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BIOLOGINEN MUSEO

MEREN
AARTEET
Suomen merialueen vedenalainen maailma on hyvin monimuotoinen verrattuna monien muiden
Itämeren maiden rannikkoon.
Niin kuin maalla on erilaisia metsiä, niittyjä ja soita, vastaavasti
myös Itämeren pinnan alta löytyy
lukuisia erilaisia luontotyyppejä ja
maisemia. Mitä monimuotoisempi merenpohja on, sitä enemmän
erilaisia eliölajeja siellä elää. Runsas lajisto taas ylläpitää ekosysteemien vakautta eli esimerkiksi
kykyä sietää äkillisiä muutoksia.

ja muodostavat pienipiirteisen
mosaiikin, jossa lajistoltaan erilaiset elinympäristöt vuorottelevat.
Itämeri on lajistoltaan hyvin
omintakeinen, sillä täällä monet
mereiset eli korkeaa suolapitoisuutta vaativat eliölajit kohtaavat
makean veden lajeja. Missään
muualla makean veden polyyppi
ja merietana eivät asuta samaa
kasvin vartta, eivätkä piikkikampela ja siika ui samaan verkkoon.
Itämerellä lajien välille voikin
kehittyä täysin ainutlaatuisia
suhteita.

Itämeren vedenalaisia maisemia voidaan luokitella muun
muassa pohja-aineksen laadun
mukaan. Suomen rannikolla on
laaja kirjo hiekkapohjia, sorapohjia, mutapohjia ja riuttoja eli
kovia pohjia, joilla elää juuri näille
pohjille sopeutunut lajisto. Usein
eri pohjatyypit esiintyvät yhdessä

Vaikka Itämeri voi monin paikoin
huonosti, Suomen rannikolta
löytyy yhä ihmeellisen kauniita ja
suojelemisen arvoisia paikkoja.
Tässä näyttelyssä sukelletaan
Itämeren arvokkaimpien aarteiden luo.
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Hapsikkaniitty. Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.

Vedenalainen hapsikkaniitty (Ruppia spp.) kylpee auringonvalossa.
Vedenalaiset niityt kuuluvat Itämeren monimuotoisimpiin eliöyhteisöihin.
Niityt voivat muodostua meriajokkaista sekä mutkittelevista hapsikoista,
haarovista vidoista sekä kortemaisesti haarautuvista näkinpartaisista.
Seassa voi olla myös punalevätupsuja, kuten kuvassa. Niityt antavat
suojaa ja ravintoa monille selkärangattomille lajeille sekä kaloille ja etenkin kalanpoikasille. Näkinpartaisniittyjä löytyy koko rannikon mitalta, kun
taas hapsikkaniittyjä ei enää tavata Merenkurkun pohjoispuolella.
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HIEKKAPOHJIEN
NIITYT
Varpaiden alla hiekka tuntuu
pehmeältä ja kutsuvalta. Aaltojen
vaikutuspiirissä olevat hiekkapohjat ovat kuitenkin todellisuudessa
hyvin karua elinympäristöä: veden
liike pyörittelee hiekkaa tauotta, ja
paikoilleen asettuminen on vaikeaa.
Kunhan sitkeimmät kasvit onnistuvat juurtumaan hiekkaan, niin ei
aikaakaan, kun hulmuaville niityille
löytää myös monenkirjava joukko
eläimiä simpukoista katkarapuihin.
Suojaisilla hiekkapohjilla kasvillisuus
voikin olla hyvin monimuotoista ja
tarjota suojaa ja ravintoa monille
selkärangattomille. Runsas eliöstö
taas houkuttelee paikalle vesilintuja,
jotka saapuvat napsimaan ravintoa
aalloissa keinuvalta niityltä.

Hiekkapohjien niityt paitsi ylläpitävät
monimuotoista elämää myös sitovat
merivedestä tehokkaasti hiilidioksidia eli toimivat niin sanottuina
hiilinieluina metsiäkin tehokkaammin.
Hiekkapohjien runsaslajiset niityt
ovat kaikesta huolimatta helposti
haavoittuvia luontotyyppejä, jotka
kärsivät erityisesti rehevöitymisen
vaikutuksista, eikä näiden maisemien merkitystä ole vielä kovin
pitkään ymmärretty. Monet hiekkapohjien niityistä sijaitsevat niin lähellä
rantaa, että niitä voi helposti ihailla
snorklaamalla. Aina ei tarvitse lähteä
toiselle puolelle maapalloa etsimään
merten ihmeitä.
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Kuva: Visa Hietalahti.
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Siloneula. Kuva: Pekka Lehtonen, Metsähallitus.

