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ABSTRAKT 

 

Östersjöns växtplanktonsamhällen är dynamiska och mångfaldiga samhällen som visar 

temporal årstidsbunden variation i biomassaproduktion och artkomposition i respons till 

abiotiska faktorer som temperatur, ljustillgång och koncentrationen av nyckelnäringsämnen. 

Nyliga undersökningar har avslöjat klimat- och eutrofieringsrelaterade förändringar i den 

abiotiska miljön av Östersjön och påföljande förändringar successionella mönster och 

cellstorlek hos växtplankton, i synnerhet hos nyckelgrupperna kiselalger och dinoflagellater. 

Genom att följa ett växtplanktonsamhälles succession och cellstorleksstruktur på art- och 

samhällsnivå under en tempererad kallvattenperiod (oktober till maj) i en grund vik på 

nordvästra Åland med årstidsbundna fluktuationer i temperatur och näringsämneshalter i 

vattenkolumnen, undersöktes hur samhällets biomassa, taxa- och artkomposition, diversitet och 

cellstorleksstruktur utvecklades i förhållande till naturliga fluktuationer i den abiotiska miljön. 

Totala biomassan samt taxa- och artkompositionen i växtplanktonsamhället visade temporala 

successionella mönster från oktober till maj med två blomningar med hög diversitet (höst- och 

vårblomning) och en mellanliggande period av låg biomassaproduktion och låg diversitet. 

Samhället kunde indelas i tre olika successionsfaser med distinkta skillnader i 

samhällskomposition; 1) höstsamhälle, 2) vintersamhälle och 3) vårsamhälle. De 

successionella mönstren kunde förklaras med temperaturen i vattenkolumnen och möjligtvis 

ljustillgång och tot-N. Samhällets medelstorlek visade en ökande trend från hösten till våren. 

Cellstorlekarna av individuella arter korrelerade signifikant med temperatur och näringsämnen 

och de visade fluktuationer under successionsperioden. Miljövariablernas effekter på arternas 

cellstorlekar var inte likformiga; responserna hos arters cellstorlek varierade från art till art. 

Dessa resultat ger nya inblick i taxa- och artkompositionen av växtplanktonsamhällen i norra 

Östersjön samt bidrar till den växande kunskapen om hur cellstorlek på samhälls- och artnivån 

reagerar på förändringar i den abiotiska miljön. 
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1. Introduktion 

1.1 Östersjöns växtplankton 

Växtplanktonbestånden i Östersjön består av taxonomiskt och funktionellt heterogena 

grupper av mikroskopiska primärproducenter i den pelagiska delen av havet (Andersson m.fl., 

2017; Snoeijs-Leijonmalm, 2017). Växtplankton är i huvudsak fotosyntetiserande mikroalger 

och blågrönalger, men även flera heterotrofa protozoiska grupper inkluderas i definitionen på 

grund av flera likheter i funktion till “äkta växtplankton”. Protozoer som till exempel ciliater 

kan hålla kvar kloroplaster från konsumerade algceller och använda dem för att fotosyntetisera 

(Andersson  m.fl., 2017; Snoeijs-Leijonmalm, 2017). Ciliater är mixotrofa, det vill säga de har 

fler än en energikälla. Dessutom förekommer mixotrofi och heterotrofi bland arter i alla stora 

mikroalgsfylum (Andersson m.fl., 2017; Snoeijs-Leijonmalm, 2017). Dessa funktionella 

likheter mellan protozoer och mikroalger har gett upphov till en taxonomisk grupp som kallas 

“protister”. I protisterna klassas även många andra arter som inte kan klassas som sanna växter, 

djur eller svampar (Snoeijs-Leijonmalm, 2017). 

I hela Östersjöområdet förekommer det ca 2000 olika marina och 

sötvattensväxtplanktonarter som är adapterade till det kalla klimatet i Östersjön och som därför 

refereras till som kallvattensarter (Hällfors, 2004; Spilling, 2007; Andersson m.fl., 2017). 

Östersjöarterna visar en otroligt stor variation i bland annat cellstorlek; de minsta cellerna kan 

vara bara 1 μm medan de största kan bli 335 μm (Andersson m.fl., 2017). De största 

växtplankton (20–200 μm) är lätta att artbestämma under ett ljusmikroskop men 

artbestämningen blir allt svårare med sjunkande cellstorlek. Oftast är det inte möjligt att 

artbestämma arter av nano- (2–20 μm) eller pikostorlek (0.2–2 μm) noggrannare än till 

genusnivån (Andersson m.fl., 2017). Nästan alla växtplankton är encelliga och förökar sig 

asexuellt genom celldelning. Alla växtplankton förökar sig asexuellt men i till exempel 

kiselalgers livscykler ingår en obligatorisk sexuell del. I många arters livscykler ingår faser av 

inaktivitet i form av cystor eller vilosporer då ingen förökning sker (Andersson m.fl., 2017). I 

definitionen av plankton ingår också att organismen är suspenderad i vattenmassan och flyttar 

inte aktivt på sig i den, men undantag förekommer. Flera arter av dinoflagellater, ciliater, 
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kryptofyter och grönalger är inte stationära alls utan kan ha flagell de simmar med (Andersson 

m.fl., 2017). 

Växtplankton är en omfattande term som inkluderar flera olika typer av encelliga 

autotrofa, mixotrofa och heterotrofa organismer som lever mer eller mindre suspenderade i 

vattenmassan. Deras huvudsakliga roll i ekosystemet är primärproduktion och de är därmed 

basen av alla marina näringsvävar. I denna avhandling menas med ‘växtplankton’ endast 

primärproducenter som kan räknas till antingen mikroalger eller protozoer. Blågrönalger är 

alltså utelämnade från definitionen eftersom de inte togs i beaktande i undersökningen. 

 

1.2 Växtplanktons successionsmönster i Östersjön 

Successionsmönster hos Östersjöns växtplanktonsamhällen är av stort forskningsintresse 

på grund av den viktiga rollen växtplankton spelar som de huvudsakliga primärproducenterna 

i födovävar och för deras påverkan på biogeokemiska cyklingen av de viktiga elementen kol, 

kväve och fosfor (Griffiths m.fl., 2017; Hjerne m.fl., 2019; Spilling m.fl., 2018). Tidpunkter 

av hög biomassaproduktion och stor abundans i växtplanktonsamhällen (så kallade 

blomningar), samt arterna som förekommer under dem tiderna varierar mellan de olika 

bassängerna men de övergripande successionsmönstren före och under blomningar har likheter 

med varandra genom hela Östersjön. Mest biomassa produceras under vårblomningen då 

varken ljus eller näringsämnen begränsar tillväxten av mikroalger. Vårblomningssamhällena i 

de norra bassängerna domineras av kiselalger, dinoflagellater och den autotrofa ciliaten M. 

rubrum. Thalassiosira baltica, Thalassiosira levanderi, Skeletonema sp., Diatoma tenuis, 

Melosira spp., Chaetoceros spp. och Pauliella taeniata är exempel på mycket vanliga 

kiselalgsarter under vårblomningen, medan Peridiniella catenata, och Scrippsiella-komplexet 

är de två vanligaste dinoflagellatarterna (Höglander m.fl., 2004; Lips m.fl., 2014; Anderson 

m.fl., 2017; Enberg, 2017; Lips & Lips, 2017; Hjerne m.fl., 2019). 

På grund av vårblomningens signifikans i Östersjöns födovävar har mycket 

uppmärksamhet fästs vid funktionen och successionsmönstren hos vårsamhällena. Just nu är 

uppfattningen den att successionen i kallvattensamhällen drivs bland annat av abiotiska 

faktorer varav de viktigaste är ljustillgång, vattentemperatur, näringsämnestillgång, och 

vattenrörelser (Sommer m.fl., 2012; Spilling m.fl., 2015; Hjerne m.fl., 2019). På grund av 

global klimatförändring och andra antropogena tryck har det skett förändringar i bland annat 

ljusintensitet- och tillgång, temperatur, vattenrörelser och näringsämnesbalansen i vattnet (The 
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BACC II Author Team, 2015); Hjerne m.fl., 2019). I synnerhet har minskande isutbredning, 

kortare isperiod och blåsigare väder kopplats till skiften i dominansförhållanden mellan 

kiselalger och dinoflagellater runt Östersjön som kan ha signifikant inverkan på energiflöden 

inom näringsvävar (Klais m.fl., 2011; Spilling m.fl., 2018). Effekterna av en förändrande miljö 

på den årstidsbundna utvecklingen av växtplanktonsamhällen har studerats mycket i Finska 

viken medan studier från Bottenhavet och Bottenviken är ovanligare. För att skapa en mer 

heltäckande bild av de potentiella konsekvenserna av förändrande växtplanktonsamhällen är 

det av intresse att undersöka hur samhällen i de mer outforskade bassängerna reagerar på 

förändringar i miljön. 

