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Vattenmassans biologi
Wikner J., Andersson A. Umeå Marina Forskningscentrum, Umeå universitet

Näringssituationen i Bottniska viken har 

varit stabil de senaste 10 åren. Detta vi-

sar de flesta variabler som mäts inom pro-

grammet ”Vattenmassans biologi”. Det 

finns dock stora skillnader mellan de två 

havsbassängerna Bottenviken och Bot-

tenhavet.

läGRe VäxTPlANKTONBIOMASSA 

I SöDRA BOTTeNVIKeN

Årsmedelvärden av växtplanktonbiomas-

sa och klorofyll a ökar från norr till sö-

der i Bottniska viken. En orsak till detta 

är sannolikt närsaltskoncentrationen. Fos-

forhalterna är mycket låga i Bottenviken 

och utgör begränsande ämne för algernas 

tillväxt under sommaren (Andersson et al. 

1996). I Bottenhavet är fosforkoncentra-

tionen högre, och en successiv övergång 

till kvävebegränsning sker söderut. Art-

sammansättningen skiljer inte så mycket 

från norr till söder, utan den årliga växt-

planktonsuccessionen följer ett liknande 

mönster i hela Bottniska viken. 

 

AlGeRNAS KlOROFyllINNeHÅll 

HöGRe I NORR

Algerna i Bottenviken har högre klorofyll-

innehåll än i Bottenhavet (p< 0,05). Det-

ta kan möjligen förklaras av sämre ljuskli-

mat i Bottenviken. Humushalten kan vara 

högre i Bottenviken, då denna bassäng i 

högre grad påverkas av älvtillrinning. Av 

samma skäl är salthaltssprångskiktet sva-

gare, vilket leder till en destabilisering av 

vattenmassan. Algerna befinner sig därför 

i mörker under längre perioder i Botten-

viken än i Bottenhavet. Deras reaktion på 

lägre ljus är en ökning av mängden ljus-

fångande pigment, d.v.s. klorofyll (An-

dersson och Rudehäll 1993). 

BIOMASSAN MINSKAR

I Bottenviken visar växtplanktonbiomas-

san en minskande trend de senaste 7 åren 

(p<0,05). Klorofyllhalten i vattenmassan, 

däremot, har varit relativt stabil under 
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Växtplanktonbiomassan i Bottenviken har minskat under de senaste 7 åren. 
Klorofyllhalten i algerna har ökat under denna period. Växtplanktonbiomassa 
och klorofyll a varierar från år till år i örefjärden och Bottenhavet, men föränd-
ringarna visar ingen långsiktig trend.

Växtplanktonbiomassan och klorofyll a koncentrationen var signifikant lägre i Bottenviken än 
i örefjärden och Bottenhavet (p<0,05). Klorofyllinnehållet i algerna var signifikant högre i 
Bottenviken än i Bottenhavet (p<0,05).

Bottenviken Örefjärden Bottenhavet
Växtplanktonbiomassa
antal prov 15 15 15
Medel (mg dm-3) 0,15 0,38 0,44
standardavvikelse 0,09 0,18 0,20

Klorofyll a 
Medel (µg dm-3) 0,98 1,90 1,89
standardavvikelse 0,16 0,47 0,59

Klorofyll/Biomassa 
Medel (µg mg-1) 8,29 5,55 4,99
standardavvikelse 4,86 2,10 1,99
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hela perioden. Klorofyllinnehållet i alger-

na verkar därför ha ökat de senaste 7 åren 

i Bottenviken. Nedgången i växtplankton-

biomassa i Bottenviken kan möjligen bero 

på att fosforkoncentrationerna minskat. 

Även små förändringar i fosforkoncen-

tration kan ge utslag i biomassan, efter-

som systemet är extremt fosforbegränsat. 

Växtplanktonbiomassan i Örefjärden och 

Bottenhavet visar variation från år till år, 

men inte någon långsiktig trend. 

STABIl BAKTeRIell 

SyReKONSUMTION UNDeR 

SPRÅNGSKIKTeT 

Bakterietillväxten i vattenlagret 40 till 100 

m visade inga systematiska linjära trender 

1994 till 2005, vare sig i Bottenviken eller 

Bottenhavet. I Bottenviken sågs en ten-

dens till minskande bakterietillväxt på 

båda stationerna, främst i slutet av perio-

den, men minskningen var inte statis-

tiskt signifikant.

Den bakteriella tillväxten i skiktet från 

40 till 100 m i Bottenviken motsvarade 

en syrekonsumtion om 0,98 µmol O2  

dm-3 dag-1. Stationerna i Bottenhavet låg 

26 procent högre (p<0.01), i överensstäm-

melse med den högre produktiviteten som 

visats där (Wikner et al. 2004). Den be-

räknade bakteriella syrekonsumtionen per 

dag utgör mindre än 0,5 procent av den 

ungefärliga syremängden i vattnet. Ned-

blandning av syrerikt ytvatten bör där-

med ha goda möjligheter att balansera 

syrekonsumtionen, även om djurplank-

ton förväntas bidra med lika mycket sy-

rekonsumtion som bakterieplankton. Så 

verkar också ha varit fallet eftersom syre-

halterna i djupvattnet varit stabila under 

motsvarande tidsperiod.

Den bakteriella tillväxten i djupare 

vattenlager visade en relativt stor varia-

tion (±30 procent) runt genomsnittsni-

vån. Någon tydlig periodicitet över flera 

år kunde däremot inte visas. Den tydli-

gaste toppen noterades under 1997–98 

på stationen A13.