Siloneula (Nerophis ophidion) on mestari piiloutumaan meriajokkaan
sekaan. Tämä merihevosen sukulainen on pieni ja hoikka, vihertävä
kala, joka voi kasvaa enimmillään 30 senttimetrin mittaiseksi. Sillä on
vain yksi pieni selkäevä, jonka avulla se liikkuu hitaasti, kiemurrellen
koko ruumillaan.
Siloneulaa tavataan kaikilla Suomen rannikkoalueilla Oulun korkeudelle
asti. Niiden kutu tapahtuu heinäkuussa, jolloin naaras kiinnittää mätimunat kutumenojen jälkeen koiraan vatsaan ja sen jälkeen hoitovastuu
siirtyy koiraalle. Noin kuukauden kuluttua pikku siloneulat kuoriutuvat ja
lähtevät omille teilleen.
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Meriajokas. Kuva: Mats Westerbom.

Kirkkaissa vesissä viihtyvä meriajokas (Zostera marina) on Itämeren
ainoa kokonaan veden alla elävä siemenkasvi. Se voi suotuisissa
oloissa muodostaa laajoja vedenalaisia niittyjä puhtaille hiekkapohjille,
jopa viiden metrin syvyyteen. Juurakoillaan meriajokas sitoo liikkuvaa
pohja-ainesta paikoilleen ja luo siten elinympäristön, jossa viihtyvät monet sellaisetkin lajit, jotka eivät paljaalla hiekalla selviäisi. Meriajokasniittyjä pidetäänkin yhtenä Itämeren avainluontotyypeistä, jotka ylläpitävät
meren monimuotoisuutta merkittävällä tavalla.
Meriajokkaan levinneisyys Itämeressä ulottuu eteläiseltä Itämereltä Suomenlahden keskiosiin ja Selkämerelle noin Rauman korkeudelle asti.
Itämeressä laji lisääntyy pääasiallisesti suvuttomasti ja siksi kasvustot
ovat yleensä klooneja, eli perimältään yhtä ja samaa yksilöä. Meriajokas
on herkkä pohjan muutoksille ja merten rehevöitymiselle, sillä se tarvitsee valoa kasvaakseen. Niin meriajokas itse kuin niiden muodostamat
niityt onkin Suomessa luokiteltu vaarantuneiksi.
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Hietakatkarapu. Kuva: Olli Mustonen.

Paikallaan olevaa hietakatkarapua (Crangon crangon) on vaikea huomata. Usein katseen vangitsee hiekan pölähdys, kun eläin pakenee
vauhdikkaasti. Vaaran uhatessa hietakatkarapu ponnahtaa äkillisesti
taaksepäin tai kaivautuu nopeasti hiekkaan. Piiloutuminen viimeistellään
keräämällä hiekanjyväsiä selän päälle tuntosarvilla niin, että vain ylöspäin suuntautuneet silmät jäävät näkyviin.
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Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.

Kuva: Visa Hietalahti.

Kuva: Visa Hietalahti.

Kuva: Mats Westerbom.
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KORVAMEDUUSAN
SALAPERÄINEN
ELÄMÄ
Veden läpi siivilöityvä auringonvalo halkoo pinnanalaista maisemaa, kun katse kiinnittyy kaiken
yllä leijuvaan läpikuultavaan hahmoon. Polttiaiseläimiin kuuluva
korvameduusa (Aurelia aurita) on
lumoava näky. Se kulkee aaltojen ja virtausten mukana, mutta
pelkkä passiivinen ajelehtija se ei
ole. Alkeellisten aistiensa avulla
meduusa pystyy tunnistamaan
kulkusuuntia ja ympäristön
kemiallisia ominaisuuksia, ja uimakelloaan supistelemalla se voi
väistellä esimerkiksi rantakallioita
ja pyrkiä pois haitallisista oloista.
Korvameduusan tasapaino-,
näkö- ja hajuaistielimet sijaitsevat
uimakellon reunassa olevissa
pienissä lovissa.

