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Vattenmassans biologi
Agneta Andersson, Siv Huseby och Johan Wikner, Umeå Marina Forskningscentrum

Planktonsamhällets sammansättning 
och produktion har överlag varit sta-
bila de senaste åren. En svag ökning av 
cyanobakterier (blågröna alger) kan 
visas i Bottenhavet under den senas-
te 10 års-perioden. Ökningen består 
främst av den filamentösa cyanobak-
terien Aphanizomenon sp. Växtplank-
tonproduktionens sjunkande trend 
under en lång period verkar ha brutits. 
Värdena har ökat de senaste 4 åren, 
och närmar sig nu genomsnittsnivån 
för tidsserien. Bakteriernas tillväxt 
och biomassa i vattenmassan saknar 
tydliga långtidstrender.

SVAG ÖKNING AV CYANOBAKTERIER I 

BOTTENHAVET

Under de senaste 10 åren har bio-
massan av cyanobakterier ökat svagt, 
framför allt i Örefjärden. Denna ök-
ning består främst av den filamentösa 
cyanobakterien Aphanizomenon sp., 
vilken utgjorde 68 % av den totala 
biomassan av cyanobakterier i Öre-
fjärden under perioden 1994–2004. 
Andra filamentösa cyanobakterier, 
såsom Nodularia sp. och Anabaena 
sp., ökar inte. De förekommer spo-
radiskt i vattenmassan, speciellt un-
der sommar och höst. Även Apha-
nizomenon sp. blommar i huvudsak 
om sommaren och hösten. Blomning-
en gynnas sannolikt av varma höstar 
och sen isbildning. 

Hösten 2004 var relativt varm och 
isen kom sent i Örefjärden. Blom-
ningar av Aphanizomenon sp. obser-
verades ända till november månad. 
De blomningar av Aphanizomenon 
sp. som hittills observerats i Bottnis-
ka viken och Östersjön har inte va-
rit giftiga. 

KISELALGERNA HAR MINSKAT

Samtidigt som biomassan av cyano-
bakterier ökat har även andra grup-
per av växtplankton i kustområdet 
vid Örefjärden förändrats från 1990-
talet och fram till 2004. Under 90-
talet och fram till 2001 var årsme-

delvärdet av kiselalgsbiomassan ca 
10 gånger högre än dinoflagellatbio-
massan. Efter år 2001 har emellertid 
kiselalgerna kraftigt minskat med-
an dinoflagellaterna har ökat. Från 
2001 och framåt är biomassan av de 
båda grupperna ungefär lika. Både 
dinoflagellater och kiselalger har 
sina maximum under våren. En tidi-
gare skiktning av vattenmassan un-
der våren, t.ex. som följd av mildare 
vintrar och tidigare vårflöden från äl-
var, anses gynna dinoflagellater fram-
för kiselalger.

 En ändring i växtplanktonsam-
hället kan påverka bland annat bot-
tenlevande djur som lever på sedi-
menterande alger. Cyanobakterier 
innehåller mindre kol än dinofla-
gellater och kiselalger och är därför 
inte lika näringsmässigt god föda. Di-
noflagellater och kiselalger innehål-
ler båda större mängder kol, men di-
noflagellaterna sedimenterar i mindre 
grad än kiselalgerna, och ger därmed 
mindre föda till bottenlevande djur. 
En minskning av speciellt kiselalger 
kan därmed förklara en minskning 
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Cyanobakterier

Biomassan av cyanobakterier har ökat de senaste 10 åren i Örefjärden. De visar också en tendens 
till att öka i Bottenhavet och Bottenviken. Ökningen i Örefjärden består i huvudsak av en ökning 
av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon sp. 

The biomass of cyanobacteria have increased the last 10 years in the Öre archipelago and show a 
tendency to increase also in the Bothnian Sea and Bothnian Bay. The increase in the Öre 
archipelago is mainly due to the increase of the filamentous cyanobacteria Aphaniomenon sp.
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av bottenlevande djur, till exempel 
vitmärlan.

I Bottenvikens och Bottenhavets 
utsjö ses inga tydliga generella för-
ändringar av biomassan av kiselal-
ger och dinoflagellater. I Bottenhavets 
utsjö är biomassan av dinoflagellater 
höga när biomassan av kiselalger är 
låga, och vice versa. I Bottenviken, 
däremot, följer de båda alggrupper-
nas biomassa varandra. 

