Kiselalgsundersökning i Klammersbäck 2009

METODIK
Provtagning
Kiselalgsprovtagning utfördes av Ekologgruppen i Landskrona i Klammersbäck vid Ängdala
den 30 september 2009. Provet togs enligt metod SS-EN 13946 (SIS 2003) och Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning, undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten –
kiselalgsanalys” (Naturvårdsverket 2009). Påväxten borstas från minst fem stenar (Figur 1)
eller avlägsnas från vattenväxter genom att de skakas i vatten. Stenar eller växter insamlas
längs en provtagningssträcka som är representativ för lokalen vad gäller bottensubstrat, vegetation, vattenhastighet och beskuggning. Proven fixeras med etanol.
Kiselalger är ofta den dominerade gruppen i påväxtalgssamhället och de spelar en viktig roll
som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma
vattenkvaliteten i Europa, liksom i många andra länder såsom USA, Australien, Japan och
Brasilien. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer
av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med
avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet mm.).

Figur 1. Påväxten på en sten avlägsnas av med hjälp av en tandborste och samlas upp i en vanna.
Foto: Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne.
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Analys och utvärdering
Kiselalgsanalysen utfördes av Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB, enligt metod SS-EN
14407 (SIS 2005) och Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning, undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” (Naturvårdsverket 2009).
Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS (Indice
de Polluo-sensibilité Spécifique). I gränsfall mellan klasser beaktades även stödparametrarna
%PT (Pollution Tolerante valves) och TDI (Trophic Diatom Index). Uträkningen av kiselalgsindex gjordes med hjälp av programvaran Omnidia 5.3 (http://omnidia.free.fr/) och utvärderingen av resultaten gjordes enligt Tabell 1 (Naturvårdsverket 2007).
IPS, Indice de Polluo-sensibilité Spécifique (Coste i Cemagref 1982) är utvecklat för att visa
påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Indexet
bygger på alla noterade kiselalgsarter och beräknas med hjälp av formeln enligt Zelinka &
Marvan (1961):
∑AjIjVj/ ∑AjVj
där Aj är den relativa abundansen i procent av taxon j, Vj är indikatorvärdet hos taxon j (1-3,
där ett högt värde betyder att ett taxon endast tål begränsade ekologiska variationer, dvs. är en
stark indikator) och Ij är föroreningskänsligheten hos taxon j (1-5, där ett högt värde visar en
hög föroreningskänslighet). Resultat erhållna enligt formeln ovan räknas om till skalan 1-20
(enligt 4,75 * ursprungligt indexvärde – 3,75), där 20 är värdet för bästa vattenkvalitet.
Som komplement till IPS-indexet görs en beräkning av TDI, Trophic Diatom Index, och
%PT, Pollution Tolerant valves – en klassificering av kiselalger utifrån deras tolerans mot
näringsrikedom respektive lättnedbrytbar organisk förorening.
TDI, Trophic Diatom Index, enligt Kelly (1998) beräknas på samma sätt som IPS. Skillnaden
är att känslighetsvärdet anger känsligheten mot näringsrikedom, och att låga värden visar en
hög känslighet. Observera att vi i Sverige använder TDI-versionen från 1998 och inte den
reviderade versionen, vilken inte fungerar lika bra för svenska förhållanden.
%PT, Pollution Tolerant valves, är summan av andelen kiselalger som är klassificerade som
toleranta mot lättnedbrytbar organisk förorening enligt Kelly (1998).
Tabell 1. Klassgränser för kiselalgsindexet IPS samt stödparametrarna %PT och TDI. Vidare anges
nationellt referensvärde för IPS samt EK-värden (=ekologisk kvot, dvs. IPS-värde/referensvärde) .

Klass

Status
Referensvärde

IPS-värde

EK-värde

19,6

%PT

TDI

-

-

1

Hög

≥ 17,5

≥ 0,89

< 10

< 40

2

God

≥ 14,5 och < 17,5

≥ 0,74 och < 0,89

< 10

40-80

3

Måttlig

≥ 11 och < 14

≥ 0,56 och < 0,74

< 20

40-80

4

Otillfredsställande

≥ 8 och < 11

≥ 0,41 och < 0,56

20-40

> 80

5

Dålig

<8

< 0,41

> 40

> 80
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Vidare har surhetsindexet ACID, ACidity Index for Diatoms (Andrén & Jarlman 2008), som
visar vilken pH-regim vattendraget tillhör, beräknats enligt:
ACID = [log((ADMI/EUNO)+0,003)+2,5] +
[log((circumneutrala+alkalifila+alkalibionta)/(acidobionta+acidofila)+0,003)+2,5]
* En täljare eller nämnare = 0 ersätts med 1, när relativa abundansen uttrycks som procent. I Omnidia anges
den relativa abundansen av van Dams grupper i promille, varvid 0 ersätts med 10.

Den första delen av indexet baseras på kvoten av den relativa abundansen av artkomplexet
Achnanthidium minutissimum (ADMI) och släktet Eunotia (EUNO). Den andra delen av indexet tar hänsyn till alla kiselalger i provet och baseras på följande indelning enligt van Dam et
al. (1994):
• acidobiont – huvudsakligen förekommande vid pH < 5,5
• acidofil – huvudsakligen förekommande vid pH < 7
• circumneutral – huvudsakligen förekommande vid pH-värden omkring 7
• alkalifil – huvudsakligen förekommande vid pH > 7
• alkalibiont – endast förekommande vid pH > 7
För att få linjäritet logaritmeras båda delarna av indexet och för att undvika log0 läggs faktorn
0.003 till (vilket motsvarar det lägsta värdet skiljt från 0). En addition av faktorn 2.5 medför
att indexet varierar mellan 0 och 10 och inte ger negativa resultat. Klassningen har gjorts enligt
Tabell 2 (Naturvårdsverket 2007).
Tabell 2. Bedömning av surhet i vattendrag med hjälp av kiselalgsindexet ACID; indelning i fem surhetsklasser. Klasserna visar olika stadier av surhet – inte om eventuell surhet har naturligt eller antropogent ursprung. För varje surhetsklass anges motsvarande medel- och minimum-pH.

Klass/pHSurhetsklass
regim

Surhetsindex
ACID

Motsvarar medel-pH Motsvarar pHminimum

(medelvärde för 12 mån.
före provtagning)

≥ 7,5

≥ 7,3

Nära neutralt

5,8-7,5

6,5-7,3

3

Måttligt surt

4,2-5,8

5,9-6,5

< 6,4

4

Surt

2,2-4,2

5,5-5,9

< 5,6

5

Mycket surt

< 2,2

< 5,5

< 4,8

1

Alkaliskt
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