 

1.3 Cellstorlek 

Cellstorlek av växtplankton anses vara av stor betydelse för ekosystemprocesser på grund 

av storlekens påverkan på organismers fysiologiska och morfologiska egenskaper som i sin tur 

reglerar organismers funktionella egenskaper, inklusive temperaturkänslighet och 

näringsupptagningsrat (Litchman & Klausmeier, 2008; Weithoff & Beisner, 2019).  

 Cellstorlek hos växtplankton kan variera som en respons till förändringar i deras 

abiotiska och biotiska miljö. I en mesokosmstudie av klimatets inverkan på vårblomningen i 

Östersjön (Sommer, Aberle, m.fl., 2012) konkluderas att cellstorlek kan minska med ökande 

temperatur och betestryck från djurplankton medan bättre ljustillgång kan leda till en ökning i 

medelstorlek. Samma effekt av ljustillgång på cellstorlek har observerats i en 

modelleringsstudie av Spilling & Markager (2008).  

Avslöjandet av årstidsbunden variation i cellstorleken hos växtplankton både på 

samhälls- och artnivå är av stor vikt för förståelsen av potentiella konsekvenser av 

medelstorleksskiften i växtplanktonsamhällen, bland annat under förändrande 

klimatförhållanden. Resultaten från tidigare studier (se ovan) tyder på att det finns naturlig 

variation i cellstorlek inom växtplanktonsamhällen i respons till årstidsbunden variation i 

klimat men enligt min kännedom finns inga publicerade undersökningar om 

cellstorleksutveckling under längre successionsperioder (till exempel från höst till vår) hos 

naturliga växtplanktonsamhällen i Östersjön, men åtminstone en långtidsstudie har utförts på 

en lokal i Israel (Zohary m.fl., 2017). 
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1.4 Målsättning 

 Östersjöns växtplanktonsamhällen är dynamiska och mångfaldiga samhällen som visar 

temporal årstidsbunden variation i biomassaproduktion och artkomposition över allt i 

Östersjön. Denna årstidsbundna variationen drivs av abiotiska faktorer som temperatur, 

ljustillgång och koncentrationen av nyckelnäringsämnen (fosfor, kväve och kisel) (Martin-

Jezequel m.fl., 2000; Spilling m.fl., 2015, 2018; Spilling & Markager, 2008; Stipa, 2004), samt 

biotiska faktorer som heterotrofa planktons betningsaktivitet (Johansson, 2004) och de ger 

upphov till ett successionellt mönster som karakteriseras av låg produktion under vinter och 

sommar och periodisk explosionsartad biomassaproduktion av främst kiselalger, 

dinoflagellater och M. rubrum under vårblomningen. Den specifika artkompositionen, 

dominansförhållandena mellan de mest förekommande arterna, blomningsmagnituden och 

cellstorleksfördelningen före och under blomningar har visat sig vara bland de viktigaste 

drivande faktorerna av energiflöden i marina näringsvävar. Skiften i någon av faktorerna har 

potential att leda till stora förändringar i riktningen av energiflöde från den pelagiska 

primärproduktionen till andra delar av de marina ekosystemen (Winder & Sommer, 2012). 

Skiften i synnerhet i dominansförhållandet mellan kiselalger och dinoflagellater har redan 

observerats i Finska vikens vårblomningssamhällen (Spilling m.fl., 2018) och med dagens 

förståelse av klimatförändringen i Östersjön kan liknande skiften bli allt vanligare. 

Mina forskningsfrågor var: 

1. Sker det årstidsbunden variation i biomassa och diversitet hos ett växtplanktonsamhälle 

som förklaras av abiotiska miljöfaktorer? 

2. Visar växtplanktonsamhället distinkta stadier under successionsperioden oktober-maj? 

Av speciellt intresse var indelningen av växtplanktonsamhället i ett höstsamhälle, 

vintersamhälle och vårblomningssamhälle. 

3. Fluktuerar samhällets medelstorlek och medelstorleken mellan arter temporalt i relation 

till årstidsbunden abiotisk miljövariation? 

4. Skiljer temporala förändringar i medelstorlek sig mellan olika arter? 

Målet med studien var att undersöka hur växtplanktonsamhällens artkomposition, biomassa 

och cellstorlek utvecklas under en kallvattenperiod fram till vårblomningen från oktober till 

maj med betoning på att avslöja de abiotiska miljöfaktorernas roll i att forma 

växtplanktonsamhället. Detta gjordes genom att studera successionen och 
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cellstorleksvariationen av ett växtplanktonsamhälle i en grund havsvik i nordvästra Åland 

under en successionsperiod från höst genom vinter till vår. Studiens syfte var att medverka till 

förståelsen av olika successionella mönster hos Östersjöns växtplanktonsamhällen. 
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2. Material och metoder 

2.1 Undersökningsområdet 

I havet kring Åland möts Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Skärgårdshavet. Hela 

88 % av Ålands areal utgörs av vattenområden i kust och hav och havslandskapet präglas starkt 

av en skärgårdsmiljö utgjord av 27 000 öar (Kuismanen et al. 2020). Dåligt utbyte av salthaltigt 

bottenvatten gör att Ålands kuster påverkas kraftigt av utrinning från Skärgårdshavet, 

Bottenhavet och Bottenviken. Bottenvattensutbytet förhindras av undervattenströsklar i Ålands 

havet samt av Skärgårdshavets grundhet (Snoeijs-Lejonmalm & Andrén 2017). 

Provtagningsstationen (N 60°18.271, E 19°48.451) är belägen i nordvästra Ålands 

innerskärgård, i en grund (> 30 m djup) havsvik i den nordvästra delen ön Bergö (figur 1). På 

vikens västra sida löper en brant klippvägg. Vikens östra strand är vassbevuxet och bakom 

vassbältet börjar en tall- och granskog. I södra ändan av viken finns två fastigheter med 

bryggor. Viken är ansluten till Ivarskärsfjärden via en bred mynning i dess norra ända. 

Ivarskärsfjärden är en 6200 ha stor fjärd som är kopplad till den nordvästra mellanskärgården 

via Pantsarnäsfjärden och vidare till det öppna havet via Finbofjärden. Omkring 

Ivarskärsfjärden finns rikligt med bebyggelse och jordbruksmark och vattenkvaliteten har varit 

tämligen låg sedan 1990-talet. Siktdjupet i fjärden har i medeltal varit 1,9 m under de senaste 

åren och mätningar av kvävehalter från sommarhalvåret visar att Ivarskärsfjärden är något 

eutrofierad. Mellan åren 2015–2017 var totalkvävehalten 400–420 µg/l (Mustamäki & Mattila 

2015, Ålands Landskapsregering 2016, Cederberg 2018). 

2.2 Vattenprovtagning 

Mellan 9.10.2019 och 8.5.2020 utfördes provtagningar (vatten- och 

vertikalprovtagning) en gång per månad undantaget aprilmånaden. Provtagningen i april kunde 

inte utföras på grund av Åbo Akademis interna COVID-19 reserestriktioner som förhindrade 

resandet mellan Finland och Åland. Vertikalprovtagningar utfördes med en 3 liters Limnos-

vattenhämtare (Limnos Ab) med en meters intervaller över djupen 0–9 meter. Från provet 

överfördes 80 milliliter till glasflaskor för planktonräkning, 250 ml till syreflaskor för 

syreanalys, 200 ml till glasflaska för salhalts- och pH-analys och 300 ml till plastflaskor för 

analys av totalkväve och -fosfor. 
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Figur 1. Karta över provtagningsområdet med provtagningsstationen. Provtagningsstationen är 

belägen i en grund havsvik på nordvästra Bergö (Finbo, Åland) 4,9 km från Husö biologiska station.  

 

För analys av klorofyll a togs 1 l av det återstående vattnet. På fältet tillfördes sur Lugols 

lösning samt syrereagenser till planktonproven respektive syreproven. Alla prover bevarades i 

mörker under transporten till Husö biologiska station. På stationen frystes totalkväve- och 

totalfosforproven ned i -20 ℃ för senare analys. 

 

2.3 Analysmetoder för vattenparametrar 

Efter varje provtagning filtrerades 500 ml av klorofyllproven genom glasfiberfilter 

(Whatman GF/C). De filtrerade proven läts torka i mörker varefter de nedfrystes i -20 ℃. 

Koncentrationen av klorofyll a bestämdes genom etanolextrahering följd av spektrofotometrisk 

analys. Konduktivitet, pH och syre analyserades under samma dag efter varje provtagning. 

