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Zooplankton befinner sig i en mellan-
ställning i havets födoväv och påver-
kas på ett komplext sätt av växtplank-
tonproduktion, predation av fisk, salt-
halt och temperatur. Genom att över-
vaka zooplankton får vi viktiga mått
som kan användas för att följa tillstån-
det i havet med avseende på biologisk
mångfald och eutrofiering.

Mesozooplankton intar en mellan-
ställning i det flöde av energi och
materia genom organismer som utgör
havets födoväv. De äter bl.a. växt-
plankton, encelliga djur och dött
organiskt material (detritus), och äts
själva av fisk och pungräkor. Zoo-
plankton är indirekt en del av den
födoväv som har sin bas i de bety-
dande mängder humöst material som

zooplankton – en miljö-
variabel att räkna med

når Bottniska viken via älvar. Energi
och material i dessa humusämnen går
via bakterier och flagellater till
ciliater, vilka äts av mesozoo-
plankton.

zooplankton påverkar
fisktillväxt
Många fiskar, som strömming och
skarpsill, är för sin överlevnad och
tillväxt starkt beroende av zooplank-
ton. Dessa fiskarter förekommer för
närvarande mycket rikligt i Öster-
sjön och kan konsumera en stor andel
av den årliga djurplanktonproduk-
tionen. En kraftigt minskad indivi-
duell tillväxt har påvisats hos ström-
ming i  Östersjön under en tioårspe-
riod fram till början av 90-talet
(Flinkman et al. 1998). Minskningen
i tillväxten har satts i samband med
förändringar i zooplanktonsamhäl-
let. En förskjutning inom zooplank-
tonbestånden mot mindre arter, på

bekostnad av större, utpekas tillsam-
mans med torskens tillbakagång som
anledningar till att strömmingen bli-
vit småvuxen (Flinkman et al. 1998).
Omvänt gäller att fisk kan påverka
mängd och artsammansättning hos
zooplankton. Det är därför av stor
vikt att alltid använda information
om fiskbeståndens växlingar vid
utvärderingar av trender i zoo-
planktonsamhället.

Även fiskarter, vilka som vuxna
inte äter zooplankton, är i de flesta
fall beroende av zooplankton under
sin tidiga utveckling. Risken att bli
uppäten av fisk har i ett långt tidsper-
spektiv lett till en mängd sofisti-
kerade anpassningar hos zooplank-
ton, såsom bl.a. dygnsvisa vertikal-
vandringar hos hoppkräftor samt
transparens. Vertikalvandringarna
görs så att hoppkräftorna under den
ljusa delen av dygnet befinner sig i de
djupare, mörkare vattenlagren för att
därigenom minska risken att bli sedd
av fisk som jagar med hjälp av synen.
Nattetid vandrar de upp mot ytligare
vattenlager för att utnyttja den bättre
födotillgången där i form av bl.a.
växtplankton. Djurplanktons trans-
parens försvårar ytterligare för fisk att
upptäcka dem.

täta provtagningar krävs

Zooplankton består främst av orga-
nismer med relativt kort generations-
tid. Det kärva klimatet under vinter-
halvåret i Bottniska viken medför att
antalet individer som genomlever
vintern i vattenmassan är lågt. Många
arter övervintrar helt eller delvis i
form av vilägg på havsbotten. Emel-
lertid har populationerna stor kapaci-
tet för snabb tillväxt när födo- och
temperaturförhållandena åter blir
gynnsamma påföljande sommar-
säsong. Som följd av detta kommer
zooplanktonbestånden att uppvisa
stora variationer under ett år.

I ett långsiktigt miljöövervak-
ningsprogram är det av stor betydelse
att provtagningarna inkluderar den
tid på året då zooplankton har sin
maximala förekomst (Johansson et al.
1993). Denna tidpunkt är olika för
olika zooplanktongrupper och varie-
rar också något mellan olika år. Kon-
sekvensen blir att provtagningarna
bör ske med relativt täta tidsintervall,
helst varannan vecka eller oftare un-
der den produktiva säsongen.Zooplankton provtas med planktonhåv vid station NB1 i norra Bottenhavet.
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zooplankton i Bottniska viken under
1900-talet. Dit hör expansioner av
flera marina grupper zooplankton,
alltså sådana med krav på något hö-
gre salthalt, såsom bl.a. kammaneten
Pleurobrachius pileus, larver av havs-
borstmaskar och två hoppkräftarter
(Sandström 1980). Effekterna av

På station F9 ökade under perioden 1994–1996
Limnocalanus macrurus sin förekomst på

bekostnad av Eurytemora affinis, bägge
hoppkräftor. På station NB1 ökade  under samma

tid hoppkräftan Acartia bifilosa sin andel i
zooplanktonsamhället på bekostnad av hinnkräftan

Bosmina longispina maritima. Figuren visar andel
av zooplanktonbiomassan för utvalda grupper

under perioden 1994–1996. Figurerna baseras på
säsongsmedelvärden för respektive år.

