinteisia,  kirkasvetisiä,  hapellisia,

sirkumneutraaleja olosuhteita ja indikoi hyvää tai erittäin hyvää veden laatua (van

Dam  ym.  1994,  Soininen  2002).  Lajisto  näyttäisi  olevan  hyvin  sopeutunut

paikallisiin  olosuhteisiin.  Ainakin  eri  indikaattoriarvot  (van Dam ym. 1994) sekä

valta- että kokonaislajistolle täsmäävät mitatun veden laadun kanssa.

Tutkimuksen lajeista 40 % edustavat pohjoista tai  alpiinista ympäristöä, mikä ei

ole  tutkimusalueen  sijainnin  huomioon  ottaen  yllättävää  (Krammer  &  Lange-

Bertalot  1986-1991).  Loppuja  60  %  lajistosta  voidaan  pitää  lähinnä

kosmopoliitteina,  jotka  pärjäävät  mitä  erilaisimmissa  olosuhteissa  maailman eri

osissa,  jos vain  muut tekijät,  kuten  esim. pH, suolaisuus tai  ravinteisuus,  niille

sopivat (mm. Kawecka 1980).

5.3.7.     Piileväyhteisöjen vuodenaikaisuus  

Suuria  muutoksia  lajiyhteisösisä  ei  tapahtunut  näytteenottokauden  aikana.

Tutkimuksen pienet vaihtelut piilevien suhteellisissa runsauksissa ovat mielestäni

liian  pieniä,  että niistä  voisi  vetää kunnon johtopäätöksiä.  Varsinaista  kehitystä

tiettyyn  yhteisörakenteen  suuntaan,  joka  olisi  esim.  abioottisten  tekijöiden

aiheuttama,  ei  voida  havaita  tuloksista  ja  vuodenaikainen  vaihtelu

piileväyhteisöissä  oli  tulosten  mukaan  vähäistä.  Monet  muut  tukimukset,  jotka

käsittelevät leväyhteisöjen diversiteettiä (sis. muitakin kuin piileviä) kylmävetisissä

vuoristopuroissa, viittaavat samaan suuntaan (Kann 1978, Maier 1994, Kownacki

ym. 1997,  Vavilova  & Lewis  1999,  Hieber  ym. 2001).  Hieber  ym. (2001)  eivät

löytäneet  tutkimuksessaan  piileväyhteisöille  selvää  vuodenaikaissukkessiota

diversiteetin  osalta.  He toteavat,  että useimmat suvut olivat  syksyisin  ja talvisin

runsaimmillaan. Ongelmalliseksi vertailun omaan tutkimukseeni tekee se, että he
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ottivat  näytteitä  vain  3-6  kertaa  kahden  vuoden  aikana,  ja  että  tuloksissa

käsitellään piileviä sekaisin muiden leväryhmien kanssa. Toisaalta on tutkimuksia,

jotka  kertovat  leväyhteisöjen  vuodenajallisesta  vaihtelusta  (Kawecka  1980,

Shamsudin & Sleigh 1994).

Voidaan  kuitenkin  todeta,  että  abioottisten  tekijöiden  kokonaisvaikutuksella  on

osansa piileväyhteisön rakentumisessa (Kawecka 1980, Douglas & Smol 1995).

Mm.  PCA  näyttää,  että  kaikkien  näytteenottopaikkojen  kivinäytteiden  ajallinen

vaihtelu  oman  ryhmänsä  sisällä  on  yleensä  suurempi  kuin  sammal-  ja

hiekkahabitaateissa.  Yhteisön rakenne muuttuu niissä enemmän näytteenotosta

toiseen. Varsinkin 5.7. ja 26.7. näytteiden välissä on suuri harppaus, joka näkyy

myös  diskriminanttianalyysin  tuloksista.  On  mahdollista,  että  epiliton  reagoi

herkemmin veden  fysikaalis-kemiallisten  ominaisuuksien  vaihteluun,  kuin  esim.

epifyton  tai  epipsammon,  joiden  alustojen  rakenne  vaimentaa  vaihdon

ohivirtaavan  veden kanssa  (Burkholder  1996).  Suhteellisen  sileällä  kivipinnalla

piilevät  ovat  suoraan  virtaavan  veden  vaikutuksen  alaisia.  Kauden  alussa

piileväyhteisö saattoi  muistuttaa rakenteeltaan vielä kevätulvien aikaista tai  sen

jälkeistä  tilaa,  koska  yhteisön  tasapainotilan  löytäminen  suhteessa  jatkuvasti

muuttuviin  ympäristömuuttujiin  tapahtuu  viiveellä.  Siksi  kahden  ensimmäisen

näytteenottokerran  näytepisteet  PCA:n  melkein  kaikissa  ryhmissä  ovat

kaukaisimpana muista oman ryhmän näytteistä. On myös otettava huomioon, että

keväällä ja alkukesällä jään ja lumen sulamisen aikaan ja sen jälkeen ympäristö

muuttuu  puroissa  todella  huomattavasti  (Peterson  ym. 2001).  Jään  aiheuttama

abraasio kovilla pohjilla, jos sellainen tunturipuroissa tapahtuu, synnyttää ”uuden”

kasvualustan  eliöstölle  (Scrimgeour  ym.  1994,  Rounick  &  Winterbourn  1983).

Samoihin  aikoihin  valo-olosuhteet  muuttuvat  radikaalisti  (Komulainen  1967).

Yhteyttävien eliöiden sukkessio voi oikeastaan vasta silloin alkaa. Piileväyhteisön

rakenteessa tapahtuu vuosisukkession alkuvaiheessa suurempia muutoksia kuin

myöhemmin kasvukauden aikana.