Proven för analys av pH och salinitet läts uppnå rumstemperatur varefter konduktivitet mättes 

med en Metrohm 660-konduktometer och pH med en Metrohm 691-pH-mätare. 

Konduktivitetsvärden omvandlades till salinitet med formeln  

 

𝑌 = 0,6701 ×  𝑋 ₋ 0,3723, 
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där Y = salinitet (‰) och X = den uppmätta konduktiviteten. Syreproven analyserades med 

Winklermetoden (Winkler 1888). Totalkväve och -fosfor analyserades på Husö biologiska 

station 18.11.2020 - 20.11.2020. Totalkväve- och fosfor bestämdes genom persulfatoxidering 

enligt Grasshoff m.fl. (1999).   

 

2.4 Cell- och biomassaräkning 

Planktonproverna analyserades mellan vintern 2019 och våren 2021 enligt en 

modifierad version av Järvinen et al. (2011) beräkningsinstruktioner för planktonmonitoring. 

Provflaskorna roterades försiktigt 15 varv för att säkerställa jämn fördelning av planktonceller 

i provet, varpå provet hälldes över i 5 ml Ütermöhl-kammare (Hydro-Bios). Antingen 50 ml 

eller 25 ml sedimentationstorn användes beroende på provets celldensitet. Densiteten 

bestämdes genom att svepa över provet under 50x förstoring. För att säkra att allt plankton 

hunnit sjunka till räknekammarens botten läts proven sedimentera i minst 20 timmar. Plankton 

identifierades, räknades och cellstorlekar mättes med ett omvänt Nikon Diaphot 300 

faskontrastmikroskop. En 100x förstoring användes för att räkna och mäta stora (≥50 µm) eller 

fåtaliga plankton från hela räknekammarytan. Under förstoringen 200x räknades och mättes 

arter främst i storleken 20 - 50 µm samt vissa kolonibildande arter med cellstorlek ≤10 µm. 

Cellerna räknades längs räknekammarens lodräta och vågräta diametrar. Plankton med minst 

cellstorlek (≤10 µm) räknades och mättes under 400x förstoring genom att räkna 10 synfält 

jämnt fördelade över räknekammarens yta. Efter räkning omvandlades cellkoncentrationen till 

antal celler per liter enligt konversionsformeln i Järvinen et al. (2011). Planktonräkningens 

resultat omvandlades till kolbiomassor (pg C m-3) genom att använda art- eller taxaspecifik 

kolhalt från HELCOM-PEG-gruppens biovolymtabell (HELCOM PEG 2020) enligt 

beskrivning i Järvinen m.fl. (2011). 

 

2.5 Statistiska analyser 

2.5.1 Successionen 

För att analysera miljövariablernas förhållande till artsuccessionen utfördes en 

distansbaserad redundansanalys (db-RDA) (Legendre och Anderson, 1999) med ett påföljande 
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stegvist urval framåt (eng. forward selection) i R (version 4.1.0) med paketen “ape” och 

“vegan” (Paradis & Schliep, 2019; Oksanen m.fl., 2020). Responsvariabeln var artbiomassa 

från 0, 1, 2 och 8 meters djup (se avsnitten 2.2 och 2.4) och som förklarande variabler användes 

temperatur, tot-N, tot-P och djup (se avsnitten 2.2 och 2.3) samt dagslängd som en proxy för 

ljustillgång. Datat för dagslängd erhölls 26.5.2021 från nätsidan www.paivyri.fi där dagsvisa 

solnedgångs- och soluppgångstiderna finns listade för varje år. Analyserna ansågs vara 

statistiskt signifikant när 𝞪 <0,05. 

Artbiomassa (responsvariabel) var en kontinuerlig variabel och den log-

transformerades för att minska påverkan av arter med en avvikande hög eller låg biomassa. 

Temperatur, tot-N, tot-P och dagslängd var kontinuerliga variabler och de valdes till analysen 

eftersom de är de viktigaste abiotiska miljöfaktorerna som påverkar växtplanktonbiomassa 

(Spilling m.fl., 2015). Djup var en faktor med fyra nivåer: “0”, “1”, “2” och “8” och den 

inkluderades i analysen för att kontrollera att eventuella skillnader i biomassan inom eller 

mellan månader inte berodde på provtagningsdjupet. Temperatur och dagslängd log-

transformerades för att normalisera datat. På grund av att alla förklarande variabler hade mätts 

på olika skalor standardiserades de med z-poäng standardisation. 

Kolinearitet mellan miljövariablerna (förklarande variabler) undersöktes före analysen 

på rekommendationen av Legendre & Legendre (2012) med en korrelationsmatris. Detta 

utfördes i R med paketet “corrplot” (Wei & Simko 2021). Kolinearitet upptäcktes (bilaga xxx) 

vilket föranledde användningen av ett stegvist urval framåt för att bättre utesluta variabler som 

inte bidrog signifikant i analysen. 

 

2.5.2 Diversiteten under successionsperioden 

Med hjälp av R (version 4.1.0) (R Core Team 2021) erhölls det ur art- och 

biomassaberäkningarna (se avsnitt 2.4) artrikedoms-, diversitets-, och jämnhetsmått. Till 

uträkningarna av måtten användes prover tagna vid 0 m, 1 m, 2 m och 8 m djup. Som 

diversitetsmått användes Brillouins diversitetsindex (Hb) för icke-slumpmässigt urval (Pielou, 

1975) och som jämnhetsmått användes Pilous jämnhet (J) (Pielou, 1966). För uträkningen av 

Hb användes en funktion baserad på följande ekvation: 

 

𝐻𝑏 =
𝑙𝑛𝑁! − 𝛴𝑙𝑛 𝑛𝑖!

𝑁
, 

 

http://www.paivyri.fi/
https://paperpile.com/c/eIHxKz/jRR8
https://paperpile.com/c/eIHxKz/zhbK
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där ni = biomassan för varje art i och N = totala biomassan under en månad. För uträkningen av 

J användes “vegan” paketet (Oksanen m.fl., 2020). 

 

2.5.3 Cellstorleksanalys 

Miljöberoende fluktuationer i medelstorleken i samhället undersöktes genom att 

korrelera samhällets medelstorlek viktad med artbiomassa för varje månad med 

miljövariablerna temperatur, total-N och total-P. Uträkningen av de viktade medelstorlekarna 

utfördes i R (version 4.1.0) (R Core Team 2021) med “weighted.mean” funktionen varefter 

Spearman-korrelationer utfördes i samma program med paketet “ggpubr” (Kassambara 2020). 

Miljöberoende fluktuationer hos arters medelstorlekar under successionsperioden 

undersöktes på samma sätt som samhällets viktade medelstorlekar; medelstorlekar av 

individuella arter korrelerades med miljövariablerna temperatur, total-N och total-P med 

Spearman-korrelation. Arternas medelstorlekar räknades ut i R med paketet “tidyverse” 

(Wickham m.fl. 2019). Efter en översikt av alla arters cellstorleksutveckling och före 

korrelationerna uteslöts arter med för få förekomster under successionsperioden eftersom de få 

förekomsterna inte kunde ge en tillräckligt klar bild av cellstorleksutvecklingen. För att 

inkluderas behövde arten förekomma minst en gång per årstid, det vill säga åtminstone en gång 

på hösten (oktober-december), vintern (januari-februari) och våren (mars-maj). Även alla 

observationer på släktnivå uteslöts i detta skede oberoende deras förekomstrat under 

successionsperioden. 
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3. Resultat 

3.1 Hydrografi 

För att förankra förändringar i biomassa och cellstorlek till förändringar i den abiotiska 

miljön mättes temperatur, tot-N och tot-P, pH, salinitet och syrehalt i vattenkolumnen samt 

dagslängden för varje månad erhölls som en proxy av ljustillgång. Resultaten och detaljer för 

pH, salinitet och syrehalt under studieperioden hittas i figur I i bilaga I medan resultat för 

temperatur, närsalter och dagslängd följer nedan. 

Hösten och vintern 2019–2020 karakteriserades av mild temperatur och rekord snäv 

isutbredning i Östersjön (https://www.ilmatieteenlaitos.fi/jaatalvi-2019-2020, hämtad: 

4.5.2022). På Åland började den termiska vintern - det vill säga då den dagliga 

medeltemperaturen stannade under 0 ℃ - 25.2.2020 och slutade 29.2.2020, bara efter fyra 

dagar. På grund av den extremt korta termiska vintern utvecklades det inga ordentliga 

vinterförhållanden i Sjöviken; bland annat var viken isfri under hela vinterfasen. 