PRIMÄRPRODUKTIONEN 

ÅTERHÄMTAR SIG

Primärproduktionen i Bottniska vi-
ken var högre 2004 än 2003. Under 
en 10-årsperiod, från början av 90-
talet och fram till början av 2000-ta-
let, minskade primärproduktionen i 
hela Bottniska viken. En svag åter-
hämtning kan ses de senaste 4 åren, 
och värdena ligger nu strax under 
tidsseriens medelvärde. 

Primärproduktionen visade en 
normal utveckling under året 2004 
vid samtliga stationer. I Bottenviken 
uppmättes knappast någon vårblom-
ning, medan vårblomningen var tyd-
lig i Örefjärden och Bottenhavet. De 
replikerade stationerna inom varje 
havsområde följer varandra väl. Dä-
remot skiljer sig havsområdena åt. 

BAKTERIERESPIRATION PÅ EN 

STABIL NIVÅ

Bakterieplankton står för en huvuddel 
av syrekonsumtionen i vattenmassan. 
Inga trender kan påvisas i bakteriernas 
syrekonsumtion i någon av bassäng-
erna. Detta gäller både yt- och djup-
vatten. Bakterieplankton förbrukar 
syre när de äter löst organiskt mate-
rial för att kunna oxidera det och få 
ut energi. Genereringen av löst orga-
niskt material från alla organismer 
i näringsväven är proportionell mot 
ekosystemets produktion. Bakterier-
nas syrekonsumtion indikerar därför 
att omsättningen av organiskt mate-
rial i vattenmassan inte ändrats sys-
tematiskt under mätperioden. Medel-
värden och variationsmått baserat på 
aktuella tidsserier utgör därför också 
bra skattningar för en längre tidsperi-
od, utan inverkan av trender.
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Aphanizomenon

Biomassan av Aphanizomenon sp. ökade i Örefjärden under den senaste 10 års perioden. 
Ökningen kan kanske förklaras av varmare höstar de senaste åren.

Aphanizomenon sp. has increased in biomass during the last 10 years in the Öre archipelago.  
This increase might be a result of warmer autumns. 
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Kiselalg av släktet Chaetoceros. 
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Trendanalys på cyanobakterier under perioden 1994–2004. Total biomassa av cyanobakterier har ökat i Örefjärden, vilket i huvudsak förklaras av en 
ökning av släktet Aphanizomenon. Styrkan i tidserierna är dock något under önskvärd nivå varför resultatet får tolkas med viss försiktighet. 
Trend analysis of cyanobacteria during 1994–2004. The total biomass of cyanobacteria has increased in the Öre estuary. This is mainly explained by an 
increase in the genus Aphanizomenon.The power of the time series was, however, somewhat below desired levels and the results has to be interpreted 
with some caution.

Variabel Station Signifikansnivå Lutningskoeff. Antal år Styrka

Cyanophyta A13 0.064 0.4 11 67

Cyanophyta B3/7 0.007 0.28 11 69

Cyanophyta C3 0.089 0.17 11 16

Aphanizomenon A13 0.3 0.07 11 nd

Aphanizomenon B3/7 0.012 0.36 11 69

Aphanizomenon C3 0.28 0.11 11 13

Nodularia A13 0.57 0.14 11 12

Nodularia B3/7 0.09 0.46 11 100

Nodularia C3 0.29 0.18 11 21

Anabaena A13 nd -0.46 11 nd

Anabaena B3/7 0.88 0.07 11 15

Anabaena C3 0.62 -0.13 11 11

Nd: ej bestämd på grund av få värden över detektionsgräns.

DOMINERANDE VÄXTPLANK-
TON OCH DERAS FUNKTION
Kiselalger, dinoflagellater och cyano-

bakterier dominerar växtplanktonsam-

hället. Kiselalger och dinoflagellater 

har sina maxima under vårblomning-

en. Om vattenmassan skiktas tidiga-

re under våren, t.ex. till följd av mil-

dare vintrar, gynnar det dinoflagellater 

framför kiselalger (Wasmund och 

Uhlig 2003). Dinoflagellater är till 

skillnad från kiselalger rörliga, efter-

som de har flageller att simma med. 