Bakterietillväxt, Bottenviken 40–100 m
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Bakterietillväxt Bottenhavet, 40–100 m
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Bakterietillväxten i vattenlagret 40 till 100 meter visar inga systematiska trender 
för perioden 1994–2005, vare sig i Bottenviken eller Bottenhavet. Heldragna refe-
renslinjer visar det 99 %-iga konfidensintervallet för tidsserien. Streckade linjer 
för tidsserien visar det 95 %-iga konfidensintervallet för genomsnittskurvan.

ALgERS 
KLoRofyLLINNEHÅLL
Algers klorofyllinnehåll varierar beroende på en rad olika faktorer; t.ex. 

temperatur, tillväxthastighet, ljus, närsalter, samhällets artsammansätt-

ning och cellstorlek (Andersson och Rudehäll 1993). Högre temperatur, till-

växthastighet och närsaltskoncentration leder till högre klorofyllinnehåll i 

algerna. likaså ökar klorofyllinnehållet om ljuset, cellstorleken och ande-

len mixotrofa växtplankton minskar. 
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BAKTeRIeTIllVäxTeN äR 

BeROeNDe AV PRODUKTIONeN  

I yTSKIKTeT

Bakterietillväxten under språngskiktet är 

beroende av produktiviteten i ytskiktet. 

Som förväntas i Bottenhavet syns en tyd-

lig ökning av bakterietillväxten i slutet av 

maj, då planktonproduktionen i ytskik-

tet ökar. Maximum i bakterietillväxt sam-

manfaller väl med när vårblomningstop-

pen inträffar. På stationen C3 låg 2005 års 

bakterietillväxt nära genomsnittet för de 

flesta prover. På C14 var tillväxten något 

under det normala för hela perioden.

På stationerna i Bottenviken är sä-

songsdynamiken som förväntat tydligt 

svagare, i överensstämmelse med den sva-

ga säsongsvariationen hos växtplankton. 

På station A5 låg bakterietillväxten i det 

djupare vattenlagret nära genomsnittet. 

På den sydligare stationen A13 låg bak-

terietillväxten under genomsnittet, främst 

under den senare delen av året. 

Temperaturen i skiktet 40 till 100 m 

visar en svag säsongsdynamik, med de 

högsta värdena under tidig vinter. Ing-

en samvariation mellan temperatur och 

bakterietillväxt förekommer därmed. Det 

tyder på att näringsmängd och -kvalitet, 

snarare än temperatur, förklarar säsongs-

variationerna i bakterietillväxt. 
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INdIKAToR 
PÅ SyREfÖRBRUKNINg
Bakterietillväxten under språng-

skiktet står för en betydande del 

av syreförbrukningen när sedi-

menterande organiskt material 

bryts ner. övervakning av den 

bakteriella tillväxten är därmed 

en indikator på den biokemis-

ka syreförbrukningen i miljön, 

en central information för att 

bedöma om syrebrist på grund 

av övergödning hotar. Huvud-

delen av det sedimenterande 

organiskt materialet bryts ner 

i vattenmassan innan de når 

bottensedimentet (Wikner et al. 

2004). Konsekvensen av detta 

är att huvuddelen av syrekon-

sumtionen sker redan i vatten-

massan. 

Säsongsdynamiken hos bakterieplanktontillväxten överensstämmer väl med pro-
duktiviteten hos plankton ovan språngskiktet. Värdena 2005 i Bottenhavet låg nära 
eller under genomsnittet i de flesta fall. Näringstillgång är troligen den viktigaste 
reglerande faktorn för bakterietillväxten.

Bakterietillväxt 2005 i Bottenviken låg i det djupare vattenlagret nära eller under 
genomsnittet i de flesta fall. Speciellt stationen A13 visade lägre värden i slutet av 
året. Säsongsdynamiken och absolutvärden är som förväntat lägre än i Botten-
havet. Referensperioden var 1994–2005 för stationerna c3 och A13, och 2000–2005 
för stationerna A5 och c14.
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STATISTIK 
Trendanalyser för växtplankton gjordes med linjär regression i programvaran SPSS™. Skillnader i växtplank-

tonbiomassa, klorofyll a och algers klorofyllinnehåll mellan olika bassänger testades med envägs-ANOVA. För 

 bakterietillväxt togs säsongsvariationen bort med tidseriemodulen i mjukvaran SPSS®. 

 Trendanalys utfördes med autoregression enligt Prais-Winstenmetoden på säsongsrensad tidserie med tid 

som enda oberoende variabel. Som en riktlinje för att bedöma statistiskt säkerställda variationer bör föränd-

ringar om totalt 25 procent under 2 års tid (e.g. 26 månader) kunna upptäckas med 80 procent säkerhet. Skill-

nad mellan områdena Bottenviken och Bottenhavet testades med en ANOVA där område och år var fixa fakto-

rer och månad en kovariat.

Bakterietillväxt under språngskiktet i Bottenviken och Bottenhavet. Ingen linjär trend hos 
bakterietillväxt under språngskiktet kunde visas på någon av stationerna. Analysen basera-
des på hela tidsseriens längd. Konfidensintervallet (±95 %K.I.) där medelvärdet skall ligga i 
95 fall av 100 visar också hur stor trenden minst skulle ha varit för att uppnå statistisk säker-
het. Signifikansen (a) visar risken att ha fel om man påstår att det är en trend. Signifikansen 
skall vara lägre än 5 % för en statistiskt säker slutsats.

Havsområde Station Trend ±95 % K.I. a Antal år Bakterietillväxt
(% år-�) (% år-�) (%) (nmol kol dm-� dag-�)

Bottenviken a5 -8,0 12 17 6 29
Bottenviken a13 -4,1 7,2 26 12 28
Bottenhavet C1/3 1,6 6,2 62 12 35
Bottenhavet C14 -1,3 10 80 6 36