I början av studien var medeltemperaturen i vattenkolumnen 10,3 ℃ och 

vattenkolumnen var omblandad (figur 2 och bilaga I). Temperaturen sjönk ständigt genom 

november till januari och februari då temperaturen låg som lägst vid 1,7 ℃. Efter februari 

ökade temperaturen genom mars till maj. I maj var medeltemperaturen 9 ℃. Avsaknaden av 

en skarp temperaturgradient mellan djup genom studieperioden tyder på att vattenkolumnen 

hölls omblandad genom hela studien (bilaga I).  

Som en proxy av ljustillgång visar medeldagslängden (figur 2b) att ljustillgången var 

som minst i december (medeldagslängden var ca 6 h) och störst under oktober, mars och maj 

då medeldagslängden var ca 10 h, 12 h respektive 17 h. 

Tot-N och tot-P koncentrationerna i Sjöviken stämmer överens med långtidsdata av 

näringskoncentrationer från den bredvidliggande Ivarskärsfjärden (Cederberg, 2018). 

Koncentrationerna kan konstateras vara något eller måttligt förhöjda genom hela studien 

jämfört med referensvärden för åländska innerskärgården (ÅLR, 2016), även under månader 

med hög planktonproduktion (bilaga I). Tot-N visade årstidsvis variation i koncentration så att 

koncentrationerna var som lägsta på hösten och våren och som högsta under vintern (figur 2c). 

Koncentrationen var som högst under december-februari, det högsta värdet 527 µg/L mättes i 

december. De lägsta tot-N värdena mättes i oktober och maj då koncentrationerna var 398 µg/L 

respektive 383 µg/L. 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/jaatalvi-2019-2020
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Figur 2. Medelvärden per månad för a) temperatur, b) dagslängd, c) Tot-N och d) Tot-P i vattenkolumnen (0–8 

m) genom kallvattenperioden från oktober till maj. 

 

Fluktuationerna i tot-P var inte lika stora jämfört med tot-N. Tot-P fluktuerade även på 

ett annorlunda sätt jämfört med tot-N. Koncentrationen visade en sjunkande trend mellan 

oktober-mars (figur 2d). Koncentrationen var som högst i oktober (29 µg/L) och lägst i mars 

(23 µg/L). Sänkningen i koncentration var ständig mellan oktober och december varefter 

koncentrationen började fluktuera mera; först sjönk koncentrationen till 24 µg/L i januari, 

sedan steg koncentrationen i februari till 25 µg/L och i mars hade koncentrationen sjunkit igen. 

I maj hade tot-P ökat igen till samma nivå som i december.  

3.2 Succession 

3.2.1 Total biomassa och abundans 

På basen av biomassaberäkningarna för varje månad mellan oktober och maj skedde 

det tydliga förändringar i total biomassa mellan månaderna (figur 3a och b).  Under 
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studieperioden nådde biomassan i samhället vid ytan (ytsamhället) två kulmen varav den första 

skedde i oktober och den andra i mars (figur 3a). Båda kulmen sammanfaller med 

successionsperiodens två blomningar (Chl a >5 µg/L, bilaga I). Oktoberkulmen var klart högre 

än marskulmen; i oktober var den totala biomassan 803 µg C/L och i mars 311 µg C/L. 

Biomassan kulminerade två gånger även i samhället nära botten (bottensamhället), dock 

kulminerade den båda gångerna en månad efter att biomassan hade kulminerat i ytsamhället 

(figur 3b). 

Efter oktoberblomningen sjönk biomassan genom november till december då 

biomassan var som lägst under successionen (0,04 µg C/L). Biomassaproduktionen började 

återhämta sig i januari och februari (34 µg C/L respektive 22 µg C/L) och i mars hade 

biomassan nått en blomningsnivå (Chl a 16 µg/L; bilaga I). I maj sjönk biomassan igen och 

blomningen hade avtagit (Chl a 4 µg/L). Biomassan i bottensamhället följde i stort sett 

ytsamhällets mönster (figur 3a och b). 

Som den totala biomassan varierade den totala cellabundansen tydligt i både yt- och 

bottensamhället (figur 3a och b). Ytsamhällets cellabundans var som högst i oktober (52 

miljoner celler/L) och lägst i november (339 000 celler/L). 

3.2.2 Taxasuccession 

Taxakompositionen av de mest förekommande taxa i Sjövikens växtplanktonsamhälle 

visade tydlig variation mellan månader från oktober till maj med distinkta taxakompositioner 

mellan blomningsmånaderna och mellan blomningsmånaderna och vintermånaderna (figur 4 

och bilaga II). I början av successionsperioden – under oktoberblomningen – var alla taxa 

närvarande med hög (> 200 µg C/L) eller moderat (100 - 200 µg C/L) biomassa. Ingen taxa 

nådde en dominerande nivå av biomassa (≥50 % totala biomassan) under oktoberblomningen 

men den största andelen av den totala biomassan utgjordes av grönalger (347 µg C/L) följda av 

kryptofyter (150 µg C/L). Dessutom konkurrerade biomassan av kiselalger (148 µg C/L) med 

kryptofyterna. 
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Figur 3. Successionen av total abundans och total biomassa från oktober till maj i Sjöviken vid a) 1 meters 

djup som representerar successionen i ytvattnet och b) 8 meters djup som representerar successionen nära 

botten.
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I november hade taxakompositionen skiftat mot tydligare ciliat- och 

kryptofytdominans. Ciliaternas och kryptofyternas förekomst hade även skiftat bort från 1 

meters djup till 0 meter (vattenytan) och till 2 meter (bilaga II). Vid 2 meters djup utgjorde 

kryptofyterna 64 % av den totala biomassan medan ciliaterna var mest prominenta vid 

vattenytan (49 % av totala biomassan). 

Taxakompositionen hade inte förändrats mycket i december bortsagt från försvinnandet 

av dinoflagellater ur samhället (figur 4 och bilaga II). Emellertid var alla gruppers biomassa 

mycket låg under december (<1 µg C/L). I januari hade biomassan för alla grupper ökat tillbaka 

till >1 µg C/L; mest biomassa bars av grönalgerna (16 µg C/L, 46 % av totala biomassan) följd 

av ciliaterna och kryptofyterna (8,8 µg C/L respektive 8,7 µg C/L). I februari hade biomassan 

av kiselalger och dinoflagellater ökat medan ciliaternas och grönalgernas biomassa hade 

minskat. Ökningen i kiselalgers biomassa fortsatte och i mars under periodens andra blomning 

dominerades samhället av kiselalger (48 % av totala biomassa vid 1 meters djup och 54 % av 

totala biomassan vid 2 meters djup) vars biomassa hade ökat markant från februari (figur 4). 

En annan prominent grupp under marsblomningen var ciliaterna med 48 % av den totala 

biomassan vid 1 meter. I mars hade även dinoflagellaternas biomassa ökat men biomassan var 

mycket lägre jämfört med de dominerande kiselalgernas och ciliaternas biomassa (figur 4).  

I maj efter att blomningen hade avtagit hade samhället skiftat från kiselalgs- och 

ciliatdominans tillbaka till grönalgs- (80 % av totala biomassan vid vattenytan men bara 18 % 

respektive 16 % av biomassan vid 1 meter och 2 meter) respektive ciliatdominans (82 % av 

biomassan vid 1 meter). Kiselalgernas biomassa hade minskat från 149 µg C/L till 0,46 µg C/L 

medan dinoflagellaterna hade minskat till oupptäckbara nivåer. 

Taxakompositionen i oktober nära botten var något annorlunda jämfört med 

ytsamhällets komposition. Biomassan var mycket lägre och samhället bestod av ciliater, 

grönalger och kryptofyter (figur 4). Följande månad (november) hade en stark ökning i 

kryptofyter skett (från 11 µg C/L till 450 µg C/L). Samtidigt hade grönalgernas biomassa ökat 

från 20 µg C/L till 56 µg C/L och kiselalgernas biomassa hade ökat till en upptäckbar nivå (3,6 

µg C/L). December och januari karakteriserades av låg biomassa. I december hade alla taxas 

biomassa minskat till 0,1 µg C/L eller under men i januari hade kiselalgerna och grönalgerna 

återhämtat sig (5,1 µg C/L respektive 8,4 µg C/L). I februari hade en stor minskning i taxa skett 

och samhället dominerades helt av kiselalger vilkas biomassa hade fördubblats från 5,1 µg C/L 

till 10,3 µg C/L. Denna ökning fortsatte till marsblomningen och kiselalgerna hölls som den 

klart mest dominerande taxan med biomassan 183 µg C/L. Ciliaternas, dinoflagellaternas, 
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grönalgernas och kryptofyternas biomassor hade återvänt till upptäckbara nivåer men 

biomassorna hölls tydligt lägre jämfört med kiselalgerna (figur 4). I maj hade kompositionen 

skiftat bort från kiselalgsdominans till ciliatdominans. Kiselalgernas biomassa hade minskat 

drastiskt från 183 µg C/L till enbart 3,5 µg C/L medan ciliaternas biomassa hade ökat drastiskt 

från 3,8 µg C/L till 284 µg C/L. Även grönalgernas biomassa hade ökat något från 12 µg C/L 

till 19 µg C/L. Dinoflagellaternas och kryptofyternas biomassor hade minskat till oupptäckbara 

nivåer. 