Puron  vastavirtaan  sijaitseva  järvi  tai  lammikko  toimii  yleensä  puskurina,  joka

varastoi ja tasoittaa vettä ja sen sisältämiä aineksia. Lasku-uomana toimiva puro

ja sen purkuaukko (outlet) on näin ollen vakaampi systeemi kuin muut virtaavien

vesien  tyypit.  Tämä  vakaus  näkyy  suoraan  eliöyhteisörakenteen  vähenevänä
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vuodenaikaisvaihteluna ja diversiteetin nousussa (Hieber ym. 2001). Saanajärven

tunturipuroista  puro  1  vastaisi  tällaista  vakaan  ympäristön  laskupuroa.

Vuodenaikainen  vaihtelu  olikin  suhteellisen  vähäinen  purossa  1,  mutta  yhtä

vähäinen  se  oli  myös  muissa  puroissa.  On  kuitenkin  otettava  huomioon,  että

lähdevedetkin  ovat  hyvin  vakaita  systeemejä  (Sherwood  &  Sheath  1999)  ja

vaikuttavat puroihin myös vakauttavin tekijöin (Cantonati 1998).

Isot kivet eivät myöskään liiku puroissa helposti ja niiden päälle voi syntyä vakaa

ja pitkäikäinenkin epiliittinen piileväyhteisö (Battarbee ym. 2001, Uehlinger 1991).

Tällainen  yhteisö  ei  muutu  fysikaalisten  häiriötilanteiden  (esim.  tulvat,  uoman

muutokset)  takia,  vaan  reagoi  veden  fysikaalis-kemiallisten  ominaisuuksien

muutoksiin (Uehlinger 1991, Cattaneo ym. 1997). 

Tarkempia  havaintoja  piilevien  sukkessiosta  olisi  saatu,  jos tutkimuksessa olisi

käytetty  lajien  runsaussuhteiden  sijasta kvantitatiivisia  näytteitä  sekä määritetty

biomassa.  Tällöin  lajien  välisiä  vaihteluita  olisi  voitu  tarkastella  paremmin.

Kvantitatiivisissä piilevämäärityksissä lasketaan piilevien määrä tiettyä pinta-alaa

kohti,  mutta niiden biomassasta ei  saada tarkkaa tietoa (Stevenson 1996). Sen

sijaan piileväyhteisöjen perustuotantoa voidaan selvittää biomassan mittauksilla.

Tällöin mitataan elävän leväaineksen kokonaismäärä joko kuiva- tai tuorepainona

tietyllä pinta-alalla (esim. mg/cm2)(Maastik 2000). Myös kloforyllin  määrää pinta-

alaa kohden voidaan käyttää arviona (mm. Shamsudin & Sleigh 1994, Stevenson

1996).  On  kuitenkin  hankalaa  erottaa  piileväbiomassa  muiden

perustuottajaryhmien orgaanisesta  aineksesta.  Kvantitatiivisiä  piilevämäärityksiä

voidaan  parantaa  ja  käyttää  myös  biomassan  arvioinnissa,  jos  lajikohtaiset

solutilavuudet ovat tiedossa (Stevenson 1996). Mahdollisia yhteisöjä muokkaavia

tekijöitä  ovat  virtausnopeus  ja  virtaama  (Griffith  &  Perry  1995,  Antoniades  &

Douglas  2002),  jotka  vaikuttavat  uoman  vakauteen,  turbiditeettiin  ja

ravinnetasoihin,  sekä  lämpötila  (Griffith  & Perry  1995).  Jäätikköpuroissa  nämä

tekijät ovat avainasemassa (Milner & Petts 1994). Muissa vuoristovesissä voivat

lämpötila  ja  valo  olla  tärkeimmät  yhteisömuokkaajat  vuoden  eri  aikoina  (Kann

1978,  Kawecka  1980).  Omalla  tutkimusalueellani  ei  ole  jäätiköitä,  joten

perustuotannolle  otollisin  aika  olisi  kesällä,  kun  tulvat  ovat  ohi  ja  valoa  on

riittämiin.  Jatkotutkimuksissa  Saanajärven  valuma-alueen  tunturipuroista
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tullaankin selvittämään piileväyhteisöjen kvantitatiivista vaihtelua avovesikauden

2000 aikana.

5.3.8.     Purojen ja habitaattien väliset erot piileväyhteisöissä  

PCA:n ensimmäiset  kaksi  akselia  selittävät  41,9 % lajiaineistossa tapahtuvasta

vaihtelusta.  Tämän suuntaiset  arvot  ovat tyypillisiä  tämänkaltaisille  tutkimuksille

(mm. Jüttner ym. 1996, ter Braak 1996, Forsström 2000).

Pääkomponenttianalyysin  tulokset  kertovat  passiivisten  ympäristötekijöiden  ja

akseleiden välisestä korrelaatiosta siitä, että ensimmäinen akseli  erottaa purot 1

ja 2 vahvasti  toisistaan. Ryhmittely PCA:ssa näyttää myös selvästi,  että puro 3

sijoittuu yhteisörakenteeltaan lähemmäksi puroa 2 kuin puroa 1. Olisi  ollut  vielä

vakuuttavampaa, jos purossa 3 olisi  ollut  myös epiliittisiä  näytteitä mukana. Nyt

puron  3  samankaltaisuus  puron  2  ryhmän  kanssa  voi  johtua  juuri  näiden

epiliittisten näytteiden puuttumisesta.

