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Introduktion
Mg/Ca kvoten i bottenlevande foraminiferers skal 
kan användas för att återskapa havstemperaturen i 
marina miljöer. Det är välkänt att magnesiumupptaget
är temperaturberoende och högre Mg/Ca kvoter 
återfinns i varmare vatten (figur 1).

Syfte
Det är dock mindre välkänt huruvida Mg/Ca kvoten är representativ för vattentemperaturer
nära 0°C. Detta eftersom kvoten kan påverkas av olika externa faktorer och är av exponentiell
form. Av den anledningen kan faktorer som påverkar magnesiumupptaget ge upphov till 
avvikande värden och därmed ge upphov till felkällor vid analys. Syftet med studien är att
sammanställa spårelement data (Mg/Ca) från olika bottenlevande foraminiferer och avgöra 
om vissa arters Mg/Ca kvot är mer representativa än andra foraminiferarter.

Vad är foraminiferer?
- En grupp encelliga organismer
- Vanligtvis <2mm i storlek
- Deras skal består vanligen av kalciumkarbonat, CaCO3

- Uppkom under kambrium (545 miljoner år sedan)
- De kan vara planktiska eller bottenlevande (bentiska)
- 3 olika levnadssätt på botten:
  - leva på sedimenten (epifauna)
  - leva i sedimenten (infauna)
  - leve både i och på sedimentyen (semi-infauna)
- Klassifikation: 
Rike: Protozoa, Fyla: Sercodina, Klass: Rhizopoda, 
Ordning: Foraminifera
(OBS: annan klassifikation kan förekomma i annan litteratur eller liknande, då
systematiken är komplex och många forskare inte är överens)
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Använda arter och var spårelement datan härstammar från:
Majoriteten av datan är tagen från temperaturer nära 0°C. Totalt erhölls 758 värden för Mg/Ca
kvoten för alla 8 arterna. Figur 2 visar var spårelement datan härstammar från.

De använda arterna presenteras nedan:
- Cassidulina neoteretis    - Melonis pompilioides
- Cibicidoides mundulus    - Nonionellina labradorica
- Cibicidoides wuellerstorfi   - Oridorsalis umbonatus
- Melonis barleeanum     - Quinqueloculina arctica
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Figur 1. I varma vatten är Mg/Ca kvoten högre än i kallare. Detta
eftersom magensiumupptaget är temperaturberoende.

Faktorer som kan påverka Mg/Ca kvoten:
- Salinitet       - Vital effekter (biologiska processer)
- Diagenes      - Karbonatjonkoncentrationen [CO3 ]
- pH i vattnet     - Epifauna och infauna
- Löslighet (dissolution)
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Figur 2. En schematiskbild av var Mg/Ca kvoten för de bottenlevande foraminifererna är tagna ifrån. Prover från Oslofjorden och vid kusten utanför Svalbard är
utmärkta, man kan vara svåra att se. Dessutom är några prover tagna från Stilla havet och Atlanden men som inte har märkts ut på grund av områdets lilla omfattning.
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Slutsats
Graferna för arternas Mg/Ca kvot representeras i figur 3a & 3b. Mg/Ca kvoten för arterna
N. labradorica och O. umbonatus anses mest representativa eftersom regressionlinjerna för
båda arter har en högst korrelation. Vidare påverkas artena minst av de olika faktorerna. 
Anledningen till det kan bero på att de lever i sedimenten (infauna), som därmed kan utgöra
ett skydd från dessa externa faktorer. 

Figur 3a & 3b. Värdena för alla arter sammanfattas i en graf med temperaturen på den oberoende axeln och Mg/Ca kvoten på den beroende axeln. En linjär och en exponentiell regressionslinje infördes för att se vilken som är mest representativ. Dessutom jämfördes korrelationen mellan alla
arter. Här visas grafterna för de två artrna (N. labradorica & O. umbonatus) som har bäst korrelation mellan regressionlinjerna och vars Mg/Ca kvot anses mest representanta för temperaturer nära 0°C.  