De kan därigenom förflytta sig verti-

kalt i vattenmassan, för att hämta 

näringsämnen i djupare delar och 

fotosyntetisera i de övre delarna. Kisel-

alger är förhållandvis tunga, orörliga 

och är därmed beroende av ett välom-

blandat övre vattenskikt. 

 Cyanobakterier har maximum under 

sommaren eller hösten. De anses gyn-

nas av skiktade vatten samt av höga 

fosforhalter och låga kvävehalter. Cya-

nobakterierna kan förflytta sig vertikalt 

i vattenmassan genom att reglera sina 

gasvakuoler. De går ner till djupare vat-

ten för att hämta närsalter och upp till 

ytligare vattenskikt för att fotosynteti-

sera. Kväve kan de ta upp ur luften 

genom kvävefixering. Allmänt räknas 

denna alggrupp som eutrofierings-

indikatorer i söt- och brackvatten.
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En tydlig minskning i biomassa av kiselalger har observerats i Örefjärden från 2001 och framåt. 
Dinoflagellater har visat en mindre ökning under samma period. I Bottenhavet ökar dinoflagella-
terna i biomassa när kiselalgerna minskar och vice versa, vilket kan indikera att de konkurrerar 
om närsalter. I Bottenviken däremot, följer biomassan av dinoflagellater och kiselalger varandra.

In the Öre archipelago the biomass of diatoms decreased from 2001 until 2004. The dinoflagel-
lates have increased slightly during the same period In the Bothnian Sea, the biomass of dinoflagel-
lates increased when the biomass of the diatoms decreased and vice versa. This might be explained 
by competition of nutrients. In the Bothnian Bay, dinoflagellates and diatoms showed covariation. 
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Test av förändring i förekomst av kiselalger och dinoflagellater mellan 
1997–2000 och 2001–2004 i Örefjärden. En säkerställd ökning av di-
noflagellater och minskning av kiselalger kan visas. Medelvärdet (mg m-3) 
för perioderna redovisas.

Test of the change in abundance of diatoms and dinoflagellates between 
1997– 2000 and 2001–2004 in the Öre estuary. A significant increase in 
dinoflagellates and decrease in diatoms could be demonstrated. The aver-
age value for the period (mg m-3) is shown.

Variabel Station Signifikansnivå 1997–2000 2001–2004

Diatomé B3/7 0.029 393 66

Dinoflagellat B3/7 0.029   22 65

Den bakteriella syrekonsumtionen (mol O2 m
-2 år-1) i vattenmassans ytskikt 

visar en stabil nivå under perioden. Inga säkerställda trender kan visas. 
Medelvärde och standardavvikelse är därför sannolikt goda skattningar av 
långtidsvärden. Styrkeskattningen visar att tidsserierna inte kan upptäcka 
så små förändringar som förekommit med tillräcklig sannolikhet. Värden 
över 8% per år behöver uppnås för att säker kunna detekteras under en 
10 års period.

The bacterial oxygen consumption (mol O2 m
-2 year-1) in the water column 

surface layer shows a steady level during the period. No significant trends 
can be demonstrated. Mean and standard deviation are therefore good 
estimates of long-term values. The power estimate shows that the time se-
ries can not detect such low changes with sufficient probability. Trends 
larger than 8% per year are required to be detected in a 10 year time serie.

Område Vattenskikt Period Medel ±SD Trend Signifikans Antal år Styrka

(%) (%)

V Bottenviken 0–20 1991–2004 1.71 0.55 -0.18 ns 17   6

Örefjärden 0–20 1988–2004 4.14 1.08 -1.74 ns 22 15

NV Bottenhavet 0–20 1991–2004 2.51 0.79 2.75 ns 17 19

STATISTIK
Trendanalyser gjordes med linjär regression i programvaran SPSS™. Alla cyanobakterievärden transformerades med naturli-

ga logaritmen före analys. Värden för bakterierespiration var genomgående nära normal fördelning. Styrka beräknades med 

hjälp av icke-centralitetsparametern och motsvarande F-fördelning i SPSS™. Residualvariansen från variansanalysen vid 

regression användes som variationsmått.

 Skillnaden i kiselalger och dinoflagellater testades med ett Mann-Whitney U-test.
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Vårblomning i Bottniska viken. 