Korvameduusaa esiintyy koko
Itämerellä aina Merenkurkkuun
asti. Suuria määriä meduusoita
voi tavata erityisesti loppukesällä, kun ne kokoontuvat rantaveteen parviksi. On arveltu, että
nämä massaesiintymät liittyisivät
lisääntymiseen, sillä ainakin
lounaisrannikolla meduusa
lisääntyy tuolloin suvullisesti.
Hedelmöittyneet munat kehittyvät ensin naaraan sisällä ja
sen jälkeen vapautuvat toukkina
veteen. Toukan kiinnittyessä
kiinteälle alustalle siitä kehittyy
polyyppi, joka ennen pitkää
alkaa silmikoimaan itsestään
pienen pieniä meduusoja. Veteen
vapauduttuaan pikku meduusat
antautuvat virtojen vietäviksi ja
kasvavat kesän aikana aikuisiksi
korvameduusoiksi.
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Rakkohauru, haarukkalevä. Kuva: Mats Westerblom, Metsähallitus.

Rakkohaurun (Fucus vesiculosus) seassa kasvaa punertavaa haarukkalevää (Furcellaria lumbricalis). Kasvaessaan haarukkalevä haarautuu
nimensä mukaisesti kahteen osaan yhä uudestaan ja uudestaan. Lopputuloksena on pensasmainen kasvusto, jossa kunkin haaran kärkiosa
on kuin pieni haarukka. Matalalla kasvavat yksilöt ovat runsaammin
haarautuneita, kun taas syvemmällä esiintyvät ovat lähes haarautumattomia. Erityisen yleinen laji on 4-10 metrin syvyydessä, jossa se voi
usein olla punalevävyöhykkeen valtalaji.
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KALLIORANTOJEN
VEDENALAISET
METSÄT
Kivipohja ei äkkiseltään kuulosta
kovinkaan rehevältä elinympäristöltä, mutta meren syvyyksistä
pintaa kohti kohoavat kalliorinteet yllättävät lajien ja värien
kirjolla. Vedenalaiset kalliot ja
suurten lohkareiden kuvioittamat
pohjat kuhisevat elämää etenkin
ulkosaariston kirkkaissa vesissä. Tällaisilla kovilla pohjilla eliöt
asettuvat elämään vyöhykkeiksi
muun muassa sen mukaan,
kuinka paljon ne tarvitsevat
valoa.

vunsa keväällä aina uudestaan
jään paljaaksi hiomilla kallioilla.
Hieman syvemmällä maiseman
valtaavat monivuotiset levät:
kookkaiden haurukasvustojen ja
kirjavien rihmaleväpusikoiden siimeksessä elää valtavan moninainen eliöjoukko suojaa ja ravintoa
etsien sekä toisiaan jahdaten.
Syvyyksissä, joissa valon määrä
ei muille enää riitä, on monenkirjavien punalevien valtakunta.
Auringonvalon ulottumattomissa, kalliorantojen syvimmissä
hämärissä pintoja taas peittävät
sinisimpukat ja polyypit. Asettuessaan syvempiin vesiin niiden ei
tarvitse kilpailla elintilasta valoa
tarvitsevien levien kanssa.

Lähimpänä vedenrajaa aaltojen
ja jään työ tekee elon haastavaksi. Pinnan tuntumassa selviävätkin parhaiten yksivuotiset
rihmalevät, jotka aloittavat kas-
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Sinisimpukka, seitsenruototokko. Kuva: Olli Mustonen.

Sinisimpukka (Mytilus trossulus) ei viihdy alle neljän promillen suolapitoisuudessa. Siksi sitä esiintyykin Itämerellä kaikkialla muualla paitsi
vähäsuolaisella Perämerellä. Sinisimpukat elävät kovilla pohjilla, joilla
ne kiinnittyvät alustaansa tai lajitovereihinsa tiukasti sitkeillä rihmoillaan.
Tiheimmillään sinisimpukkayhteisöt ovat yleensä valoisan vyöhykkeen
alapuolella, jossa kilpailu vapaista kiinnittymisalustoista on vähäisempää. Sinisimpukoita voi Suomen lounaisrannikolla olla parhaimmillaan yli
200 000 yksilöä neliömetrillä, mikä on luultavasti lajin esiintymistiheyden
maailmanennätys.
Laajalle levittäytyvät sinisimpukkayhteisöt luovat keskuuteensa aivan
omanlaisensa elinympäristön: simpukoiden kuoret ovat oiva kasvualusta muille lajeille, kun taas kuorien väliin kertyvä sedimentti houkuttelee pehmeiden pohjien eliöitä muuten kovapohjaiseen ympäristöön.
Sinisimpukka onkin Itämeressä avainlaji, josta moni muu laji on riippuvainen. Se ylläpitää, muokkaa ja luo elinympäristöjä tarjoten suotuisat
elinolot yli 40 muulle paljain silmin havaittavalle selkärangattomalle lajille
tai lajiryhmälle. Paksuilla sinisimpukkapatjoilla viihtyvät monet pienet
selkärangattomat ja kalat, kuten kuvassa lepuutteleva seitsenruototokko (Gobiusculus flavescens).
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Sinisimpukka. Kuva: Mats Westerbom.