Paikan 2B näytteiden sijoitus puron 3 ja paikan 2C välillä korostaa paikan 2B ja

3C samanlaisuutta lähteisyytensä vuoksi. PCA:n akselia 2 ei kuitenkaan voi pitää

varsinaisen lähdevaikutuksen ilmentäjänä, koska puron 1 kolme paikkaa erottuvat

voimakkaasti toisistaan juuri tällä akselilla.  Puron 1 näytteenottopaikkojen välillä

ei havaittu suuria eroja mitatuissa ympäristötekijöissä. Havainnot viittaavat siihen,

että  lähdevettä  työntyy  puroon  1  matkan  varrella,  mutta  pitäviä  todisteita  ei

löydetty, koska mittauksia lähde- tai pohjaveden vaikutuksesta purossa 1 ei tehty.

On  todennäköistä,  että  veden  laatuominaisuudet  pääsevät  vaikuttamaan

selvemmin  tai  suoremmin  yhteisöön  juuri  kivihabitaatissa,  missä  vesi  virtaa

suoraan substraatin yli  eikä kiviaineksesta liukene ravinteita (Burkholder  1996).

Epibryonissa  ja  epipsammonissa  vaikuttavat  myös  alustan  suunnalta  tulleet

tekijät. Esim. ravinteita voi tulla sammalaineksesta tai sedimentin sisältä piilevien

käyttöön  (Burkholder  1996).  Näiden  kahden  substraatin  rakenne  (varsihaarat,

sammaltupsut, hiekkajyvät) alentaa virtausta ja vuorovaikutus ulkoveden kanssa

hidastuu  (Burkholder  1996),  minkä  seurauksena  syntyy  puskurivyöhykkeitä.
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Tällainen  ympäristö  ei  reagoi  yhtä  nopeasti  ulkoisten  tekijöiden  muuttumiseen.

Passiiviset  ympäristötekijät  PCA:ssa  korostavatkin,  että  sammal-  ja

hiekkanäytteissä on enemmän samankaltaisuutta  keskenään kuin  kivinäytteisiin

verrattuna.

Substraatin  vaikutusta  piileväyhteisöihin  on  tutkittu  useassa tutkimuksessa.  On

todisteita  siitä,  että  piilevälajit  voivat  olla  tietylle  habitaatille  ominaisia  yhdessä

tutkimuksessa (Kawecka 1980, Douglas & Smol 1993, Lim ym. 2001, Antoniades

& Douglas 2002), toisessa näitä suhteita ei löydy (Main 1988).

Kaiken kaikkiaan on todettava, että alustan merkitys tutkimuksen tunturipuroissa

on  piileväyhteisölle  pieni.  Epipsammonilla  ja  epibryonilla  on  monta  yhteistä

piilevälajia.  Fysikaalis-kemialliset  ympäristötekijät,  jotka vaihtelevat  eri  puroissa

erottavat  piilevänäytteet  paremmin  toisistaan.  Näin  syntyy  näytteiden  jako  eri

ryhmiin  purojen  perusteella.  Sammal-  ja  hiekkahabitaatti  on  tyypillinen  alusta

puroissa 2 ja 3. Kivihabitaatti sen sijaan on ominainen purolle 1.

5.3.9.     Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden vaikutus piileväyhteisöihin  

RDA:n  ensimmäisten  kahden  akselin  lajiaineiston  selittävyystaso  29,2  %  on

normaali tämänkaltaiselle aineistolle (mm. ter Braak 1996, Forsström 2000). RDA

jakaa  vesinäytteet  selkeisiin  ryhmiin  niiden  sijainnin  perusteella.  Näin  syntyy

kolme  ryhmää,  jotka  edustavat  kolmea  tunturipuroa.  Ryhmien  sisällä  voidaan

erottaa muutama alaryhmä (mm. paikat 2B ja 2C sekä K1C ja 3C). Veden laatu

vaihtelee  paikkojen  välillä  ainakin  sen  verran,  että  alaryhmiä  voidaan  havaita.

Ainoastaan paikkojen 1A ja 1B näytepisteet ovat ordinaatiossa sekoittuneita, joten

purossa veden laatu  ei  muutu paljon  tällä  välillä.  Se olisi  edellisen  kappaleen

pohdintaan viitaten osoitus siitä, että lähteillä paikan 1A länsipuolella ei ole suurta

merkitystä veden laatuun.

RDA  havainnollistaa,  että  puron  1  kaikki  näytteet  ovat  suhteellisen

samankaltaisia.  Purossa  1  vallitsee  suhteellisen  suuria  lämpötiloja  ja

happipitoisuudet  ovat  luonnollisesti  alhaisempia  kuin  muissa  puroissa.  Myös
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sähkönjohtokyky ja epäorgaanisen typen pitoisuudet  ovat  pieniä.  pH:n suhteen

puron 1 näytteet sijoittuvat keskimääräiselle tasolle. Veden laadun ominaisuudet

purossa  1  määräytyvät  sen  sijainnista  tunturilammikoiden  alapuolella.

Kivinäytteitä on eniten purosta 1, josta ei juuri löytynyt muita habitaatteja. Myös

apumuuttujamerkit  näyttävät,  että  puron  1  näytteet  korreloivat  kivinäytteiden

kanssa.

Puroa 2 voi luonnehtia vähän kylmemmäksi ja happirikkaammaksi kuin puroa 1.

Nitriitti-nitraattityppi  on  korkein  juuri  purossa  2.  Olosuhteet  ovat  riippuvaisia

lähteiden kautta pinnalle purkautuvasta pohjavedestä.