 

3.2.3 Artsuccession 

Oktoberblomningens artkomposition i ytsamhället karakteriserades av en blandning av 

arter. De mest prominenta arterna var grönalgen Crucigenia spp. som utgjorde 21 % (168 µg 

C/L) av samhällets totala biomassa följd av Eupodiscales spp. som i detta successionsskede 

representerar en samling av oidentifierade småcelliga centriska kiselalger, och grönalgen 

Cryptomonas spp. Eupodiscales spp. och Cryptomonas spp. utgjorde 18 % (148 µg C/L) 

respektive 16 % (126 µg C/L) av den totala biomassan. Andra betydande arter under 

oktoberblomningen var dinoflagellaten Amphidinium sp., grönalgerna Pyramimonas spp. och 

Monoraphidium spp. och den autotrofa ciliaten Mesodinium rubrum. 

I november när samhället skiftade till ciliat- och kryptofytdominans (bilaga II) 

utgjordes samhället av M. Rubrum och kryptofyterna Cryptomonas spp. och Rhodomonas spp.  

I december dominerades samhället inte entydigt av någon art utan artbiomassorna var 

relativt jämna (figur 5). Arter som förekom under december var M. rubrum, kryptofyten 

Rhodomonas spp., C. wighamii, Monoraphidium spp., grönalgen Monoraphidium minutum och 

grönalgen Oocystis borgei. I januari hade dominansen skiftat tydligare – men inte fullt till 

dominansnivå – till Monoraphidium spp., M. rubrum och Rhodomonas spp. Monoraphidium 

spp. utgjorde 40 % av samhällets totala biomassa (14 µg C/L), M. rubrum 25 % (9 µg C/L) och 

Rhodomonas spp. 25 % (9 µg C/L). I januari hade en ökning i även många kiselalgers biomassa 

ökat till upptäckbara nivåer. Bland de arter som ökat mest fanns S. marinoi och Thalassiosira 

baltica (figur 5). 

I februari hade kiselalgernas förekomst ökat ytterligare och samhället skiftat mot en 

dominans av S. marinoi (70 % av totala biomassan; 15 µg C/L). Andra kiselalger vars biomassa 

hade ökat sedan januari var C. wighamii och T. baltica samt Eupodiscales spp., Melosira spp., 

Thalassiosira levanderi som hade blivit upptäckbara. Dessutom hade den kedjeformande 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Successionen av de mest förekommande taxa i Sjöviken vid 1 meter (ytan) och 8 meter (nära botten) från oktober till maj. Successionen visualiseras med hjälp av 

biomassa (µg C/L). Siffror i de färglösa rutorna är biomassa av taxa (µg C/L) och de tillades för klarhet då färgen i rutorna är för svag för att observeras. Ciliophora = ciliater, 

Bacillariophyta = kiselalger, Dinoflagellata = dinoflagellater, Chlorophyta = grönalger, Cryptophyta = kryptofyter.
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dinoflagellaten Peridiniella catenata blivit upptäckbar för första gången under 

successionsperioden. Arter som hade minskat eller försvunnit sedan december och januari var 

bland annat M. rubrum, Monoraphidium spp., M. minutum och Rhodomonas spp. 

I mars hade förhållandena skiftat till successionsperiodens andra blomning. 

Kiselalgerna hade fortsatt öka sedan februari. De mest biomassaproducerande arterna var S. 

marinoi (20 % av total biomassa; 61 µg C/L), T. baltica (17 % av total biomassa; 51 µg C/L) 

och T. levanderi (7 % av total biomassa; 22 µg C/L). Även P. catenata hade ökat i biomassa 

men utgjorde enbart 4 % (13 µg C/L) av den totala biomassan. Trots att kiselalgerna hade ökat 

i biomassa ansenligt sedan januari och blivit dominerande arter var marsblomningens mest 

produktiva art M. rubrum (figur 5; 48 % av total biomassa, 148 µg C/L). 

I maj hade blomningen avtagit och biomassan av alla arter hade minskat tydligt från 

blomningen (figur 5). De flesta kiselalgerna hade blivit oupptäckbara och endast S. marinoi 

och C. wighamii fanns kvar i samhället. M. rubrum var fortfarande samhällets dominerande art 

(82 % av totala biomassan; 59 µg C/L). I maj hade även Monoraphidium spp. ökat i biomassa 

sedan januari och utgjorde den andra mest produktiva arten i samhället (18 % av total biomassa; 

13 µg C/L). 

Artkompositionen nära botten vid 8 meters djup reflekterade för det mesta 

artkompositionen vid ytan, typiskt med en månads fördröjning i introduktionen av arter. Detta 

kan ses tydligast under efter blomningarna då arter som vid ytan var abundanta dyker upp eller 

uttrycker högre biomassa nära botten månaden efter (jämför oktober vid 1 m med november 

vid 8 m samt mars vid 1 m med maj vid 8 m i figur 5). 

3.2.4 Miljövariablernas roll i successionen 

I distansbaserade redudansanalysordinationen (db-RDA) för artbiomassor under 

successionsmånader vid olika djup (figur 6) grupperades sampel från november, januari och 

maj nära varandra (nov-jan-maj kluster) medan oktober, december och mars grupperade inte 

tydligt med andra månader. Februari visar ingen tydlig gruppering med sig själv eller med 

andra månader. Resultaten indikerar att mängden biomassa under november, januari och maj 

är mycket liknande varandra medan biomassorna under oktober, december, februari och mars 

är olika från både varandra och nov-jan-maj klustret. 
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Figur 5. Successionen av de mest förekommande arterma i Sjöviken vid 1 meter (ytan) och 8 meter (nära botten) från oktober till maj. Successionen visualiseras med hjälp 

av biomassa (µg C/L). Siffror i de färglösa rutorna är biomassan av arter (µg C/L) och de tillades för klarhet då färgen i rutorna är för svag för att observeras.
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Klustringen av november, januari och maj är överens med biomassaberäkningarna 

(figur 3) som indikerade att biomassorna i november, januari och maj var låga och generellt 

inom samma variationsbredd. Likaså var december en månad av låg biomassa men den 

grupperade inte sig med nov-jan-maj klustret. Orsaken till det kan vara den mycket låga 

biomassan (0,04 µg C/L) i december vilket skiljer december åt från de andra månaderna med 

låg biomassa.  

Både oktober och mars var blomningsmånader med hög biomassa men skillnaden i 

totala biomassorna mellan månaderna var stor (en skillnad på 492 µg C/L) vilket kan förklara 

varför månaderna inte grupperades tillsammans.  

Enligt db-RDA:n förklarades 43,9 % av variansen mellan sampel av de två första 

axlarna (figur 6). Den första axeln förklarade 25,4 % av variansen medan den andra axeln 

förklarade 18,5 % av variansen. 

Analysen upptäckte en signifikant effekt av miljövariablerna på variansen i biomassa (F# = 

3,737, p = 0,001, permuteringar = 999) och med hjälp av ordiR2step stegvisa urvalet visades 

att temperatur är en signifikant (F = 5,59, p = 0,003) drivande faktor av variansen. Enligt db-

RDA:n hade varken näringsämnen, dagslängd eller djup en signifikant effekt på 

biomassavariansen. Däremot upptäcktes signifikanta positiva förhållanden mellan biomassa 

och dagslängd och Tot-N (Mantel R = 0,159, p = 0,038 respektive Mantel R = 0,202, p = 0,013) 

i ett Mantel-test med spearmankorrelation utförd på Bray-Curtis dissimilaritetsmatriser av 

artbiomassa och miljövariablerna vilket tyder på åtminstone någon positiv effekt av ljustillgång 

och kvävekoncentration på artbiomassa.  

Temperaturen korrelarade starkast med oktober och nov-jan-maj klustret varav i 

synnerhet november var korrelerad med temperatur (figur 6). Korrelationen indikerade en 

positiv effekt av temperatur på biomassa under dessa månader, särskilt med november. 