Ravinnokseen sinisimpukka siivilöi ja suodattaa vedestä monenlaisia
pieneliöitä. Vettä suodattaessaan sinisimpukka samalla puhdistaa sitä
ja varsinkin rannan tuntumassa tämä saattaa kirkastaa vettä parantaen
siten valoa vaativien eliöiden elinoloja. Ravintonsa ohella sinisimpukka
poistaa vedestä muun muassa ravinteita ja ympäristömyrkkyjä. Myrkyt
hajoavat luonnossa yleensä hyvin hitaasti ja siksi niitä kertyy sinisimpukoiden elimistöön ja myöskin niitä ravintonaan käyttäviin lintuihin ja
kaloihin, kuten haahkoihin ja kampeloihin.
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Merirokko, levärupi. Kuva: Visa Hietalahti.

Merirokko (Amphibalanus improvisus) on Amerikasta saapunut vieraslaji, josta ensimmäiset havainnot Itämerellä tehtiin jo 1840-luvulla.
Se on levittäytynyt koko Suomen rannikolle vähäsuolaista Perämerta
lukuun ottamatta. Merirokko kiinnittyy kasvualustaansa hyvin tiukasti, ja
yleistyessään se on vienyt tilaa ja ravintoa muilta kovilla pohjilla eläviltä
lajeilta. Merirokko on kaksineuvoinen eli sama yksilö voi toimia sekä
naaraana että koiraana. Sen siitin on pitkä, jotta se ulottuisi kosketukseen yhtä lailla paikoilleen kiinnittyneen lajitoverin kanssa. Tarvittaessa
merirokko voi myös lisääntyä itsensä kanssa.
Pitsimäinen sammaleläimiin kuuluva levärupi (Einhornia crustulenta) kiipeilee valkoisten merirokkojen päällä. Tämä erityisen hyvin murtovedessä viihtyvä laji elää tiiviisti kiinni kivien, simpukoiden tai kasvien pinnalla,
muodostaen alustalle verkkomaisen yhdyskunnan. Yksittäinen eläin on
noin puolen millimetrin kokoinen ja suojakseen se erittää kuusikulmaisen, kannellisen kalkkikuoren. Kuoressa olevaa suuaukkoa ympäröivät
ripselliset lonkerot, joiden avulla tämä pieni äyriäinen siivilöi vedestä
planktonia ravinnokseen.
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Rakkohauru, punalevää. Kuva: Mats Westerbom.

Kirkkaassa vedessä Itämeri voi olla todella värikäs. Runsas ja elinvoimainen rakkohaurukasvusto ja kallion pintaa peittävä samettinen punalevä viihtyvät tässä maisemassa rinnakkain. Monenkirjavat punalevät
värittävätkin usein myös muita leväyhteisöjä. Punaleväpohjaa täplittää
valkoisena hehkuva merirokko, joka kiinnittyy hanakasti melkein mille
tahansa kovalle pinnalle. Se onkin osoittautunut suoranaiseksi riesaksi
kiinnittyessään veneiden ja laivojen pohjiin sementin lailla.
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Leväkotilo, sukkulakotilo. Kuva: Mats Westerbom.

Sekä leväkotilo (Theodoxus fluviatilis) että sen kyydissä oleva pikkuinen sukkulakotilo (Hydrobiidae sp.) kuuluvat Suomen kalliorantojen
tavallisimpiin kotiloihin. Alle senttimetrin mittaiset leväkotilot laiduntavat
hengenpitimikseen kalliopintojen leviä ja pieneliöitä. Sukkulakotilot ovat
leväkotiloakin pienempiä, korkeintaan 5 millimetrin pituisia. Yhdellä
ainoalla jalallaan kotilot takertuvat alustaansa niin tiukasti, etteivät kovatkaan virtaukset riuhtaise niitä irti.
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Kaspianpolyyppi (vas.), murtovesipolyyppi (oik.). Kuva: Visa Hietalahti.