Myös puron 3 ryhmittyminen ordinaation yläkenttään osoittaa, että kyseessä on

kylmän  ja  happirikkaan  veden  lähdepaikka,  jossa  on  korkea  sähkönjohtokyky

mutta alhainen ravinnetaso.

RDA  yhdistää  yksittäiset  lajit  tiettyyn  ympäristöön.  Kolme  ryhmää  voi  nähdä

kolmen  puron  edustajina.  Oikealla  oleva  ryhmä  on  lämpimän  veden,  korkean

kokonaistypen, alhaisen happi- ja nitriitti-nitraattipitoisuuden edustajaryhmä, johon

kuuluvat  useimmat  Brachysira,  Eunotia,  Navicula -sukujen  lajit  sekä  esim.

Tabellaria flocculosa. Se edustaa puroa 1.

Tutkimuksessa mitattujen tekijöiden lisäksi  on olemassa vielä  lukematon määrä

muita abioottisia ja bioottisia tekijöitä (mm. virtaus, valo, hivenaineet, laidunnus,

jne.),  jotka  vaikuttavat  leväyksilöiden,  yksittäisten  lajien  tai  koko  yhteisön

esiintyvyyteen  (Soininen  &  Niemelä  2002).  Kokonaisvaihtelun

osittamisanalyysitekniikalla  (variance  partitioning)  pystyisi  todennäköisesti

selvittämään,  kuinka  paljon  piilevien  kokonaisvaihtelusta  selittyy  abioottisilla

tekijöillä  (Douglas  & Smol  1995).  On  arveltu,  että  bioottisten  tekijöiden,  esim.

laidunnuksen  vaikutus  piilevien  esiintymiseen  virtaavissa  vesissä  olisi  pieni

(Marker  ym.  1984,  Passy  2001).  Toisaalta  monet  muut  tutkimukset  osoittavat

päinvastaisia  johtopäätöksiä  (DeNicola  ym. 1990,  Miller  ym. 1992,  Walton  ym.

1995).
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6.  Johtopäätöksiä

Tutkimuksen tunturipurojen fysikaalis-kemialliset tekijät vaihtelevat paikallisesti ja

ajallisesti. Veden laatu riippuu maaperän, ilmaston ja sääolosuhteiden yhteisestä

vaikutuksesta.  Sen  lisäksi  fysikaalis-kemialliset  ympäristötekijät  ovat  erilaisia

ritraali- ja lähdepuroissa veden alkuperästä johtuen.

Suurin osa tutkimuksessa tavatuista lajeista on pennaattisia (Pennales). Vain noin

5  %  lajistosta  kuuluu  sentrisiin  piileviin  (Centrales).  Taksonimäärä  on  suurin

sammalhabitaatissa (epibryon), mutta habitaattivertailussa diversiteettiä kuvaava

Shannon-Weaver-indeksi  (SWI)  antaa  hiekkahabitaatille  (epipsammon)

korkeimman  luvun.  Tutkimuksen  valtalajit  ovat  tyypillisiä  ja  yleisiä  lajeja

virtaavissa vesissä vuoristo- tai pohjoisilla alueilla. Tutkimuspuroissa piileväajisto

edustaa  vähäravinteisia,  kirkasvetisiä,  hapellisia  sekä  sirkumneutraaleja

olosuhteita ja indikoi hyvää tai erittäin hyvää veden laatua.

Suuria  muutoksia  lajiyhteisön  rakenteessa  ei  tapahtunut  näytteenottokauden

aikana. Pieniä vaihteluja lajien suhteellisissa runsauksissa toki esiintyy, mutta on

kuitenkin  vaikeaa  yhdistää  näitä  muutoksia  syy-seuraus-suhteina  tiettyihin

abioottisiin  tai  bioottisiin  tekijöihin.  Pääkomponenttianalyysi  ja

diskriminanttianalyysi  yhdessä  näyttävät,  että  näytteenottokauden  alussa

tapahtuu  suurimmat  muutokset  puroveden  fysikaalis-kemiallisissa  olosuhteissa,

jotka  heijastuvat  jonkin  verran  myös  piileväyhteisöjen  rakenteeseen.  Voidaan

todeta,  että  abioottisten  tekijöiden  kokonaisvaikutuksella  on  osansa

piileväyhteisön  rakentumisessa.  Muissa  tutkimuksissa on tehty  havaintoja  sekä

piileväyhteisöjen vuodenaikaisuuden puolesta, että sitä vastaan. 

Ryhmittely  ordinaatiomenetelmillä  näyttää  myös,  että  puro  3  sijoittuu

yhteisörakenteeltaan lähemmäksi puroa 2 kuin puroa 1. Purojen 2 ja 3 suurempi

samankaltaisuus johtuu samankaltaisesta veden laadusta näissä lähdepuroissa.

Sammal- ja hiekkahabitaateilla on myös samankaltainen lajiyhteisö.

RDA  havainnollistaa,  että  puron  1  kaikki  vesinäytteet  ovat  suhteellisen

120/133



samankaltaisia.  Purossa  1  vallitsee  suhteellisen  suuret  lämpötilat  ja

happipitoisuudet  ovat  luonnollisesti  alhaisempia  kuin  muissa  puroissa.  Myös

sähkönjohtokyky  on  alhainen  ja  epäorgaanisen  typen  pitoisuudet  ovat  pieniä.

Veden laatu purossa 1 on ilmeisesti suuren valuma-alueen ja tunturilammikoiden

funktio. Puroa 2 voi luonnehtia kylmemmäksi ja happirikkaammaksi kuin puroa 1.