Temperaturen verkade inte ha en korrelation med december eller mars. Dagslängden 

korrelerade icke-signifikant med nov-jan-maj klustret, något med mars och svagt med 

december (figur 6). Korrelationen indikerade en positiv effekt av dagslängd särskilt på maj 

biomassorna och en möjlig negativ effekt av dagslängd på december biomassorna. Tot-N 

korrelarade icke-signifikant med nov-jan-maj klustret, särskilt med november och maj. 

Korrelationen indikerade en negativ effekt av tot-N koncentration på biomassa i november och 

maj. Tot-P och djup visade ingen tydlig korrelation med någon av månaderna. 
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Figur 6. Distansbaserad redundansanalys (db-RDA) baserat på log-transformerad artbiomassa. 

Enbart variationen som förklaras av temperatur (RDA1) och total-N (RDA2) visas i figuren med 

procent av variansen som förklarades av variabeln inom parenteser. Vektorerna visar riktningen av 

variansen som variabeln förklarar samt korrelationsriktningen. Punkterna är kodade enligt månad och 

sampeldjup: okt = oktober, nov = november, dec = december, jan = januari, feb = februari, mar = 

mars, maj = maj, 0 = 0 meter, 1 = 1 meter, 2 = 2 meter, 8 = meter.
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3.3 Diversiteten under successionsperioden 

3.3.1 Artrikedom 

Det totala antalet arter under successionsperioden som kunde identifieras och 

kvantifieras med ljusmikroskopering var 26. Ytsamhällets artrikedom var högst i oktober under 

blomningen och i mitten av successionsperioden i januari (11 respektive 10 arter, figur 7). 

Artrikedomen var lägst i november efter oktoberblomningen och i maj efter marsblomningen 

(3 respektive 4 arter, figur 7). 

Från resultaten kan ses att det skedde en tydlig minskning i mängden arter i samhällena 

efter båda blomningsmånaderna. Efter nedgången i november ökade artrikedomen genom 

december till januari varefter rikedomen hölls jämn tills minskningen i maj. Likt mönstret i 

biomassa mellan ytsamhället och bottensamhället verkade det finnas en månads fördröjning av 

artrikedomen i bottensamhället. 

I allmänhet var artrikedomen lägre i bottensamhället under tider då artrikedomen var 

högst i ytsamhället och när artrikedomen minskade i ytsamhället skedde det en ökning i 

artrikedomen i bottensamhället (jämför till exempel oktober och november vid 1 meter mot 8 

meter i figur 7). Mars var dock ett undantag då artrikedomen var högre i bottensamhället 

jämfört med ytsamhället (14 arter). 

3.3.2 Diversitet 

Diversiteten i ytsamhället mätt med Brillouins index (HB) var moderat till hög (1,5 - 

3,5) i oktober och mars under blomningarna (figur 8). De högsta diversitetsvärdena nåddes i 

oktober respektive mars (HB = 2,0 och HB = 1,5). Under resten av successionsperioden var 

diversiteten låg (1,4–1,0). I bottensamhället var diversiteten generellt lägre än i ytsamhället; 

högsta diversiteten i bottensamhället nåddes i mars (HB = 1,5) och resten av 

successionsperioden var diversiteten låg eller mycket låg (<1,0). 

Diversitetsvärdena indikerar att diversiteten var relativt högt under 

blomningsmånaderna, det vill säga i samhället fanns tämligen många arter med en jämn 

fördelning av biomassa mellan arterna. Låg diversitet indikerar att under månader med HB <1,5 

fanns det få arter och ojämn fördelning av biomassa mellan arterna. 
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Figur 7. Artrikedomen i Sjövikens växtplanktonsamhälle från oktober till maj vid ytan (1 m) och 

nära botten (8 m). 

 

 

 

 

Figur 8. Brillouins index för Sjövikens växtplanktonsamhälle under kallvattenperioden oktober till 

maj. En typisk variationsbredd för Brillouins index är 1,5 - 3,5 men med Sjövikens totala antal arter 

på 26 är det högsta Brillouin-värdet samhället kan få 3,258 

(https://www.omnicalculator.com/ecology/shannon-index, hämtad 5.6.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omnicalculator.com/ecology/shannon-index
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3.3.3 Jämnhet 

Biomassans jämnhet mellan arterna i samhället undersöktes ytterligare med hjälp av 

Pilous jämnhetsindex (figur 9). Under successionsperioden var jämnheten moderat (0,4 - 0,5) 

eller låg (<0,4). Biomassan i ytsamhället var jämnast fördelad i oktober (J’ = 0,4) respektive 

november (J’ = 0,5) varefter jämnheten sjönk och hölls låg från december till maj. Jämnheten 

under marsblomningen var låg, enbart 0,3, vilket indikerar att blomningen karakteriserades av 

ett fåtal arter som utgjorde största delen av biomassaproduktionen under blomningen. 

Lika med ytsamhället var biomassajämnheten i bottensamhället låg, dock varierade 

jämnheten mer än vid ytan (figur 9). Dessutom var jämnheten högst lite olika tider jämfört med 

ytsamhället. Biomassan i samhället var jämnast i oktober (J’ = 0,5) och i januari (J’ = 0,4). 

 

3.4 Storleksstrukturen och cellstorleksvariationen i samhället 

3.4.1 Medelcellstorlek under successionsperioden  

Samhällets medelcellstorlek visade ett fluktuerande mönster med en trend av ökande 

medelcellstorlek från oktober till maj (figur 10a). I början av successionsperioden under 

oktoberblomningen var medelcellvolymen i samhället låg (CWM = 82,2 µm3).  

I november hade medelstorleken dock skiftat till något större (CWM = 142,1 µm3) men 

trenden hade vänt sig redan i december och samhällets medelcellstorlek höll sig låg ända till 

januari. 

 

 

Figur 9. Pilous jämnhet för Sjövikens växtplanktonsamhälle under kallvattenperioden oktober till maj. Värden 

för Pilous jämnhet faller inom 0 och 1,0 där 0 = en art utgör hela samhällets biomassa och 1,0 = alla arter i 

samhället har samma biomassa (https://www.flutterbys.com.au/stats/tut/tut13.2.html, hämtad 5.6.2022). 

 

https://www.flutterbys.com.au/stats/tut/tut13.2.html
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I februari hade det skett en 40 % ökning i medelcellstorlek (från 75,1 µm3 till 181,9 

µm3). Ökningen hade fortsatt i mars och under marsblomningen hade medelstorleken ökat 

med ytterligare 64 % sedan februari (181,9 µm3 till 283 µm3). I slutet av successionsperioden 

(maj) hade medelstorleken sjunkit igen men med bara 22 % (från 283 µm3 till 233 µm3). 

En granskning av individuella arters succession under perioden (figur 5) samt arternas 

cellstorleksutveckling (figur 11) tyder på att de observerade skiftena i medelstorlek är en 

kombination av inomarts storleksfluktuationer och de månadsvisa skiftena i artförekomst. En 

förklarande miljöfaktor för medelstorleksvariationen söktes med hjälp av spearmankorrelation 

mellan CWM och temperatur, total-N och total-P men de kunde dess värre inte förklara 

samhällets cellstorleksutveckling på ett avgörande sätt (figur 10b). Temperatur hade ingen 

korrelation med medelstorleken (R = 0,076, p = 0.7) men både total-N (R = -0,27, p = 0.17) 

och total-P (R = -0,38, p = 0,054) visade en svag icke-signifikant relation med medelstorlek. 

 

3.4.2 Arters cellstorleksvariationer 

Individuella arter visade fluktuerande cellstorlek (mätt som cellvolym) under 

successionsperioden och cellstorlekarna varierade på två huvudsakliga sätt. Den första typen 

av variation illustreras med M. rubrums, C. wighamiis och S. marinois cellstorleksutvecklingar 

(figur 11). Dessa arters cellstorlekar var som störst i mitten av successionsperioden (december 

till februari) och cellstorlekarna visade en stadig ökning från början av successionsperioden till 

mitten av perioden. Efter cellstorlekstoppen minskade cellstorlekarna stadigt mot slutet av 

successionsperioden i maj. 

Den andra typens variation illustreras med T. balticas, T. levanderis och M. minutums 

cellstorleksutvecklingar (figur 11). Dessa arter nådde sin största cellstorlek i slutet av 

successionsperioden i stället för att ha nått det redan i mitten av perioden. Cellstorlekarna ökade 

i en mer exponentiell stil där storlekarna var i början och i mitten av successionsperioden 

mindre och ökade sedan plötsligt runt december och januari. 

Cellstorleksökningarna kunde vara häftiga under successionen men arternas förmåga 

att bli större varierade. M. rubrums cellstorlek sexdubblades från början av 

successionsperioden till januari då cellstorleken var som störst medan T. balticas, T. levanderis 

och M. minutums cellstorlekar fyrdubblades från början av perioden till att de nådde sina största 

storlekar (figur 11). 