At station F9 during the period 1994–1996,
Limnocalanus macrurus increased at the expense

of Eurytemora affinis (both are copepods). At
station NB1, the proportion of the copepod Acartia
bifilosa in the zooplankton community increased at
the expense of the cladoceran Bosmina longispina

maritima, during the same time period.
The figure shows the proportion of the total

zooplankton biomass for selected species, for the
years 1994–1996. Values are based on seasonal

averages for each respective year.

salthalt och temperatur
viktiga faktorer

Erfarenheter från sötvatten visar att
eutrofiering kan leda till ökad bio-
massa av zooplankton och ändrad
artsammansättning hos dessa. Man
skulle därför kunna förvänta sig att
ökad växtplanktonproduktion skulle
medföra liknande förändringar i
bräckt vatten. Sådana förändringar i
zooplanktonsamhället kan skönjas i
längre tidsserier från delar av södra
Östersjön (Wulff et al. 1986). I andra
tidsserier från t.ex. Finska viken och
Skärgårdshavet (Viitasalo 1992,
Viitasalo et al. 1990) har många andra
faktorer än eutrofiering nämnts som
viktiga för att förklara skillnader och
trender.

För att kunna tolka orsakerna till
förändringarna i populationerna
måste man beakta den speciella miljö
som brackvatten erbjuder. Öster-
sjöns zooplanktonsamhälle är art-
fattigt och sammansatt av arter av
varierande ursprung. Några grupper,
såsom hoppkräftor av släktet Acartia,
har sitt ursprung i marin miljö men
kan tåla bräckt vatten ned till en viss
gräns. Andra, som hoppkräftan Lim-
nocalanus macrurus, härstammar från
sött-bräckt vatten och tål inte högre
salthalter. Därav följer att salthalten i
Bottniska viken ligger på en nivå som
för många arter är vid gränsen av vad
de är anpassade för. Östersjöns och
Bottniska vikens salthalt är inte stabil
utan varierar p.g.a. variationer i salt-
vattensinflöde genom de danska
sunden samt tillförsel av sötvatten via
älvar. Även om dessa svängningar i
salthalt är relativt små så får de åter-
verkningar i zooplanktonsamhället
(Vuorinen et al. 1998) så att ökat
saltvattensinflöde gynnar de marina
grupperna och vice versa.

På liknande sätt har variationer i
vattentemperatur en stark inverkan
på zooplanktons mängd och sam-
mansättning. Vissa grupper, såsom
hinnkräftor och hjuldjur, kan vid
höga vattentemperaturer ha excep-
tionellt snabb förökning. Detta
kunde tydligt observeras den varma
sommaren 1994, då ytvattnet i Bot-
tniska viken nådde 17–19 grader i
juli–augusti.

Salthaltsförändringar har ofta ut-
pekats som anledningen till många av
de observerade förändringarna hos

Zooplanktonbiomassan är som högst i augusti
och början av september.  Figuren visar

veckovisa medelvärden baserade på åren
1994–1996. Biomassa anges per kvadratme-

ter vattenpelare från botten till ytan.

The zooplankton biomass peaks in August and
early September. The figure

shows weekly averages, based on the years
1994–1996. The biomass refers to

values per square meter, integrated from
bottom to surface.

Hoppkräftor dominerar biomassan på bägge
stationerna och hinnkräftor är den därnäst

viktigaste gruppen. Figurerna visar
medelvärden för den produktiva delen av

säsongen, juni–oktober,  för respektive år
under perioden 1994–1996 för olika grupper

av zooplankton. Biomassa anges per
kvadratmeter vattenpelare från botten till ytan.

The biomasses at both stations are dominated
by copepods followed by cladocerans. The

figure shows averages for the productive part
of the year, June-October, for each respective

year in the period 1994–1996. The biomass
refers to values per square meter, integrated

from bottom to surface.
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temperatur och salthalt kan därmed
maskera förändringar orsakade av
människan som t.ex. eutrofiering.
Vid utvärdering av tidsserier  är det
därför nödvändigt att använda  salt-
halt och temperatur som förklarings-
variabler för att öka den statistiska
styrkan i tidsserierna.
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skilda zooplanktonsamhällen
Zooplanktonsamhällena på de två
stationerna, utsjöstationen F9 i Bot-
tenviken samt kuststationen NB1 i
Bottenhavet uppvisar många gemen-
samma drag men också några skillna-
der. Förekomsterna är rikligast i au-
gusti och början av september med
betydligt mindre biomassa i början
och i slutet av säsongen. Hoppkräftor
(copepoder) dominerar oftast bio-
massan på bägge stationerna. Limno-
calanus macrurus utgör stommen i be-
ståndet i Bottenvikens utsjö. Denna
stora kallvattenart förekommer, till
skillnad från de flesta andra djur-
plankton, huvudsakligen i det kallare
vattnet på något större djup. Den
förekommer därför sparsamt på den
endast 25 m djupa stationen NB1 i
Örefjärden. Där är istället den min-
dre Eurytemora affinis den biomas-
semässigt viktigaste hoppkräftarten.
En tredje art, Acartia bifilosa, är talrik
på NB1 men saknas så gott som helt
på F9 p.g.a. lägre salthalt.