Nitriitti-nitraattityppi on korkein purossa 2. Olosuhteet ovat riippuvaisia lähteiden

kautta  pinnalle  purkautuvasta  pohjavedestä.  Myös  puro  3  on  kylmän  ja

happirikkaan veden lähdepaikka, jossa on korkea sähkönjohtokyky mutta alhainen

ravinnetaso.

Kaiken kaikkiaan on todettava, että alustan merkitys tutkimuksen tunturipuroissa

on piileväyhteisölle pieni. Fysikaalis-kemialliset ympäristötekijät, jotka vaihtelevat

eri puroissa, erottavat piilevänäytteet paremmin toisistaan.

Tutkimuksessa ei tarkasteltu monia muita abioottisia ja bioottisia muuttujia, jotka

mahdollisesti vaikuttavat piilevien esiintymiseen. Tällaisia tekijöitä voivat olla mm.

virtaus,  valo,  monet  ravinne-  ja  hivenaineet,  pohjaeliöstön  laidunnus,  piilevien

välinen  kilpailu,  jne.  Jatkotutkimuksille  Kilpisjärven  alueen  tunturipuroista  olisi

tästä syystä tilausta.
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Liite 1. Tulostaulukko ympäristömuuttujien raaka-aineistosta.

Paikka pH TN µg/l TP µg/l
1  1A 050700 8,7 11,2 11,9 0,10 7,0 140 <5 <5 26 7
2  1B 050700 8,3 11,4 11,7 0,10 7,0 130 <5 <5 6 <2
3  1C 050700 8,0 11,6 12,0 0,10 6,9 130 <5 <5 7 <2
4  2B 050700 2,6 11,2 40,2 puuttuu 7,3 95 58 <5 6 <2
5  2C 050700 5,2 11,0 39,6 0,26 7,4 100 42 <5 9 2
6  3C 050700 3,8 10,7 57,6 0,32 7,0 120 52 <5 7 2
7  1A 260700 15,1 8,5 32,1 0,23 7,2 160 12 <5 3 <2
8  1B 260700 14,3 7,9 31,9 0,23 7,1 180 40 <5 4 <2
9  1C 260700 13,1 8,8 31,5 0,23 7,4 170 46 <5 12 <2

10  2B 260700 3,7 13,7 80,3 0,40 7,4 230 94 <5 3 <2
11  2C 260700 14,7 10,3 78,2 0,40 7,6 120 59 <5 2 <2
12  3C 260700 5,9 12,4 108,2 0,48 7,0 90 32 <5 <2 <2
13  1A 080800 11,7 8,8 42,1 0,31 7,2 150 17 <5 4 <2
14  1B 080800 11,1 8,1 44,7 0,31 7,1 160 51 <5 4 <2
15  1C 080800 10,9 9,8 45,2 0,31 7,4 210 66 <5 4 <2
16  2B 080800 4,5 11,5 91,6 0,45 7,6 100 66 <5 <2 <2
17  2C 080800 8,2 10,3 66,5 0,38 7,4 870 25 30 64 10
18  3C 080800 5,1 9,8 124,2 0,56 6,9 70 32 <5 <2 <2
19  1A 220800 9,7 10,4 46,4 0,33 7,3 150 14 <5 2 <2
20  1B 220800 9,0 9,3 47,6 0,34 7,2 140 37 <5 <2 <2
21  1C 220800 8,9 10,1 48,7 0,35 7,4 150 47 <5 <2 <2
22  2B 220800 6,1 12,2 107,4 0,50 7,6 130 88 <5 <2 <2
23  2C 220800 11,2 9,8 105,5 0,48 7,6 92 43 <5 <2 <2
24  3C 220800 5,2 10,2 137,2 0,60 6,9 60 33 <5 <2 <2
25  1A 050900 2,5 12,3 50,2 0,36 7,4 110 9 <5 4 <2
26  1B 050900 3,0 11,4 49,9 0,36 7,3 120 21 <5 4 <2
27  1C 050900 3,5 12,2 50,7 0,38 8,1 150 27 <5 3 <2
28  2B 050900 4,2 12,0 118,6 0,54 7,5 130 100 <5 2 <2
29  3C 050900 4,2 10,3 148,5 0,62 7,0 100 41 <5 2 <2
30  1A 190900 5,6 10,6 57,4 0,38 7,4 90 12 <5 4 <2
31  1B 190900 5,6 10,2 61,7 0,38 7,3 130 42 <5 3 <2
32  1C 190900 5,5 11,4 58,0 0,38 7,4 140 53 <5 4 <2
33  2B 190900 3,9 11,7 134,7 0,53 7,5 150 110 <5 3 <2
34  2C 190900 6,5 11,2 128,1 0,50 7,7 110 71 <5 4 <2
35  3C 190900 4,9 10,2 169,9 0,61 6,9 80 57 <5 2 <2
36  1A 031000 6,3 10,3 60,0 0,38 7,3 120 17 <5 3 <2
37  1B 031000 5,0 10,2 63,7 0,39 7,2 150 39 <5 3 <2
38  1C 031000 5,0 11,0 62,8 0,40 7,4 140 49 <5 3 <2
39  2B 031000 3,3 11,8 153,1 0,58 7,4 200 130 <5 <2 <2
40  2C 031000 5,2 10,8 149,3 0,54 7,7 150 130 <5 <2 <2
41  3C 031000 4,5 10,5 191,0 0,63 6,8 100 69 <5 <2 <2

N=40

Harmaanutetut rivit ja sarakkeet poistettu kokonaan jatkokäsittelystä (data ei mukana esim. monimuuttujamenetelmissä)

Näytteen-
ottonro

Pvm 
(ppkkvv)

