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algblomning även i år
Under september 1998 observerades
en algblomning i södra Bottenhavet
på station SR5, bestående av framfö-
rallt Aphanizomenon sp., men även
Nodularia spumigena. Dessutom rap-
porterades under september ett antal
lokala algblomningar längs Väster-
botten- och Gästrikekusten. Även

vattenmassans
biologi
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Växtplanktonproduktion och bak-
terieproduktion utgör den huvudsak-
liga basen för vattenmassans näring-
sväv. Under de 14 år dessa variabler
följts vid kuststationen NB1 i Botten-
havet  kan ingen statistiskt säkerställd
trend påvisas för någon av variab-
lerna. Detta tyder på att den orga-
niska produktionen, och därmed
näringsstatusen i området, har varit
stabil under perioden.

växtplanktonproduktionen
fluktuerar

Växtplanktonproduktionen varierar
från år till år, av orsaker som ännu ej är
helt klarlagda. I början av 90-talet var
exempelvis växtplanktonproduk-
tionen högre än vad den är idag i
Bottniska viken. Växtplanktonpro-
duktionen var under 1998 25–35%
lägre än normalt i Bottenviken och
norra Bottenhavet. Solinstrålningen
var låg under sommaren, vilket kan
vara en orsak till den låga växtplank-
tonproduktionen. En annan orsak
kan vara den höga älvtillrinningen
som gav upphov till förhållandevis
låga salthalter, framförallt vid kust-
stationen. En lägre salthalt än nor-
malt kan orsaka osmotisk stress hos
växtplankton, och därmed en för-
sämrad produktion.

Vid kuststationen i norra Botten-
havet kan ett tydligt vårblomnings-
maximum identifieras under 1998.
Liknande maximum återfanns inte vid
utsjöstationerna. Station US5b har
vanligen ett tydligt vårblomnings-
maximum, medan detta ofta uteblir
vid station F9. Orsaken till den van-
ligtvis låga vårblomningen vid F9 är
den fosforbegränsning som råder i
Bottenviken. Växtplanktonproduk-
tionen mättes under 1998 9 gånger
vid stationen F9, 17 gånger vid statio-
nen NB1 och 5 gånger vid stationen
US5b. Den låga mätfrekvensen vid
stationen US5b gör det svårt att ur-
skilja årstidsvariationer och också att
beräkna årsproduktionen.

Växtplanktonproduktionen var 25–35% lägre
än normalt i Bottenviken och vid kust-

stationen i norra Bottenhavet under 1998.
Växtplanktonproduktionen under 1998 är
angiven med röda rutor och medelkurvan

(LOWESS anpassning, tension=0.1,
SYSTAT®)  med blå linje (1979–1998 i

Örefjärden, 1991–1998 på utsjöstationerna).
Mätningarna är gjorda i trofogena skiktet,

d.v.s. från 0–20 m.

The phytoplankton production was 25–35%
lower than average in the Bothnian Bay and

at the coastal station in the northern
Bothnian Sea during 1998. The

phytoplankton production during 1998 is
indicated by red squares and the average
curve (LOWESS smoothing, tension=0.1,

SYSTAT®) for the monitoring period by a blue
line (coastal station in the Bothnian Sea

1979–1998, off-shore stations 1991–1998).
The figure shows the integrated production

values from 0–20 m depth.

Generellt sett har näringsstatusen varit stabil i Bottniska viken de senaste 14 åren.

