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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Sjöar I norra jord klottet är istäckta stora delar av året. Efter isbildning blir sjön 
nästan isolerad från atmosfären och följaktligen finns det ingen direkt värmeförlust 
till atmosfären, inget utbyte av syre mellan luft och vatten och inga vindströmmar. 
På grund av vindkraft på ishöljet genereras vissa svängande strömmar; små i storlek 
men de bidrar till den horisontella blandningen av Sjövatten. Sjösedimenten värms 
upp under sommaren. Denna värme släpps ut i vattnet när sjön är isbelagd. På grund 
av täthetsanomalier är bottenvattnet varmare än null graders vid isens undersida. 
Värmeflödet från sediment till vatten är den främsta bidragaren till uppvärmningen 
av sjövatten under vintern. När vattnet blir varmare blir det tätare och rör sig längs 
sluttande botten mot djupare delar av sjön och orsakar långsam konvektion i stor 
skala. 
På vintern är solstrålningen låg och med snö ovan på ishöljet: Ingen solstrålning når 
vattnet under isen och fotosyntesprocessen minskar. Under våren, när ishöljet är 
snöfritt, överflöd av solstrålar kan tränga igenom ishöljet. Energi från solen under 
den sena vinterperioden, i april, värmer upp det översta skiktet i vattenspelaren och 
därmed blir vattnet tätare och det leder till intensiv blandningskonvektion, vilket 
sker på kort skala och resulterar i ett blandat homogent skikt som rör sig några meter 
nedåt. 
Medan direkt vindinducerade strömmar dominerar i isfria sjöar, i isbelagda sjöar 
genererar vindkraft på ishöljet svängande rörelser av seich-typ. Tillsammans med 
de två typerna av konvektiv blandning som nämns ovan är dessa 
blandningsprocesser i isbelagda sjöar. Strömmar som genereras av flodinflödet är 
sällan av betydelse. 
Ishöljet förhindrar nästan syretillförseln från atmosfären och begränsar fotosyntesen 
vilket leder till kontinuerligt sjunkande syrenivå främst på grund av konsumtion av 
syre i botten sediment av organiska material. I botten kan syre vara helt frånvarande 
från vattnet, och i slutet av vintern kan noll syrelager utvecklas ovanför sedimenten. 
I början av våren, när solstrålar tränger igenom det nästan isfria skyddet, leder 
skillnaden i vattentemperatur längs vattenspelaren till skillnad i vattentäthet och 
skapandet av en blandning. 
Den nuvarande studien fokuserade på sjön Vendyurskoe i ryska Karelen. 
Huvudfokuset var den termiska regimen i den isbelagda sjön och på utvecklingen 
av syreinnehållet med djupet. En analytisk modell för utveckling av syre med djup 
och tid föreslogs. Värmeflöden vid gränsytesedimentvattnet och isvatten bestämdes 
som funktion av tiden efter isbildning. Särskilt fokus var på konvektiv blandning på 
våren när solstrålning penetrerade isen. Under denna period återfördelas 
vattenupplöst syreinnehåll och syreförbrukningen i sedimentet ökar 