Lämpötila 
oC O2 ppm

Sähkönjohto-
kyky µS/m

Alkaliniteetti 
mmol/l

NO2-NO3-N 
µg/l

NH4-N 
µg/l

PO4-P 
µg/l



Liite 2. Taulukko piilevätaksonien esiintymisestä eri paikoissa ja habitaateissa.            1/3

Näyte (habitaattilaji ja paikka)

Lajinimi S1A S2B S2C S3C H2B H2C H3C K1A K1B K1C K2B K2C Lajikoodi

Achnanthes austriaca var. helvetica + + + + + + ++ + + + + +   AC014C
Achnanthes chlidanos – – + – – – – – – – – –   FSN003
Achnanthes curtissima – – + – – + – + + – – –   AC060A
Achnanthes daonensis – – + – – – – – – – – –   FSN004
Achnanthes depressa – – – – – – – – – + – –   AC024A

Achnanthes flexella + + + + + ++ + + + – + +   AC025A
Achnanthes flexella var. alpestris – – + + + – – – – – – –   AC025B
Achnanthes helvetica – – – + – + – – – – – +   FSN005
Achnanthes kriegeri + + + – + + + + ++ + + +   AC082A
Achnanthes laevis + + ++ + ++ ++ ++ + + + ++ +   AC083A

Achnanthes levanderi + – + + – – – – + – – –   AC044A
Achnanthes marginulata + ++ + ++ ++ ++ ++ + + – + +   AC022A
Achnanthes minutissima +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++   FSN001
Achnanthes nodosa + – + + + – – + + + – –   AC019A
Achnanthes petersenii +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ +   AC035B

Achnanthes pusilla ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + + ++   AC035A
Achnanthes saccula – – + – – – – – – – – –   AC119A
Achnanthes scotica + + + + + + + – – + + –   AC048A
Achnanthes spp. + + + + + + + + + – + +   AC9999
Achnanthes subatomoides – + + + – – – + – – – +   AC042A

Achnanthes sublaevis + + + + + + + + – – – –   AC161A
Amphora fogediana – – – – – – – – – – – +   FSN011
Amphora inariensis – – + – + + – – – – + +   AM013A
Amphora libyca – + + + + + – – – – + +   AM011A
Amphora ovalis – – – – – + – – – – – –   AM001A

Amphora spp. – – + – – + – – – – – +   AM9999
Aulacoseira distans var. alpigena ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + + +   AU004D
Aulacoseira distans var. distans – – + – – – – – – – – –   AU005A
Aulacoseira distans var. nivalis – – – – – – – + – – – –   AU005E
Aulacoseira italica var. valida – – – – – – + – – – – –   AU001C

Aulacoseira lirata var. lacustris – – – – + – – – – – – –   AU004B
Aulacoseira perglabra var. floriniae – – – – + – – – – – – –   AU010B
Aulacoseira spp. – – – – – – – + + – – +   AU9999
Aulacoseira subarctica type 1 – – – – – – – + – – – –   FSN013
Brachysira brebissonii + + + – + + + + + + + +   BR006A

Brachysira spp. + + – – – – – + + – – +   BR9999
Brachysira styriaca + – – – – – – + – – – –   BR004A
Brachysira vitrea + + + + + + + ++ + + + +   BR001A
Brachysira zellensis + + + – + + – + + – + +   BR005A
Caloneis spp. + + – + + + + – – – – +   CA9999

Caloneis sublinearis – – – + – – – – – – – –   CA043A
Caloneis tenuis + + + + + + – – – – + +   CA018A
Caloneis ventricosa – + + + – + + – – – + +   CA012A
Caloneis ventricosa var. alpina – – – – + – + – – – – + X10
Cyclotella antiqua + – – – – – – + + – – –   CY013A

Cymbella affinis + + – + – + + + – ++ – –   CM022A
Cymbella amphicephala – – – – – – – – – – + –   CM016A
Cymbella amphioxys – – – – – – – + – – + – X1
Cymbella angustata + – + – + – – + – – – –   CM035A
Cymbella arctica – – – – + + + – + – – –   FSN024

Cymbella aspera + + – + – – + – – – – –   CM005A
Cymbella borealis + – – – – – – – – – – –   CA046A
Cymbella cesatii + – + + – + – ++ + + + +   CM015A
Cymbella cistula – – – + – – – + – – – –   CM006A
Cymbella delicatula – + + – + + – – – – + +   CM038A

Cymbella descripta + + – + – – – – – – – –   CM052A
Cymbella falaisensis + + + + – – – – – + + +   CM020A
Cymbella gaeumannii – – – – + – – – + – – –   CM020A
Cymbella hebridica – – – – – – – + + – – –   EY003A
Cymbella helvetica var. helvetica + – – – – – – – – – – –   CM013A

Cymbella incerta + – + – – + + – + – – +   CM101B
Cymbella lunata + – + + – – + + + – – –   CM048A
Cymbella microcephala + – – – – – – + + + + –   CM004A
Cymbella minuta + + + + + + + + + + + +   EY011A
Cymbella naviculacea – – – + – – – – – – – –   CM101A

Cymbella naviculiformis – – – + – – + – – – – –   CM009A
Cymbella norvegica – – + – – – – – – – – –   CM092A
Cymbella norvegica var. lapponica – – + – – – – – – – – – U5
Cymbella silesiaca + + + + + + ++ + – – + +   EY016A
Cymbella spp. + + + + + + + + + + + +   CM9999

