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Egentliga östersjön

Vårblomningen under år 2007 bestod som 
vanligt huvudsakligen av kiselalger och 
dinoflagellater. Dessa utgör en god föda för 
djurplankton, som tillväxte kraftigt mot 
slutet av blomningen, särskilt vid kusten. 
Hoppkräftor är den vanligaste gruppen 
bland djurplankton. Blomningen avsluta-
des ganska snabbt, till följd av näringsbrist 
och betningstryck.

Under sommaren tillkommer cyano-
bakterier till växtplanktonsamhället. De 
fanns i riklig mängd under året, särskilt i 
utsjön. Cyanobakterier är skyddade mot 
betning av djurplankton genom sin stor-
lek, sina geléaktiga höljen, samt i vissa fall 
genom produktion av olika giftsubstanser. 
Vissa arter av hoppkräftor, exempelvis 
Eurytemora affinis, betar trots allt av giftiga 
cyanobakterier, och tillväxer bra vid såda-
na blomningar. Detta ger en fördel under 
sommaren då djurplanktonsamhället är 
fullt utvecklat och konkurrensen mellan 
olika arter är hög.

Den årliga höstblomningen var ganska 
svag vid kusten och bestod främst av kisel-
alger. Nedgången av djurplankton märktes 
tydligt redan tidigt på hösten, men tack 
vare denna blomning fortsätter tillväxten 
hos hoppkräftor, vilket innebär goda födo-
möjligheter för fisk.

bottniska viken

Tidsserierna för den totala djurplankton-
biomassan i Bottniska viken visar på ett 
stabilt system utan signifikanta trender. 
Trender över 6 procent per år skulle ha 
upptäckts i Bottenviken och Örefjärden. 
För den kortare tidsserien i Bottenhavet 
hade förändringar över 21 procent per 
år behövts för en säkerställd trend. En 
absolut klassificering av miljöstatus kan 
inte göras eftersom bedömningsgrun-
der saknas, liksom andra expertbedöm-
ningar av vilken biomassa av större djur-
plankton som kan anses godtagbar. 

Mängden djurplankton är dubbelt så stor 
vid Bottenhavets kust som i utsjön, vilket 
överensstämmer med kustområdenas 
allmänt högre produktivitet. På motsva-
rande sätt är mängden djurplankton i 
Bottenvikens öppna hav hälften av den i 
Bottenhavets, vilket överensstämmer med 
den lägre produktiviteten i Bottenviken. 
Den totala djurplanktonbiomassan verkar 
därför väl indikera näringsstatus i havs-
bassängerna och förväntas därmed svara 
på mänskliga störningar av näringssitua-
tionen.

en viktig länk i ekosystemet
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n integrerat medelvärde av totalbiomassan hos djurplankton större än 90 µm 
under perioden juni-september. heldragen linje visar 3-årigt löpande medelvärde. 
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hoppkräftan Eurytemora affinis.
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