Hinnkräftor (cladocerer) är den
därnäst viktigaste gruppen. De har
jämfört med hoppkräftor kraftigare
svängningar i förekomst p.g.a. att de
långa perioder övervintrar i form av
bottenliggande vilägg och är då borta
från pelagialen. Vid goda betingelser
kan de dock snabbt föröka sig och
bygga upp stora men övergående
populationer. Ofta kan tydliga popu-
lationstoppar av olika arter avlösa
varandra i sekvens. Arten Bosmina
longispina maritima är oftast den mest
betydande på bägge stationerna,
men även Evadne nordmanni före-
kommer ganska rikligt.

Hjuldjur (rotiferer) är mycket tal-
rika. På grund av sin litenhet är deras
bidrag till biomassan dock underord-
nad jämfört med de andra grupperna.
Deras populationsdynamik liknar
hinnkräftornas i det att plötsliga stora
populationstoppar växlar med perio-
der med ingen eller liten förekomst i
vattenmassan.

zooplankton påverkas av
hydrografiska faktorer
De aktuella tidsserierna för zoo-
plankton på de två stationerna i
Bottniska viken är ännu för korta för
att visa några säkra trender. Data från
de tre inledande åren 1994–1996 an-
tyder ett samband mellan zooplank-
ton och hydrografiska faktorer. Den

varma sommaren 1994 var ett bra
zooplanktonår med höga  biomassor
totalt sett. Speciellt rikligt förekom
arter  som sedan tidigare är kända för
att gynnas av hög vattentemperatur
och stabil temperaturskiktning som
hoppkräftan Eurytemora affinis och
hinnkräftan Bosmina longispina maritima
samt olika hjuldjur. På NB1 förekom
under 1995 perioder med upp-
vällning av saltare och kallare botten-
vatten. Efter en snöfattig vinter 95/96
följde en sommar med extremt låg
sötvattenstillrinning, vilket kan ha

fakta: övervakning av zooplankton
Sedan 1994 ingår zooplankton i det nationella miljöövervakningsprogrammet för Bottniska
viken. Zooplanktonbeståndens utveckling följs på en utsjöstation, F9 i Bottenviken, samt
på en kustnära station, NB1 i Örefjärden vid Bottenhavskusten. Stationerna provtas 8
gånger per år koncentrerat till den produktiva delen av året. Vattenmassan från några
meter ovan botten upp till ytan dras igenom med vertikala drag med en två och en halv
meter lång finmaskig planktonhåv, med en 90 μm sållkopp i botten. Ett håvdrag per
station och besökstillfälle görs.

Hittills har prov från 1994–1996 analyserats. Prover från 1997 har på grund av
medelsbrist inte kunnat analyseras, men analys kommer att ske under 1999 av finska
havsforskningsinstitutet (FIMR).  Prover tagna 1998 och framåt kommer att analyseras av
FIMR, medan provtagning även fortsättningsvis görs av UMF.

bidragit till att hoppkräftan Acartia
bifilosa  successivt ökat sin andel av
biomassan, till synes på bekostnad av
främst Bosmina. Totalt sett var före-
komsterna av zooplankton på NB1
sparsammare 1995 och 1996 jämfört
med 1994. På F9 kan under samma
tidsperiod konstateras successivt
ökad andel av hoppkräftan
Limnocalanus medan den varm-
vattengynnade Eurytemora minskade i
motsvarande grad. 1996 var ett sämre
planktonår totalt sett i Bottenviken
jämfört med de två tidigare åren.

fakta: mesozooplankton
Begreppet zooplankton innefattar en mängd olika organismer av mycket skiftande storlek
och utseende. Dit hör mycket små, för ögat ej synliga djur, som exempelvis ciliater, upp
till millimeterstora djur som hopp- och hinnkräftor.

Övervakningsprogrammmet för zooplankton är inriktat på den storleksfraktion som
benämns mesozooplankton. Med mesozooplankton menas djurplanktonorganismer inom
storleksintervallet 0.2–20 mm. I Bottniska viken består mesozooplankton främst av
hoppkräftor (copepoder), hinnkräftor (cladocerer) och hjuldjur (rotifera). Under en
begränsad tid på året återfinns även fritt svävande larvstadier av bottenlevande djur i
planktonfångsterna, främst larver av östersjömusslan Macoma baltica. Vissa större djur
som pungräkor (mysider) kan inte fångas kvantitativt med en vanlig planktonhåv. De har
god simförmåga och ett utpräglat flyktbeteende och befinner sig dessutom ofta mycket
nära botten. De brukar därför inte studeras med samma metod som mesozooplankton
trots att de faller inom samma storleksfraktion.

Hinnkräftan Bosmina longispina maritima är en viktig zooplanktonart i Bottniska viken.
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