Cymbella subaequalis + + + + + + – – – – + +   CM050A
Cymbella tumidula + + + + + + – – + – + ++   CM109A
Denticula tenuis + + + + + + + + + – + +   FSN028
Diatoma mesodon – + + ++ + + ++ – – – + +   FSN029
Diatoma tenuis – – – – – – – – – + – – X3
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Näyte (habitaattilaji ja paikka)

Lajinimi S1A S2B S2C S3C H2B H2C H3C K1A K1B K1C K2B K2C Lajikoodi

Diploneis elliptica var. elliptica – – – – – + + – – – + +   DP009A
Diploneis oblongella – + – + + + – – – – – +   DP007A
Diploneis oculata – – + + – + + – + – + +   DP003A
Diploneis ovalis – + + – + – – – – – – –   DP001A
Diploneis parma – – – – – + – – – – – –   DP065A

Diploneis spp. – – + – – + + – – – – +   DP9999
Epithemia sorex var. sorex + – – – – – – – – – – –   EP001A
Eunotia arcus + – + + + + + – + + – –   EU013A
Eunotia bilunaris var. bilunaris – – – – + + + + + – – + X4
Eunotia denticulata – – – – – – + – + + – –   EU015A

Eunotia diodon – – – – – – – – + – – –   EU016A
Eunotia exigua – – – – – – + – + – – –   EU009A
Eunotia flexuosa + – + – – + – + – – – –   EU017A
Eunotia glacialis + – + + – – – – – – – –   EU024A
Eunotia incisa + – + – + + – – + – – +   EU047A

Eunotia monodon + – – – – – – – – – – –   EU008A
Eunotia paludosa – – – – + + + + + – – +   EU040A
Eunotia praerupta + – + + + + + + + + – +   EU003A
Eunotia rhomboidea – – – – + – + – – – – –   EU011A
Eunotia spp. + – + + + + + + ++ + + +   EU9999

Eunotia vanheurckii + – – – – – – – – – – –   EU051A
Fragilaria brevistriata var. brevistriata + + + – – + – + + – – –   PS001A
Fragilaria capucina var. gracilis ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +   FR009H
Fragilaria capucina [gracilis-sippe] + + + ++ – – – – – – – – V5
Fragilaria construens var. construens – – – – – – + + – – – –   SR001A

Fragilaria elliptica + + – + – + – – – + + –   SR002A
Fragilaria pinnata var. pinnata + +++ +++ + +++ +++ + + + + +++ +++   SS002A
Fragilaria spp. + + – + – – – + – – – –   FR9999
Fragilaria tenuicollis – – + + – – – – – – – –   FR050A
Fragilaria vaucheriae var. vaucheriae + ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + ++   FR007A

Fragilaria virescens – + – – – – – – – – – +   FF001A
Fragilaria virescens var. exigua + – + + + ++ + + + + + +   SF001A
Frustulia rhomboides var. rhomboides – – – – – – – + – – – –   FU002A
Frustulia rhomboides var. saxonica + – + + + – – + + – – +   FU002B
Frustulia spp. – – – – – – – + – – – –   FU9999

Gomphoneis olivaceum – – – – – + – – + + – +++   GM001A
Gomphonema acuminatum var. acuminatum + – + – – – – + + + – –   GO006A
Gomphonema angustatum var. angustatum – – – – – + – – – + – –   GO003A
Gomphonema hebridense – – – – – – – – + + – –   FSN045
Gomphonema parvulum var. parvulum + + + + + + + + + – + –   GO013A

Gomphonema spp. – – – – + + + + + + – –   GO9999
Hannaea arcus var. arcus + + + + + + + + + ++ ++ ++   HN001A
Krasskella kriegeriana – – – – – – – + – + – –   KR001A
Meridion circulare var. circulare + ++ + ++ ++ + ++ + + + ++ +   MR001A
Navicula absoluta + – – – – – – – – – – –   NA161A

Navicula bryophila var. bryophila – – + + + + + + + – – +   NA045A
Navicula cari var. cari – – + + – – – – – – + +   NA051A
Navicula cocconeiformis var. cocconeiformis + – + + + + – – + + – +   CV001A
Navicula contenta f. contenta – – – + – – – – + + – –   DA005A
Navicula cryptocephala var. cryptocephala + – – + – + – – – – – –   NA007A

Navicula cryptotenella – – – – + + + – – – – – X9
Navicula cumbriensis + – + + – – – – – – – –   NA158A
Navicula digitulus – + + + + – + – – – – –   NA149A
Navicula exilis – + – – – – – – – – – –   BR001A
Navicula goeppertiana + – – – – – – + + – – –   NA747A

Navicula hassiaca – – + – + + – + + – – +   NA015A
Navicula indifferens – – – + – – + – – – – –   FA012A
Navicula jaagii – – – – – + – – – – – –   NA101A
Navicula mediocris – – – – – + – – + – – –   NA006A
Navicula minima var. minima + + + + + + + – – – + +   SL003A

Navicula obligata 62 (18), 2/1 + – – – – – – – – – – – W4
Navicula perpusilla + + + + + + + + + – + +   DA007A
Navicula pseudoscutiformis – – – – – – – + + – + –   CV004A
Navicula pupula – – – – – – – + + – – +   FSN047
Navicula radiosa var. radiosa + + – – – – – + + – – +   NA003A

Navicula rhyncocephala – – – + – – + – – – – –   NA008A
Navicula sp.1 + – – – – – – – – – – –   FSN049
Navicula sp.2 – – – – – – + – – – – – W6
Navicula spp. + – + + – + + + – – – +   NA9999
Navicula subtilissima – – – – – – – + – – – –   NA033A

