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MARIN BIOOPTIKK

Vi må høyt til værs, skal vi
få vite hvordan det står til
med kystområdene våre.
Satelittbaserte overvåk-
ingssystemer gir øye-
blikkelige tilstandsrap-
porter.

Tekst: Mentz Indergaard, Illustrasjon: Mads Nordtvedt
Vitenskapelig rådgiver: Geir Johnsen, Institutt for
biologi, NTNU

SISCAL (SATELLITE INFORMATION SYSTEM FOR

COASTAL AREAS AND LAKES) er et nyutviklet
europeisk, satellittbasert overvåkings-
system for kystfarvann og innsjøer. Miljø-
forvaltere og forskere kan nå via internett
bestille målinger med forskjellige typer
sensorer plassert på sju satellitter. Slik
kommer teknologien i forskningsfronten
raskere til nytte.

Satellittene kan blant annet registrere
klorofyll a, overflatetemperatur og mengde
oppløst materiale i de øvre vannlagene.

Bruksområdene er hovedsakelig miljø-
overvåkning og ressursforvaltning. Det kan
for eksempel være varsling av opp-
blomstringer av skadelige eller giftige
planktonalger, og av store isflak – eller 
avsløring av oljeutslipp. I tillegg til å gi nes-
ten øyeblikkelige tilstandsrapporter kan
målingene også supplere tradisjonelle felt-
metoder.

Mange målinger gjort regelmessig over
måneder og år, gir både forskere og for-
valterne verdifulle serier som viser endrin-
ger over tid. Målingene er også en støtte ved
en økologisk forsvarlig akvakultur. Til 
bistand i overvåkingen har flere av hurtig-
rutene og Color Lines ferjer utstyr for auto-
matiske og kontinuerlige målinger av både
temperatur og klorofyll langs hele den ruta
skipene følger. Disse resultatene blir også
brukt til å kalibrere satellittmålingene.

De to norske prosjektdeltakerne i Siscal
har vært NTNU ved Institutt for
biologi/Trondhjem biologiske stasjon og
Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag.
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AVANSERT DATABEHANDLING av satellittenes lysmålinger gir kart
med valgte bølgelengder, og angir for eksempel. mengde klorofyll a.
Mengde planteplankton kan da beregnes. Kartet viser konsentra-
sjonen av klorofyll a utenfor Sør-Norge 25. mars 2001.
Det arbeides med å lage dataprogrammer for å kartlegge ulike
typer planteplankton.

Satellittmålinger for miljøet  

Plantecellenes biooptiske egenskaper avhenger av:

Klorofyllkorn
med stabler

av thylakoider

Spesielle satellitter registrerer lysintensiteten over
hele spekteret av lysets bølgelengder, inklusive lyset
som blir reflektert av havets planteplankton. 

Noe lys lekker ut fra fotosyntesen og gir opphav til 
fluorescens i form av rødt lys. Detaljert analyse av 
fluorescens kan skille planktonarter fra hverandre.

SATELLITTEN

Infrarødt Sollyset rommer hele fargespekteret Ultrafiolett

Cellens størrelse, form og cellevegg.

Klorofyllkornenes størrelse, form, antall, overflate-
egenskaper og fordeling i cellene.

Thylakoidenes utforming og antall i stabelen.
(Thylakoidene er membraner som inneholder alle
fotosyntetiske pigmenter.)

Pigmentenes typer, mengder og fordeling i cellene.

Planteplankton
(Emiliania huxleyi)

Oppblomstring av den
encellete kalkflagellaten
Emiliania huxleyi blakker
vannet i et bredt belte fra
Skagerrak til Barentshavet.
Hver planktoncelle er bare
1/100 mm i diameter.

Planktonets pigmenter
absorberer ca. 30 prosent  av
sollyset som treffer dem, og
nytter det til fotosyntese.

PLANTECELLENE


