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Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee Itämeressä esiintyviä haitallisia planktonleviä: Prymnesium parvum -
tarttumalevää, Dinophysis acuminata-, D. norvegica- ja D. rotundata -panssarisiimaleviä, sekä
Nodularia spumigena -syanobakteeria. Hypoteesit liittyvät lajien myrkyllisyyteen, myrkyllisyyteen
vaikuttaviin tekijöihin, myrkyllisyyden seurauksiin, ja levämyrkkyjen siirtymiseen ravintoverkossa.

Nopeasti kasvavat tarttumalevät voivat hyötyä Itämeren rehevöitymisestä ja muodostaa myrkylli-
siä leväkukintoja. Tutkimuksissamme Prymnesium parvum -tarttumalevä oli myrkyllisin silloin, kun
fosforin puute rajoitti sen kasvua. Myrkyllisyys mitattiin hemolyyttisenä aktiivisuutena. Merkittävää
on, että laji oli kokeissamme myrkyllinen myös typpirajoitteisissa olosuhteissa ja olosuhteissa,
joissa ravinteita oli sopivassa suhteessa kasvua varten. Solunsisäiset ravinnepitoisuudet olivat
tiukasti sidoksissa solujen myrkyllisyyteen. Fosforipitoisuus vaihteli soluissa huomattavasti
enemmän kuin typpipitoisuus, ja typen puute johti biomassan vähenemiseen. Näin ollen
vaatimukset solujen sisäisestä ravinnesuhteesta olivat joustavampia fosforin osalta.
Havaitsimme, että P. parvumin veteen erittämät allelopaattiset yhdisteet vahingoittivat toista,
myrkytöntä levälajia (Rhodomonas salina) jo alhaisissa solutiheyksissä. Korkeammissa
solutiheyksissä, jotka vastasivat luonnossa havaittuja kukintoja, R. salina -solut hajosivat
välittömästi joutuessaan kosketuksiin P. parvumin kanssa. Tämän seurauksena liuenneen
orgaanisen hiilen pitoisuus kasvoi vedessä 30 minuutissa, ja bakteerien lukumäärä ja biomassa
kasvoivat 23 tunnin sisällä. Muiden levälajien tuhoaminen allelokemikaaleilla vähentää kilpailua ja
voi näin edistää haitallisen lajin kasvua. Haitallinen leväkukinta hyödyttää epäsuorasti osaa
bakteereista. Tällöin ravintoverkon hiilen virtaus muuttuu ja mikrobisilmukan merkitys voimistuu.

Panssarisiimalevien myrkkyjä ei ole aiemmin mitattu Suomenlahden levistä, ja PTX-2 -myrkkyä
löydettiin nyt ensimmäisen kerran Itämeren panssarisiimalevistä. Löysimme Suomenlahden
Dinophysis-panssarisiimalevistä DTX-1 -myrkkyä (0.2-149 pg solu-1) ja PTX-2 -myrkkyä (1.6-19.9
pg solu-1). Seuratessamme näiden panssarisiimalevien esiintymistä huomasimme, että D.
norvegica esiintyi yleensä lähellä lämpötilan harppauskerrosta (max. 200 solua L-1), kun taas D.
acuminata esiintyi koko sekoittuvassa vesipatsaassa (max. 7280 solua L-1). Pohjan lähelle
asennettuun sedimentaationoutimeen laskeutui noin 1 % ja 0.01 % vesipatsaan DTX-1- ja PTX-2
-myrkyistä. Tämä viitaa siihen, että suurin osa näistä myrkyistä ei tavoita pohjaeläimistöä, vaan
joko hajoaa ennen vajoamistaan tai siirtyy ravintoverkossa eteenpäin.

Syanobakteeri Nodularia spumigenan tuottama nodulariini-myrkky siirtyi Eurytemora affinis –
hankajalkaiseen kolmea reittiä pitkin: Hankajalkaiset söivät pieniä Nodularia-rihmoja,
hankajalkaisiin siirtyi veteen liuennutta nodulariinia, ja mikrobisilmukka toimi linkkinä niin, että
nodulariinia siirtyi hankajalkaisiin, kun ne söivät ripsieläimiä, panssarisiimaleviä ja heterotrofisia
siimaeliöitä. Mikrobisilmukan kautta hankajalkaisiin siirtyneen nodulariinin osuus oli toisessa
kokeessamme 22-45 % ja toisessa 71-76 %. Mikrobisilmukan rooli myrkkyjen siirtymisessä
planktisessa ravintoverkossa voi siten olla merkittävä.