Kovalle pohjalle kiinnittyneiden sinisimpukoiden päällä elää levärupea
(Einhornia crustulenta) sekä kahta eri polyyppilajia: kuvassa oikealla
Itämeren vakioasukas murtovesipolyyppi (Laomedea loveni) ja vasemmalla kaspianpolyyppi (Cordylophora caspia), joka on Suomessa
luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Polyyppien muodostamia runkokuntia
voisi ensi silmäyksellä luulla leviksi, mutta trooppisten korallien tapaan
ne kuuluvat eläinkuntaan.
Runkokunnissa eläminen mahdollistaa polyypeille tehokkaan työnjaon:
runkokunnan sisäosissa elävät polyyppiyksilöt ovat erikoistuneet lisääntymiseen, kun taas ulkoreunoilla elävät yksilöt vastaavat saalistamisesta. Ravinto pyydystetään ohivirtaavasta vedestä saalistuslonkeroita
liehuttelemalla, ravinnon laatua sen enempää valikoimatta.
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Rakkohauru. Kuva: Julia Scheinin, Metsähallitus.

Suojaisella paikalla kasvaessaan rakkohauru muodostaa sekovarteensa
kaasurakkuloita, joista sen nimikin juontaa juurensa. Sen sijaan avoimilla kasvupaikoilla kaasurakkulat usein puuttuvat, sillä veden liike kannattelee levän sekovarsia. Kuvassa rakkohaurun pinnalla käy kuhina,
kun muun muassa leväkatkat (Gammarus spp.) laiduntavat sen päällä
kasvavia rihmaleviä.
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ELÄMÄÄ
RAKKOHAURUKOMMUUNISSA
Rakkohauru (Fucus vesiculosus)
on yksi rannikkomme tunnetuimmista avainlajeista. Tämä
kookkaitakin kasvustoja rantojen
tuntumaan muodostava ruskolevä tunnetaan monesti paremmin
rakkolevänä, mutta nykyisellä
nimityksellä korostetaan levän kuulumista juuri haurujen
sukuun. Laji on merkittävä koko
meriekosysteemin ja sen monimuotoisuuden kannalta, sillä
lukuisat lajit ovat riippuvaisia
haurun tarjoamasta ravinnosta,
elintilasta ja suojasta.

varma. Haurujen ulkonäkö ja
kasvustojen muoto myös vaihtelevat laajasti esimerkiksi kasvupaikan mukaan. Tuttu laji onkin
kaikessa muuntelevuudessaan
yllättävän arvoituksellinen ja sen
parissa riittää vielä ihmeteltävää
tutkijoillekin.
Elämä rakkohaurun muodostamissa yhteisöissä on hyvin
vilkasta: haurukasvustojen alta,
pinnalta ja seasta löytyy niin leviä
ja selkärangattomia kuin kaloja
ja niiden kutuakin. Kitkeränmakuinen rakkohauru kelpaa itse
ravintona vain muutamille, mutta
siitä huolimatta laji ylläpitää
moninaista vuorovaikutussuhteiden verkostoa. Jos avainlaji
kärsii, koko yhteisön tasapaino
on vaarassa romahtaa. Siksi
rakkohaurunkin säilyminen tulisi
turvata kaikin keinoin.

Itämeressä elää rakkohaurun
lisäksi myös sen vähälukuisempi
lähisukulainen, itämerenhauru.
Osin samoillakin kasvupaikoilla
viihtyvät serkukset muistuttavat
toisiaan niin paljon, ettei niitä
katsellessa lajista voi olla aivan
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Leväkatkarapu, leväsiira, levärupi, merirokko, punahelmilevä. Kuva: Visa Hietalahti.

Montako lajia löydät kuvasta? Kuvan suurin eläin on Itämeren alkuperäiseen lajistoon kuuluva leväkatkarapu (Palaemon adspersus). Väriltään leväkatkarapu on elinympäristönsä mukaan vihertävä tai punertava, ruskeiden pilkkujen kirjaama. Lisäksi rakkohaurulta löytyy kaksi
alustaansa sulautuvaa leväsiiraa (Idotea balthica), pitsimäistä mattoa
muistuttavaa levärupea (Einhornia crustulenta), valkoista merirokkoa
(Amphibalanus improvisus) sekä pikku tupsu punahelmilevää (Ceramium tenuicorne).
Rakkohauru ei ole helppoa ravintoa, sillä siinä on paljon kitkeriä parkkihappoja, jotka voivat haitata ruoansulatusta. Leväsiiroille se kuitenkin
kelpaa, ja ne ovatkin rakentaneet itselleen mainion ekologisen lokeron
käyttämällä ravintonaan monien muiden hyljeksimää haurua. Jos siiroja
on paljon, ne voivat pistellä lähes koko rannan haurukasvuston poskiinsa. Ne ovat rakkohaurulla elementissään.
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Haurunturkki. Kuva: Visa Hietalahti.

