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Betande i en varmare och brunare framtid 

I Skandinavien har vi de senaste årtiondena sett en ökning av temperatur och brunhet i 
sjöar och vattendrag. Dessa förändringar tros vara ett resultat av den globala 
uppvärmningen, men även den minskade sura nederbörden har angetts av forskare som 
trolig orsak till en allt brunare färg på vattnet. Den förändrade färgen på vattnet 
minskar ljusinsläppet och tillsammans med en ökad temperatur kan detta medföra 
stora förändringar hos organismerna som lever i sjöar och vattendrag. 

Plankton är viktiga organismer i sjöar och vattendrag då de utgör nedersta steget i 
näringskedjan. Växtplankton utnyttjar energin från solljuset för att producera kolföreningar 
och dessa blir sedan byte för djurplankton, vilka i sin tur är viktig föda för planktonätande 
fiskar. Om temperatur och ljusinsläpp ändras kan detta påverka växt- och djurplankton, vilket 
kan resultera i att djurplanktonens betning blir mindre effektiv. Detta kan i sin tur leda till att 
energi går förlorad och inte förs vidare i näringskedjan. Målet med mitt projekt var att titta på 
hur djurplanktonens betning av växtplankton ändras, när temperatur och ljusinsläpp ändras. 

 I mitt försök använde jag fyra olika behandlingar; kontroll, högre temperatur, brunare vatten 
och både högre temperatur och brunare vatten. Jag tittade både på hur planktonsamhällena såg 
ut och hur mycket växtplankton som ätits av djurplanktonen. Vidare tittade jag på de 
vanligaste grupperna hos både växt- och djurplankton.  

En ökad temperatur hade störst effekt både när det gällde planktonsamhället och betningen. 
När temperaturen ökade förändrades djurplanktonsamhället till grupper av mindre 
individstorlek. Motsatt till detta dominerades växtplanktonsamhället här av större individer, 
vilket kan vara en effekt av att betningstrycket var högre på mindre växtplankton. Det fanns 
vissa effekter av behandlingen med både högre temperatur och brunare vatten, men inte 
enbart av brunare vatten. Högre temperatur och brunare vatten minskade tillsammans 
betningstrycket på hela växtplanktonsamhället. 

Mina resultat visar på att en varmare och brunare framtid främst ändrar djurplanktonsamhället 
till mindre individer som betar mer på mindre växtplankton. Betningstrycket på hela 
växtplanktonsamhället minskar och detta tillsammans med mindre storlek på djurplankton kan 
leda till minskad energi som går vidare i näringskedjan, då planktonätande fiskar föredrar 
stora djurplankton. Då fiskar och andra organismer som äter djurplankton minskar i antal kan 
detta påverka däggdjur, fåglar och människor som livnär sig på dessa organismer. 
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Recently there has been an increase in water temperature and color in boreal lakes and this might be 
a result of a changing climate. The purpose of this study was to investigate how the climate changes 
affect grazing rates by zooplankton. Zooplankton biomass, chlorophyll-a, phytoplankton 
concentration and grazing rates were estimated in four treatments; control (C), elevated 
temperature (T), increased water color (B) and both elevated temperature and increased water color 
(TB). Initial zooplankton biomass and phytoplankton concentration was a result of three months 
acclimation in each treatment. A two day experiment was conducted to estimate grazing rates. The 
total biomass of zooplankton as well as that of Daphnia sp. and Bosmina sp. was lower in treatments 
with increased temperature. Calanoid copepods were positively affected by a combination of the two 
factors. The initial concentration of Cryptomonas sp., Rhizosolenia sp. and Chlamydomonas sp. was 
affected by the elevated temperature as well. Further, Cryptomonas sp. was also affected by a 
combination of the two treatments. Grazing rates for Chlamydomonas sp. was affected by an 
increased temperature while the entire phytoplankton community, measured as chlorophyll-a, was 
affected by a combination of the two treatments. There was no effect on the grazing rates of brown 
water separately. An increase in water temperature and water color might possibly in the future 
affect higher tropical levels in freshwater ecosystems.  
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