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1. Fysiska processer i havet

En kort introduktion till
marinbiologi
Johan Hollander

2. Habitat
3. Ekosystemtjänster
4. Gröna lösningar

World Maritime University – Global Ocean Institute

EN BLÅ PLANET

SALTVATTEN
1000 g oceaniskt havsvatten innehåller 35 g lösta närsalter (salt) = 35‰

71% av jordens yta täcks av hav
Globalt bor ca 65% nära kusten (närmare än 200 km)
…10% bor närmare än 5 km från kusten

SALTVATTEN

Salthalten påverkar organismer i en hög grad
Saltvatten
Sötvatten
bräckt vatten

SALINITY, TEMPERATURE AND DENSITY
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SIKTDJUP

SALT, TEMPERATUR OCH DENSITET
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SAND OCH KLIPPSTRÄNDER

SIKTDJUP

Övergången mellan land och den marina miljön

silt

KUSTOMRÅDEN
•

Där land möter hav

•

En dynamisk zon

•

Många olika arter med hög produktivitet

•

Många platser är enkla att nå och besöka

•

Välstuderat

KUSTOMRÅDEN – ZONERING
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KUSTOMRÅDEN – ZONERING
Organismer som lever vid kusten utsätts för olika fysiska utmaningar, och
dessa skapar fördelningen mellan arterna

ä marin?
ä inventering?

• Uttorkning

ä metodik?

• Vågpåverkan
• Partikelstorlek på substratet
• Salthalt
• ljus
Kaiser et al. (2005)
Marine
Ecology
Kaiser
et al. (2005)
Marine Ecology

Exposed cliff

Sheltered cliff

ä

Boulder shore

ä marin?

marin?

ä inventering?

ä inventering?
Shingled beachä

Sandy beach
metodik?

Mangrove

ä metodik?

Seagrass beds

Hårt substrat vs. mjukt substrat

Hårt substrat vs. mjukt substrat
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ESTUARIER – DÄR SÖTT MÖTER SALT

ESTUARIER – DÄR SÖTT MÖTER SALT
• Estuarier eller mynningsvik
• Populärt att anlägga städer vid estuarier
• Skyddade från stormar
• En av de mest produktiva områdena, men också de mest
förorenade
• Estuarier har få permanenta arter

Övergödning
I en vidare mening kan man kalla Östersjön för ett stort
estuarium.
Ett unikt innanhav, men ömtåligt
En ökning av växtnäringsämnen (gödning), vanligtvis kväve
och fosfor som kommer ut i ekosystemet (havet).
En bidragande orsak är jordbruket runt Östersjön som
använder konstgödsel.
Detta stimulerar tillväxt av alger och algblomningar.

Övergödning

Marin snö

Giftiga algblomningar
Syrefattiga bottnar
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Övergödning

Övergödning

Effekter:
Kväve och fosfor ökar
växtnäringen i havet
som i sin tur ökar
tillväxten av
primärproducenter
(växter).

Övergödningen har
negativa effekter hos
torsk i Östersjön
(torskens ägg).

…växtplanktonen
(algerna) dör eftersom
och sjunker till botten –
bakterier på botten
bryter ner växtdelarna
mha syre, som skapar
syrefattiga och syrefria
bottnar.

• Exempel på ekosystemtjänster…?

GRÅ INFRASTRUKTUR
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Hövder kan förebygga kusterosion

Coastal squeeze

VÅGBRYTARE

Skåne, Löderup strandbad
1947

1975

Idag

Grön infrastruktur
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SJÖGRÄS

•

Sjögräs är släkt med buskar och träd på land.

•

Vandrade tillbaka till havet för 75-100
miljoner år sedan (420 miljoner år).

Blanda inte ihop sjögräs med alger (hapter)

•

72 marina arter i världen.

•

Barnkammare

•

Lever i grunda vatten längs kusterna.

•

Lever på mjuk sedimentbotten (har rötter).

•

Många sjögräsängar har försvunnit…

Sjögräs kan möjligtvis förhindra kusterosion

• Rötterna kan förankra sedimentet
• Deras blad kan minska vågenergin
med upp till 40%.
• I olika forskningsprojekt studerar vi
hur sjögräsängar kan förhindra
kusterosion och bidra med högre biologisk mångfald

Kustrestaureringar

Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Lund University
WMU
Helsingborgs stad
Länsstyrelsen
Lomma stad
Ystad
SGU
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TACK SÅ MYCKET!
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