I jämförelse med dessa arter var cellstorleksökningen hos C. wighamii och S. marinoi 

av mycket mindre omfattning (figur 11). C. wighamii fördubblade sin cellstorlek från 
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november till februari när dess cellstorlek toppade. S.marinoi å sin sida hade blivit enbart en 

halv gång större i februari jämfört med hur stor den var i början av successionsperioden. 

Temperaturens och näringsänmenas inverkan på cellstorleken verkade vara artspecifik 

(tabell 1). Av de sex illustrerade arterna hade M. rubrum, C. wighamii, S. marinoi och T. 

levanderi signifikanta korrelationer med temperatur eller näringsämnena medan M. minutums 

och T. balticas cellstorleksutveckling hade inga signifikanta förhållanden med 

miljövariablerna. M. rubrum, C. wighamii, S. marinoi och T. levanderi hade alla en signifikant 

negativ korrelation med temperatur (i ordning R = -0,93, p <0,001; R = -0,82, p <0,001; R = -

0,78, p <0,001; R = -0,86, p <0,001), det vill säga deras cellstorlek minskade när temperaturen 

i vattenkolumnen var hög. 

Både M. rubrums och S. marinois cellstorlekar visade en signifikant positiv korrelation 

med total-N koncentration (R = 0,69, p <0,001 respektive R = 0,75, p <0,001); cellstorlekarna 

var som störst under tider av hög total-N koncentration. C. wighamii å sin sida visade en 

signifikant negativ korrelation med total-N (R = -0,80, p <0,001) men en signifikant positiv 

korrelation med total-P koncentration (R = 0,49, p = 0,021) vilket tyder på att C. wighamiis 

cellstorleksökning kan vara starkare kopplad till tillgängligheten av fosfor i vattnet. T. 

levanderis cellstorlek korrelerade inte signifikant med näringsämneskoncentrationer. 
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Figur 10. a) Förändringen i sjövikensamhällets medelstorlek viktad med artbiomassa (CWM i µm3) 

för hela successionsperioden från oktober till maj. b) Spearmankorrelationer mellan CWM och 

miljövariablerna temperatur (℃), total-N (µg/L) och total-P (µg/L). R = korrelationskoefficient, p = 

signifikans.
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Tabell 1. Resultaten av spearmankorrelationer mellan utvalda arters cellvolymer och de abiotiska miljövariablerna temperatur, total-N och total-P. R = 

korrelationskoefficient. 
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Figur 11. Cellstorleksvariationen (mätt som medelcellvolym (µm3) per månad) för utvalda arter under kallvattenperioden oktober till maj.
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4. Diskussion 

På grund av den korta och milda hösten och vintern 2019–2020 hölls Sjöviken isfri och 

oblandad genom hela vintern. På basen av Ålands Landskapsregerings gränsvärden för god 

ekologisk status av näringsämnena kväve och fosfor var tot-N och tot-P i Sjöviken något 

upphöjda. Totala biomassan i växtplanktonsamhället visade temporala successionella mönster 

från oktober till maj med två blomningar (höst- och vårblomning) och en mellanliggande period 

av låg biomassaproduktion. Baserat på taxa- och artkompositionerna kan samhället indelas i 

tre olika successionsstadier med distinkta skillnader i samhällskomposition; 1) höstsamhälle, 

2) vintersamhälle och 3) vårsamhälle. De successionella mönstren kunde förklaras med 

temperaturen i vattenkolumnen och möjligtvis ljustillgång och tot-N. CWM av cellstorlek 

visade en trend av ökande medelcellstorlek från hösten till våren (figur 10a). På basen av CWM 

av cellstorlek karakteriserades höst- och vintersamhället av små växtplankton (viktad 

medelcellstorlek 75 – 142 µm3. 

I februari skedde det ett drastiskt skifte mot ett samhälle med större medelcellstorlek. 

De största cellstorlekarna förekom under mars då samhällets viktade medelcellstorlek var 282 

µm3. Cellstorlekarna av individuella arter korrelerade signifikant med temperatur och 

näringsämnen och de visade fluktuationer under successionsperioden (figur 11). 

Miljövariablernas effekter på arternas cellstorlekar var dock inte uniforma; responsen hos arters 

cellstorlek varierade från art till art (tabell 1). Temperatur och näringsämnen kunde inte förklara 

successionen av CWM cellstorlek. 

4.1 Total biomassa och abundans 

Total biomassan och total abundansen av Sjövikens växtplanktonsamhälle fluktuerade under 

kallvattenperioden med en synbar koppling till årstid (figur 3). Samhället undergick två 

blomningsperioder – en i oktober och en i mars – som visas av klorofyll a koncentrationerna 

under dessa månader (bilaga I). Tidpunkten av blomningarna är i enlighet med observerade 

tider för höst- och vårblomningar i norra Östersjön (Andersson m.fl., 2017; Enberg m.fl., 2018; 

Hjerne m.fl., 2019). Intressant nog var magnituden av höstblomningen större; vid 1 meter 803 

µg C/L under höstblomningen jämfört med 311 µg C/L under vårblomningen. Detta säger emot 

den allmänna uppfattningen att växtplanktons biomassaproduktion kulminerar under 

vårblomningen (Andersson m.fl., 2017). Oöverstämmelsen kan dock förklaras enkelt med 
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saknaden av biomassadata från april. Enligt bland annat Anderson m.fl. (2017) och Hjerne m.fl. 

(2019) är april månaden av störst biomassaproduktion så det är sannolikt att den sanna 

vårblomningen utelämnades från successionen för att ingen provtagning kunde genomföras den 

månaden (se avsnitt 2.2). Perioden mellan blomningarna (november till februari) 

karakteriserades av låg biomassaproduktion och cellabundans. Detta mönster är också i 

enlighet med tidigare observationer av växtplankton biomassa under vintermånader (Enberg 

m.fl., 2018; Spilling, 2007). 

4.2 Taxa- och artsuccessionen  

Höstsamhället (oktober) dominerades av grönalger (Crucigenia spp.), kryptofyter 

(Cryptomonas spp.) och kiselalger (Eupodiscales spp.) medan vintersamhället (november till 

februari) karakteriserades av ciliater (M. rubrum) samt kryptofyter (Cryptomonas spp. och 

Rhodomonas spp.)  och grönalger (Monoraphidium spp.) som till artkompositionen var 

annorlunda jämfört med höstsamhället. I figurerna 4 och 5 kan ses hur skiftet från 

vintersamhället till vårsamhället började redan i februari med återintroduktionen av flera 

kiselalgsarter. Vårsamhället (februari till maj) dominerades tydligt av kiselalger, speciellt av 

arterna S. marinoi, T. baltica och T. levanderi. Emellertid var M. rubrum och grönalgerna 

Monoraphidium spp. och M. minutum också viktiga arter i vårsamhället i synnerhet mot slutet 

av successionsperioden.  

Liknande successionsstadier identifierades av Enberg m.fl. (2018) men taxakompositionen 

under de olika faserna av växtplanktonsuccessionen i deras växtplanktonsamhället skiljde sig 

något från kompositionen i denna studie. Den mest framstående skillnaden är den låga mängden 

dinoflagellater i Sjövikensamhället. Det finns dock också likheter i komposition mellan 

vårsamhällena som i båda studierna domineras av kiselalger. Den framstående dominansen av 

kiselalger över dinoflagellater i Sjövikens vårsamhälle står i skarp kontrast med projicerade 

utseenden av vårsamhällen efter milda vintrar som vintern 2020 (Spilling m.fl., 2018). Vintern 

2020 var en exceptionellt varm vinter (Tvärminne, 2020) som karakteriserades i Sjöviken av 

en omblandad vattenkolumn (bilaga I) och ingen havsis genom hela studieperioden.  Milda 

vintrar och tillfällig omblandning av vattenkolumnen under vintern har föreslagits leda till 

dinoflagellatsdominerade vårblomningar via omblandningens antagna positiva effekter på 

vilocystors groende genom transport av cystor från sedimenten till ytan med det uppvällande 

vattnet (Spilling m.fl., 2018).
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Den observerade kiselalgsdominansen i vårsamhället i denna studie verkar inte stöda denna 

modell av sammankomst av dinoflagellatdominerade vårblomningar. Kiselalgsblomningar 

associeras med bra ljustillgång och rikliga mängder näringsämnen (Hjerne m.fl., 2019 med 

referenser där i) vilket kan vara en delorsak till kiselalgernas framgång då det tack vare 

islösheten skulle det ha funnits bättre ljustillgång även under vintern. Sjövikens 

näringsämneskoncentrationer var även något upphöjda på basen av gränsvärden för god 

ekologisk status i kustvatten kring Åland (Ålands Landskapsregering, 2016) vilket skulle ha 

garanterat bra tillgång till näringsämnen under hela successionsperioden. 