Haurunturkki (Elachista fucicola) on levälaji, joka kasvaa Itämerellä vain
haurujen päällä ns. epifyyttinä eli päällyskasvina. Siksi haurunturkin menestyminen täällä on riippuvainen haurun hyvinvoinnista. Haurunturkin
nuoret tupsut ovat noin 3 cm:n mittaisia ja väriltään kellanruskeita, kun
taas vanhat tupsut ovat tummanruskeita ja kooltaan pienempiä. Haurunturkki ei ole tehokas yhteyttäjä, mutta se luultavasti saa yhteyttämistuotteita rakkohaurulta. Ei kuitenkaan tiedetä, saako hauru turkiltaan
jotain vastineeksi.

Vaskikala. Kuva: Mats Westerbom.

Vaskikalakoiras (Spinachia spinachia) vartioi pesäänsä, jonka se on
myös rakentanut: erittämillään liimamaisilla siimoilla se sitoo rakkohauruja tiiviiksi pesäpalloksi. Mätinsä laskenut naaras on jo lähtenyt omille
teilleen. Pesästä pilkistävän koiraan pää on noin 1,5 cm pitkä.

23

Lettiruskohahtu. Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.

Lettiruskohahtu (Pylaiella littoralis) on yksivuotinen arktinen rihmalevä,
joka viihtyy kylmissä vesissä koko Itämeren alueella, joskin harvinaisempana Perämeren pohjoisosissa. Se kasvaa kallioilla tai muun kasvillisuuden päällä. Rehevöitymisestä hyötyvä lettiruskohahtu kilpaileekin näin
elintilasta rakkohaurun kanssa ja saattaa haudata alleen kokonaisen
rakkohaurukasvuston. Lettiruskohahtu aloittaa kasvunsa jään alla jo
talvella, mikä on sille kilpailuvaltti.
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REHEVÖITYMINEN
KÖYHDYTTÄÄ
MAISEMAA
Rehevöityminen on yksi suurimmista uhkista vedenalaisen
meriluontomme monimuotoisuudelle. Sen aiheuttaa kasvava
mereen valuva ravinnekuorma.
Itämeren valuma-alue on meren
kokoon nähden valtava ja sen
suurissa kaupungeissa ja laajoilla
maatalousalueilla elää kymmeniä
miljoonia ihmisiä. Lisäksi Itämeri
on melko matala ja sen vesi
vaihtuu hitaasti, mikä tekee siitä
erityisen alttiin rehevöitymiselle.

muutos vaikuttaa kaikkiin meressä eläviin lajeihin ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin.
Rehevöitymisen seurauksena
vesi myös samenee, kun sekä
elävän että kuolleen eliöstön
määrä vedessä kasvaa. Veden
samentuessa auringonvalo ei
enää ylety yhtä syvälle kuin
ennen, mikä kaventaa valoa
tarvitsevien eliöiden elintilaa.
Toisaalta esimerkiksi jotkin simpukat, surviaissääskien toukat
sekä makean veden kotilot
pärjäävät sameassa ja ravinteikkaassa vedessä erinomaisesti,
kuten myös näitä pohjaeläimiä
syövät särkikalat. Kaiken kaikkiaan rehevöityminen kuitenkin
yksipuolistaa lajistoa merkittävästi ja sen seurauksena yhä
useampi vedenalainen maisema
on todellisessa vaarassa köyhtyä
peruuttamattomasti.

Käytännössä rehevöityminen
tarkoittaa ravinnelisäyksen
seurauksena tapahtuvaa levien
ja vesikasvien liiallista kasvua.
Tietyt lajit, kuten yksivuotiset
rihmalevät, hyötyvät lisäravinteista toisia enemmän ja runsastuvat nopeasti jättäen muut
lajit kilpailussa taakseen. Kilpailuasetelman muuttuessa koko
ekosysteemin tasapaino järkkyy,
ja ennemmin tai myöhemmin
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Rehevöitymisen merkkejä. Kuva: Anu Riihimäki, Metsähallitus.

Lisääntynyt rehevöityminen rasittaa merenpohjaa monin eri tavoin.
Runsastuneet rihmalevät hautaavat monivuotisen kasvillisuuden alleen.
Samea vesi ja kasvien pinnoille asettuva höttö vähentävät pohjalle ulottuvan valon määrää ja vaikeuttavat kasvien elämää. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki rehevöitymisen vaikutuksista, mutta
kaikkia seurauksia emme edes tiedä vielä.
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Hapenpuutetta merenpohjassa. Kuva: Elli Leinikki, Metsähallitus.

