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Rödfärgat vatten på våren
Blomningar av olika växtplanktonarter framför allt under
våren är av avgörande betydelse för födoproduktionen i
havet. Vilka arter som dominerar beror av en mängd mer
eller mindre väl kända förutsättningar, där närsalttillgång
och väder (ljus, temperatur, etc.) tillhör de viktigare.

Planktonåret 2000 avlöpte utan större dramatik.
Vårblomningen dominerades av dinoflagellater på inten-
sivstationerna i norra Egentliga Östersjön (figur 35). Dino-
flagellaten Scrippsiella hangoei var mycket talrik i utsjön och
orsakade tillsammans med Peridiniella catenata (en annan
dinoflagellat) och Mesodinium rubrum (en autotrof ciliat
med rödaktigt pigment) rödbrunfärgat vatten i flera områ-
den i slutet av april. Bilden visar det väl synliga fenomenet,
som observerades främst mellan Hanöbukten och Gotska
Sandön. De nämnda arterna utgjorde tillsammans runt
90% av den totala biomassan i utsjön (stationerna BY5,
BY15, BY31). Undantaget var stationen i Arkonabassängen
(BY2), se karta sidan 57. Där i södra Östersjön nådde blom-
ningen sin maximum i mars och dominerades istället av
kiselalgen Skeletonema costatum. 

Scrippsiella var fåtalig i kustområdet (Askö B1), där istäl-

let en annan vårdinoflagellat, Peridiniella catenata, domine-
rade. Kiselalgernas biomassa var, som vanligt, högre i kust-
området jämfört med utsjön, men utgjorde inte mer än
16% av den totala växtplanktonbiomassan. Arterna Thalas-
siosira baltica, Skeletonema costatum och Chaetoceros spp. domi-
nerande.

Blågrönalgerna blåste till havs
Det kvävefixerande blågrönalgsläktet Aphanizomenon var
ovanligt vanliga redan i maj på intensivstationen BY31.
Artens månadsmedelvärde för maj översteg vida långtids-
medelvärdet, vilket fortsatte även under de följande måna-
derna. Aphanizomenon förekom tidigt även på andra utsjö-
stationer i Egentliga Östersjön samt i Gdansk- och Riga-
bukten varifrån de första ansamlingarna rapporterades i

Plankton färgar vattnet

"!En kraftig rödbrunfärgad algblomning orsakad av dinoflagellater och
ciliaten Mesodinium. Denna bild är tagen av Kustbevakningens flyg i
södra Egentliga Östersjön i slutet av april.

A red tide observed in the spring 2000.

TEXT: SUSANNA HAJDU, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Stora delar av Egentliga Östersjön rödbrunfärgades i

slutet av april när dinoflagellaterna, främst Scrippsiella

hangoei, blommade. Blågrönalgen Aphanizomenon

förekom i ovanligt rikliga mängder på intensivstationen

BY31 redan i maj och var talrikare än vanligt under hela

säsongen. De västliga vindarna gjorde dock att ytansam-

lingar av blågrönalger hölls borta från den svenska

kusten. Under hösten var kiselalgerna, efter några års

sparsam förekomst, åter rikliga i de södra och centrala

delarna av Östersjön.
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mitten av juli. På grund av de dominerande västliga
vindarna var dock det svenska kustområdet fritt från
ansamlingar. Under senare delen av juli bildade den giftiga
blågrönalgen Nodularia spumigena ytansamlingar i stora
områden ute till havs. Ansamlingarna var särskilt täta
mellan Gotland och de baltiska och polska kusterna.
Mängden Nodularia var avsevärt högre i Gotlandsbassäng-
en än i södra Östersjön, där Aphanizomenon var den domi-
nerande arten under hela sommaren. Säsongsmedelvärdet
för juli-september blev högre än långtidsmedelvärdet även
för Nodularia på intensivstationen i utsjön. 

Först i slutet av augusti blandades blågrönalgerna ner i
vattenmassorna av det blåsiga vädret, med undantag för i
Arkonabassängen där Aphanizomenon dominerade även i
september.

De potentiellt giftiga släktena Dinophysis (dinoflagel-
lat) och Chrysochromulina (häftalg) förekom i moderata
mängder på intensivstationerna. Den senare rapporte-
rades däremot vara mycket rikligt förekommande i
början av juli i Finska viken och under juli-augusti i
Gotlandsbassängen. 

Heterocapsa triquetra, dinoflagellaten vars mängd kraf-
tigt har ökat i kustområdet under senare år, var talrik
även under år 2000. Heterocapsan har dock inte bidragit
mer än 40% till den totala biomassan under sommaren,
vilket kan jämföras med 79% under 1999. Artens
sommarmedelvärdet (juni-september) blev visserligen
dubbelt så högt som långtidsmedelvärdet, men betyd-
ligt lägre jämfört med de sista två åren.

Kiselalgerna är tillbaka 
Under hösten förekom kiselalgerna sparsamt i norra
Egentliga Östersjön, medan de var mera talrika i de
centrala och södra bassängerna. Släkterna Coscinodiscus
och Actinocyclus dominerade.

Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Prorocentrum
minimum förekom enbart i små mängder, främst i södra
Östersjön. Ovanligt hög totalbiomassa uppmättes dock
i Bornholmbassängen i december.

Källor:

Informationscentralen för Egentliga Östersjön, Länsstyrelsen i Stockholm

Alg@line, Finska Havforskningsinstitutet.

English summary
Coloured phytoplankton blooms

Red tides, caused mainly by the dinoflagellate Scrippsi-
ella hangoei, were observed in several parts of the Baltic
Proper at the end of April. The cyanobacteria Aphani-
zomenon sp. occurred in unusually high numbers alrea-
dy in May at station BY31 and its monthly average
abundance exceeded the long-term mean value
throughout the whole summer season. Surface accu-
mulation of the toxic Nodularia spumigena (cyanobacte-
ria) was intensive in the central and eastern part of the
Baltic Proper at the end of July. The average summer
value of the dinoflagellate Heterocapsa triquetra was
considerably lower than in the last two years, but twice
as high as the long-term mean value. 

"!Figur 35. Olika växtplanktongruppers biomassa från de två intensiv-
stationerna under år 2000.

Phytoplankton biomass at two stations in the northern Baltic Proper
during the year 2000.
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Utsjöstationen, the offshore station, BY31
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Kuststationen, the coastal station, Askö B1
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Kiselalger/diatoms 
Autotrofa ciliater/autotrofic ciliates
Övriga/others
Heterotrofa dinoflagellater/heterotrofic dinoflagellates

Växtplankton / phytoplankton