Navicula suchlandtii – – + + + + + – + – + +   NA669A
Neidium affine var. longiceps – – + – – – – – – – – –   NE003B
Neidium bisulcatum var. bisulcatum – – – + + + – – + – – –   NE004A
Neidium hercynicum – – – – – + – – – – – –   NE020A
Neidium iridis var. ampliatum – – – – – – – – + – – –   NE001C
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Muita selityksiä:

Liitteen 2 taulukkoon olen koonut kaikki tunnistamani piilevätaksonit. Lajinimet seuraavat
pääsääntöisesti  Hartley:n  (1986)  nimistöä.  Seuraavissa  sarakkeissa  on  kuvattu  missä
näytepaikassa ja habitaattityypissä taksoni on esiintynyt. Ajankohtia ei tässä ole eritelty
vaan seitsemästä näytteestä  on laskettu  keskiarvoesiintymisprosentti  jota on luokiteltu
sitten neljään eri luokkaan. Lopuksi nähdään vielä 8-kirjaiminen nimilyhenne taksonista
ja  kuusipaikkaisen  koodi  (esim.  AM001A  Amphora  libyca-nimiselle  piilevälle),  jota
käytetään  DIATCODE-järjestelmässä  (DIATCODE 2003).  Niissä  tapauksissa  jossa en
löytänyt koodia lajille, olen itse keksinyt lyhyemmän koodin (esim. X10).

Taulukon lopussa on ynnätty jokaiselle sarakkeelle lajimäärät eri esiintymis-kategorioissa
ja diversiteetti-indeksi Shannon-Weaverin mukaan (R-ohjelman vegan-package:n avulla
laskettu).

Näyte (habitaattilaji ja paikka)

Lajinimi S1A S2B S2C S3C H2B H2C H3C K1A K1B K1C K2B K2C Lajikoodi
Neidium spp. – – – – + – + – + – – +   NE9999
Nitzschia alpina + + + + + + + + + – + +   NI202A
Nitzschia angustata var. angustata + – – – – – – + + – – +   NI020A
Nitzschia fonticola + + – – – – – + + – + +   NI002A
Nitzschia gracilis – – – + – – – – + – – –   NI017A

Nitzschia inconspicua + + – – – – – – – – – –   FSN077
Nitzschia linearis – – – – – – + + + – + – X12
Nitzschia paleacea + – – + – – – – – – – –   NI033A
Nitzschia perminuta + + + + ++ ++ ++ + + + ++ +   NI008A
Nitzschia spp. + + + + – + + + + + + +   NI9999

Orthoseira roseana – – – + – – – – – – – –   OS005A
Pinnularia abaujensis + – – – – – – – – – – –   PI015A
Pinnularia balfouriana + + + + + ++ + + + – + +   PI055A
Pinnularia borealis – – – + – – – – + – – –   PI012A
Pinnularia divergens tai gibba – + – – – – – – – – – – W8

Pinnularia divergentissima var. divergentissima + + + + – + + – + – – –   PI016A
Pinnularia interrupta var. gibberula – – – + – – – – + – – –   FSN056
Pinnularia microstauron + – + + + + + + + – + +   FSN057
Pinnularia rupestris – + – – – – – – – – – –   PI056A
Pinnularia spp. + + + + + + + + + + + +   PI9999

Pinnularia subcapitata var. subcapitata + + – + – – – – – – – –   PI022A
Pinnularia undulata – – – – – + – – – – – –   PI020A
Pinnularia viridis var. viridis + + + + + + – + – – – +   PI007A
Stauroneis anceps var. anceps + – – – – – + – – – – –   SA001A
Stauroneis smithii var. smithii + – – – – – + – – – – –   SA003A

Stauroneis spp. – – – – – – – – – + – –   SA9999
Stenopterobia sigmatella var. capitata + – – + – – – – – – – –   SP002B
Synedra tenera – + + – – – – – – – – –   FR060A
Synedra ulna var. ulna + – + + – + + + + + – +   SY001A
Tabellaria flocculosa ++ + ++ + + ++ + +++ ++ + + +   FSN061

Unknown ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ + + + ++ SL

N=181, ilman "spp. -taksoneja" N=164 S1A S2B S2C S3C H2B H2C H3C K1A K1B K1C K2B K2C
+ yhteensä 85 59 79 79 62 70 60 70 75 41 50 69

++ yhteensä 5 5 7 8 7 13 12 6 7 3 5 5
+++ yhteensä 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3

Selityksiä: Taksoneja yhteensä 92 66 88 88 71 85 73 78 83 45 57 77

– : ei esiinny Prosenteissa:
+ : keskiarvo <2% S1A S2B S2C S3C H2B H2C H3C K1A K1B K1C K2B K2C
++ : ka.>=2 ja <10% + yhteensä % 92,4 89,4 89,8 89,8 87,3 82,4 82,2 89,7 90,4 91,1 87,7 89,6
+++ : ka. >=10% ++ yhteensä % 5,4 7,6 8,0 9,1 9,9 15,3 16,4 7,7 8,4 6,7 8,8 6,5
yksi valtalajeista +++ yhteensä % 2,2 3,0 2,3 1,1 2,8 2,4 1,4 2,6 1,2 2,2 3,5 3,9
S: Sammal Taksoneja yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
H: Hiekka
K: Kivi Shannon-Weaver-Indeksi 2,74 2,43 2,72 2,33 2,60 2,96 2,62 2,64 2,44 1,12 2,25 2,46



Liite 3.

PCA:n näytepisteiden selostukset (PvmHabitattiPaikka). S=Sammal, H=Hiekka, K=Kivi.

RDA:n näytepisteiden selostukset (Pvm.Paikka).
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