Happikato on tila, jossa happea on niin vähän, että monet korkeammat elämänmuodot eivät enää menesty. Vähähappisilla ja hapettomilla
pohjilla alaa valtaavat muun muassa erilaiset bakteerit, kuten tämän
kuvan lumenvalkoinen kasvusto. Itämeressä hapettomuuden syynä on
pääsääntöisesti rehevöityminen, jota hapettomalta pohjalta vapautuvat
ravinteet eli niin sanottu sisäinen kuormitus kiihdyttää. Kyseessä on
noidankehä, johon ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua.
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Ärviät. Kuva: Anu Riihimäki, Metsähallitus.

Vesikasveista korkeimpia ja näyttävimpiä ovat vähäsuolaisessa vedessä
viihtyvät ärviät (Myriophyllum spp.), jotka voivat olla metrien mittaisia.
Suotuisissa oloissa ne voivat täyttää koko merenlahden. Suomen rannikolla elää neljä ärviälajia, joista yleisimmät ovat punavartinen tähkä-ärviä
ja karkealehtinen kalvasärviä. Ärviälajit risteytyvät helposti keskenään,
joten varma lajinmääritys on kuitenkin haastavaa.

28

MERENLAHTIEN
VETISET
VIIDAKOT
Veteen pulahtaessa vesikasvien
limaiset varret kietoutuvat säärten
ympärille ja tiheä kasvusto estää
näkyvyyden. Matalissa merenlahdissa on joskus niin paljon vesikasvillisuutta, että ihminen ei siellä viihdy.
Kaloille, linnuille ja monille pikkuotuksille rehevä, suojaisa lahti voi sen
sijaan olla oikea paratiisi. Tyynen
vedenpinnan alla matalat merenlahdet suorastaan kuhisevat elämää.
Ne ovat kuin vedenalaisia viidakoita.

ja valumavesien tuoma liete painuu
pohjaan. Pehmeä, usein liejumainen
pohja on otollinen paikka kasvien
juurtua ja pienten eläinten myllertää.
Kevätkutuisille lajeille kuten hauelle ja
ahvenelle matalat, nopeasti lämpenevät merenlahdet, jokisuut ja fladat,
eli maankohoamisen seurauksena
merestä kuroutuvat lahdet, ovat
tärkeitä lisääntymisalueita. Niissä
oleva kasvillisuus antaa suojaa
mädille ja poikasille, ja olot ovat
suotuisat myös poikasten nopealle
kasvulle. Usein ihminenkin asettuu
suojaisille merenlahdille mökkeineen
ja satamineen. Useimmiten yhteiselo
sujuu hyvin, ja rikas vedenalainen
luonto herättää halun suojella näitä
ainutlaatuisia maisemia.

Suurin osa matalista merenlahdista
sijaitsee mantereen tuntumassa ja
sinne valuu jokien kautta makeaa
vettä. Veden suolapitoisuus on siis
näillä alueilla muuta merta alhaisempi. Suojaisissa merenlahdissa vesi ei
myöskään vaihdu kovin tehokkaasti
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Hauki. Kuva: Petra Pohjola, Metsähallitus.

Maankohoamisen seurauksena merestä kuroutuvat lahdet eli fladat
ovat tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Näissä elinympäristöissä on
tarjolla tiheän kasvillisuuden antamaa suojaa, lämpöä ja ravintoa,
mikä mahdollistaa yksilöiden nopean kasvun. Suojaisilla merenlahdilla
esimerkiksi hauen (Esox lucius) on hyvä kehittyä mätimunasta nuoreksi
kalaksi.
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Punanäkinparta. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus Luontopalvelut.

Tiheä punanäkinpartakasvusto (Chara tomentosa) peittää suojaisan
merenlahden pohjaa Saaristomerellä. Rehevän kasvuston voi haistaa jo
kaukaa, sillä näkinpartaisten heimoon kuuluvilla lajeilla on pistävä ominaistuoksu. Ulkonäöltään näkinpartaiset muistuttavat kasveja, mutta ne
luetaan kuuluvaksi viherleviin, sillä niillä ei ole varsinaisia juuria vedentai ravinteiden ottoon eivätkä niiden lehtimäiset rakenteet ole erikoistuneet yhteyttämiseen. Meriajokkaan tavoin näkinpartaiset muodostavat
laajoja niittyjä, tai pikemminkin metsiä, joilla elää monipuolinen lajisto.
Näkinpartaisniittyjä esiintyy koko Suomen rannikon mitalta, mutta hyvin
harvakseltaan, ja ne onkin luokiteltu erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi
(2018).
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Mutu. Kuva: Maiju Lanki, Metsähallitus.