Växtplanktonproduktion
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här bestod algblomningarna av Apha-
nizomenon sp. och Nodularia spumigena.

extremt låg bakterie-
produktion

Bakterieproduktionen var under
maj–september 1998 extremt låg vid
stationerna i Bottniska viken jämfört
med medelkurvan för åren 1979–
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fakta: biologisk syreförbrukning
och bakterieproduktion
Biologisk syreförbrukning (BOD, biological oxygen demand) är en central process för
syresituationen i en bassäng. Denna process är intimt kopplad till bassängens närings-
status. Om förbrukningen av syre är högre än tillförseln, så kommer syrehalten i en
bassäng att minska med tiden. Biologisk syreförbrukning i en vattenmassa kan uppskattas
via mätning av bakterieproduktionen, då denna uppskattas stå för ca 50% av den totala
syrekonsumtionen i vattenmassan. Både bakteriekoncentration och -produktion har visats
vara positivt korrelerad med tillförseln av organiskt material till ekosystemet, vilket tyder
på att bakterierna generellt är substratbegränsade.

Bakterieproduktionen var extremt låg
under 1998 vid samtliga 3 mätstationer i

Bottniska viken. Bakterieproduktionen
under 1998 är angiven med röda rutor
och linje och medelkurvan med blå linje

(1984–1998 i Örefjärden, 1991–1998 på
utsjöstationerna). Värden för 0–20 m

skiktet visas för samtliga stationer.

The bacterial production was extremely
low at all 3 monitoring stations in the Gulf

of Bothnia during 1998. The bacterial
production during 1998 is indicated by

red squares and line and the average
curve for the monitoring period by a blue

line (coastal station in the Bothnian Sea
1979–1998, off-shore stations 1991–

1998). The figure shows integrated
production values from 0–20 m depth.

rättelse: förekomst av nodularia spumigena

Under 1990-talet har flera observationer på höga koncentrationer av den potentiellt
toxiska blågrönalgen Nodularia spumigena gjorts i Bottenhavet. Under 1980-talet
däremot var förekomsten av denna alg betydligt lägre. I fjolårets rapport (Bottniska
Viken 1997) angavs 4 felaktiga datapunkter på förekomsten av Nodularia
spumigena i november 1982 och 1983. Värdena var 100 gånger för stora och
berodde på en felaktig rapportering till HELCOMs databas. Istället för att antalet
100 μm enheter per liter var angivna, så hade antalet 1 μm enheter per liter
rapporterats till HELCOMs databas. Nedanstående figur har rättats till beträffande
dessa data.

För stationerna SR5 och US5B var provtagningsdjupet 0–10 m eller 0–14 m från
1979–1993. Från 1993–1997 var provtagningsdjupet 0–20 m. Provet från
algblomningsområdet 1997 var taget från ytvatten.

High concentrations of the potentially toxic blue-green alga, Nodularia spumigena
have been observed in the Bothnian Sea during the last decade. During the 1980s
the observed concentrations were lower. Sampling depth: SR5 and US5b 0–10 m
or 0–14 m from 1979–1993; 0–20 m from 1993–1997. The sample from the
bloom area in 1997 was taken from 0 m depth.
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1998 på kuststationen och 1991–
1998 på utsjöstationerna. Detta orsa-
kades sannolikt indirekt av den
nederbördsrika sommaren. Den låga
produktionen av växtplankton under
1998, i samverkan med en hög
sötvattenpåverkan,  kan ha bidragit
till en ovanligt låg produktion av bak-
terier. Vattentemperaturen var däre-
mot ej tydligt lägre än normalt, så
denna faktor bör inte ha bidragit till
den låga bakterieproduktionen.

Bakterierna visar ingen tendens till
ökad produktion vid kust- eller utsjö-
stationerna, snarare kan man se en
tendens till minskande produktions-
hastighet. Produktionen vid kust-
stationen varierar runt ett medel-
värde av 1.2 mol C m-2 år-1. Årspro-
duktionen under 1998 var den lägsta
(0.50 mol C m-2 år-1) sedan mätninga-
rna påbörjades vid denna station.
Bakteriebiomassan visar en svag ne-
gativ trend om 1.8% per år vid kust-
stationen i Örefjärden, som dock
ännu ej är signifikant (p=0.055). En
trend om 5.7% per år för bakterie-
produktion respektive 3.7% per år
för bakteriebiomassa ska kunna upp-
täckas med 80% säkerhet i en 10-års
mätserie.