Grönalgerna utgjorde en oväntat stor andel av biomassan under successionen. Största 

delen av grönalgsbiomassan bestod av bara av två arter, Monoraphidium spp. och M. minutum, 

och de var kapabla att producera biomassa upp till en dominerande nivå i förhållande till andra 

arter (se avsnitt 3.2.2 och 3.2.3). Inga tidigare observationer av liknande grönalgsdominans i 

norra Östersjön kunde hittas bland litteraturen vilket gör detta till potentiellt den första 

observationen av dess slag. 

Temperatur var den enda miljövariabeln som hade signifikant positiv effekt på 

biomassavariansen mellan månaderna under perioden oktober-maj. Temperaturen korrelerade 

starkast med månader under vilka kiselalger inte förekom i stora mängder. I stället utgjordes 

största delen av biomassan av M. rubrum och grönalger vilket kan tyda på att temperaturens 

signifikanta effekt på biomassan under successionen är mest kopplad till dessa arter. I själva 

verket finns det bevis på att högre temperaturer har en positiv effekt på både M. rubrums och 

grönalgers tillväxt (Johnson m.fl., 2013; Jurgensone m.fl., 2011).  

Den största kiselalgsbiomassan under successionen associerades med mars som inte 

korrelerade tydligt med någon av miljövariablerna (figur 6). På grund av detta kan man inte på 

basen av resultaten dra några definitiva slutsatser om vad som orsakade biomassavariansen 

mellan mars och andra månader men möjliga drivande faktorer av förändringen är ljustillgång 

och tot-N. Trots att db-RDA analysen inte pekade på någon signifikant koppling mellan 

biomassan under mars och ljustillgång eller tot-N fanns det en svag korrelation mellan 

dagslängd och biomassan i mars och en starkare icke-signifikant korrelation mellan dagslängd 

och maj. Dessutom hittade manteltestet en signifikant positiv korrelation mellan dagslängd och 

tot-N och biomassa. Ljustillgång har visats vara en viktig initierande faktor i början av 

växtplanktonblomningar (Sommer, Aberle, m.fl., 2012) och kiselalgerna är effektiva utnyttjare 

av den stora mängden näringsämnen som ackumuleras i vattenkolumnen under vintern (Hjerne 

m.fl., 2019 och referenser där i).    
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4.3 Diversitet 

Diversiteten varierade under successionsperioden distinkt mellan samhällets olika 

successionsstadier. Artrikedomen följde tätt fluktuationerna av total biomassa med 

medföljande toppar under blomningarna och dalar under vintermånaderna (figur 3 och 7), 

någonting som var förväntat eftersom artrikedom och biomassa har en stark korrelation med 

varandra; fler arter leder vanligtvis till större total biomassa (Lehtinen m.fl., 2017; Tian m.fl., 

2017).  HB visade en liknande trend av högre HB under blomningarna jämfört med 

vintermånaderna (figur 3 och 8). Eftersom HB beaktar både artrikedom och biomassa av 

samhället i diversitetsestimeringen var det förväntat att HB skulle visa ett liknande mönster 

genom successionsperioden jämfört med total biomassa och artrikedom. Artjämnheten under 

successionsperioden visade en minskande trend genom oktober till maj och det verkade inte 

finnas konsekventa likheter mellan jämnhet och biomassa eller artrikedom (figur 3, 7 och 9). 

Artjämnhet i växtplanktonsamhällen har visats påverkas positivt av tot-P i vatten (Lehtinen 

m.fl., 2017). Om artjämnheten jämförs med de uppmätta tot-P värdena i Sjöviken genom 

oktober till maj framträder det ett matchande mönster av minskande jämnhet och tot-P genom 

tiden (figur 2 och 9), vilket kan vara en indikation på en positiv korrelation mellan tot-P och 

artjämnhet i Sjöviken. Lehtinen m.fl. (2017) visade också att artrikedomen i 

växtplanktonsamhällen påverkas positivt av tot-P men en synlig likhet mellan tot-P och 

artrikedom från oktober till maj fanns inte i Sjöviken.     

4.4 Storleksstrukturen och cellstorleksvariationen 

 Skillnaden i medelcellstorlek mellan höst- och vintersamhällena och vårsamhället kan 

förklaras av taxa- och artsuccessionen. Höst- och vintersamhället dominerades av små (≤10 

µm) grönalgs- och kryptofytarter medan vårsamhällets stora medelcellstorlek drevs antagligen 

av närvaron av M. rubrum, T. baltica och T. levanderi vilka kan nå ansenliga cellvolymer (figur 

11). Varken temperatur eller näringsämnen hade en signifikant korrelation med CWM 

cellstorlek men både tot-P och tot-N visade en svag icke-signifikant negativ korrelation med 

CWM cellstorlek (figur 10b). Negativ korrelation mellan näringsämnen och cellstorlek är inte 

i enhetlighet med tidigare forskningar som har konstaterat att cellstorleken i 

växtplanktonsamhällen ökar och minskar som respons till hög och låg näringsämnestillgång 

antingen som en adaptiv respons av individer för att maximera näringsupptagningen med 

minsta möjliga cellyta:volym förhållande eller för att samhällskompositionen skiftar mot arter 
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med mindre cellstorlek när arter med större cellstorlek konkurreras bort. Temperaturen har 

också visats vara en stark drivande faktor av mindre medelcellstorlek i växtplanktonsamhällen 

(Sommer, Aberle, m.fl., 2012) vilket gör den icke-signifikanta korrelationer mellan temperatur 

och CWM cellstorlek också överraskande. Idéen att cellstorlek minskar universellt med 

temperatur enligt Bergmans och James temperatur-storlek regler för samhällen och inom arter 

(Adams m.fl., 2013 och referenser där i) har dock utmanats av bland annat Adams m.fl (2013) 

som inte hittade en konsekvent minskning i samhälls- eller artsstorlekar med högre temperatur. 

Cellstorlekarna av individuella arter visade fluktuationer under successionsperioden 

(figur 11) och det fanns skillnader mellan arternas responser till fluktuationer i temperatur och 

näringsämnen. Cellstorlekarna varierade på två huvudsakliga sätt: antingen genomgick arterna 

en klockformig ökning och minskning av cellstorlek med största cellstorlek under vintern och 

minsta cellstorlekarna under hösten och våren, eller så ökade cellstorlekarna i en mer 

exponentiell stil där storlekarna var mindre i början och i mitten av successionsperioden och 

ökade senare under successionsperioden. Arter med den exponentiella ökningen i storlek hade 

deras största cellstorlek på våren. Temperaturens och näringsämnenas inverkan på cellstorleken 

skiljde sig mellan arter både i fråga om förekomsten av korrelationer och i riktningarna av dem 

(tabell 1). Dessa resultat stöder Adams m.fl:as (2013) idé att cellstorleken reagerar på 

förändringar i temperatur artspecifikt och inte universellt som tidigare antagits och erbjuder ny 

information om potentiella artspecifika responser till fluktuationer i näringsämnen. Detta 

understryker värdet av undersökningar med fokus på artspecifika responser till relevanta 

miljövariabler. 
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5. Slutsatser 

 I denna studie undersöktes ett växtplanktonsamhälles succession och 

cellstorleksstruktur på art- och samhällsnivå under en tempererad kallvattenperiod för att fylla 

i kunskapsluckorna av successionella mönster hos växtplanktonsamhällen i en hittills relativt 

outforskad del av norra Östersjön. I studien undersöktes även abiotiska faktorers effekt på den 

temporal variationen hos växtplanktonbiomassa och cellstorleksstruktur under en 

successionsperiod för att hitta potentiella drivers av dessa två viktiga funktionella egenskaperna 

av växtplanktonsamhällen. Insatsen av denna studie är nya inblick i taxa- och artkompositionen 

av växtplanktonsamhällen i norra Östersjön samt ett bidrag till den pågående diskussionen om 

hur cellstorlek på samhälls- och artnivån reagerar på förändringar i den abiotiska miljön.
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Bilaga I 

 

Bilaga I. Alla abiotiska parametrar uppmätta under kallvattenperioden oktober till maj. 
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Bilaga II 

 

Bilaga II. Successionen av de mest förekommande taxa i Sjöviken vid 0 meter (vattenytan), 1 meter, 

2 meter och 8 meter, visualiserad med hjälp av biomassa (µg C/L). Siffror i de färglösa rutorna är 

biomassa av taxa (µg C/L) och de tillades för klarhet då färgen i rutorna är för svag för att observeras. 

 

 

 

 

 