Pikkukalaparvet ovat tuttu näky rantaruovikoissa. Mutut (Phoxinus
phoxinus) puikkelehtivat ruokojen välissä tiheänä parvena. Pienikin suojaisa ruovikko saattaa tuottaa kaloja laajalle alueelle. Esimerkiksi suurin
osa Suomen rannikon kuhista on peräisin Saaristomeren ruovikkovaltaisista merenlahdista.
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Kampela. Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.

Kampela (Platichthys flesus) elää enimmäkseen melko matalilla lieju- ja
hiekkapohjilla, missä se makaa usein piilossa osittain pohjaan kaivautuneena. Loppukesästä kampelat siirtyvät syvempiin vesiin (10–30 m).
Kampelan silmät sijaitsevat yleensä oikealla kyljellä. Viimeisimmässä
Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa (2019) kampela luokiteltiin
silmälläpidettäväksi lajiksi.
Suomen rannikolla elää myös kampelan lähisukulainen piikkikampela. Laji muistuttaa tavallista kampelaa, mutta sen silmät ovat yleensä
vasemmalla kyljellä ja sen ruumis on hieman eri mallinen. Piikkikampelan kutu onnistuu vain lounaisilla merialueilla, jossa suolapitoisuus on
tarpeeksi korkea.
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Liuskamerietana. Kuva: Visa Hietalahti.

Liuskamerietana (Tenellia adspersa) on laskenut valkeana hohtavat
munansa vesikasville. Tämä pieni nilviäislaji on mereistä alkuperää,
mutta se sietää mataliakin suolapitoisuuksia ja viihtyy hyvin esimerkiksi
matalissa merenlahdissa, satama-altaissa ja jokisuiden murtovedessä. Itämeressä liuskamerietana syö makeasta vedestä peräisin olevia
polttiaiseläimiä, kuten lampipolyyppejä (Hydrozoa). Saalistussuhde on
ainutlaatuinen, sillä muissa merissä nämä lajit eivät kohtaa. Kaukaisempien, kookkaampien sukulaistensa tapaan myös liuskamerietanalla on
selässään sormimaisia kiduslisäkkeitä, jotka tehostavat sen hengitystä.
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Liejutaskurapu. Kuva: Rami Laaksonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Liejutaskurapu (Rhithropanopeus harrisii) on Pohjois-Amerikasta peräisin oleva vieraslaji, joka on levinnyt Itämerelle 2000-luvulla oletettavasti
laivojen painolastivesien mukana. Suomessa laji tavattiin ensimmäisen
kerran Naantalin vesialueella vuonna 2009. Liejutaskurapu viihtyy vähäsuolaisessa murtovedessä hyvin, ja se näyttääkin runsastuvan Suomen
rannikolla vauhdilla kilpaillen elintilasta alkuperäisen lajiston kanssa.
Lähes kaikkiruokaisena lajina sen vaikutus esimerkiksi rannikon rakkohauruyhteisöihin saattaa olla mittava, mutta uutena lajina sen vaikutuksia ei vielä tarkkaan tunneta.
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Kuva:Niina Kurikka, Metsähallitus.

Kuva: Pekka Lehtonen, Metsähallitus.
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MITÄ EMME
TUNNE, EMME
VOI SUOJELLA
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma
(VELMU) on kartoittanut vedenalaista luontoa koko Suomen
rannikon mitalta. Vuonna 2004
alkaneen hankkeen taustalla on huoli Itämeren tilasta ja
tarve saada lisää tutkimustietoa
Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Suuri osa näyttelyn
kuvista on otettu kartoitustyön
ohessa.

jolloin saadaan tarkinta tietoa
lajistosta. Suurin osa työstä tehdään kuitenkin veneestä laskettavan videokameran avulla. Sade
ei aja kartoittajaa mereltä, mutta
kovat tuulet sen sijaan voivat estää kenttätyön. Sellaisina päivinä
kartoittajan työ sisältää esimerkiksi näytteiden tunnistusta ja
havaintojen kirjaamista veden
alla kuvatuilta videoilta. Vaikka
tutkimusmenetelmät kehittyvät
jatkuvasti, säänkestävien luontokartoittajien työ on yhä tärkein
tiedon kartuttamisen tapa.

Vedenalaista luontoa kartoitetaan muun muassa sukeltamalla,
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Varaa näyttelyvierailu ennakkoon
turku.fi/vierailemuseoissa

38

Tyhjä aukeama.
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