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Sprider sig de främmande
algerna och äts de av några?

AKTUELL FORSKNING

I Havsmiljön 2004 kunde man läsa om tre nya, intro-
ducerade rödalger. Vad hände sedan? Och ändrar andra,
tidigare inkomna alger sina utbredningsgränser?

I Sverige har vi inte några övervakningsprogram som är inriktade
på att upptäcka nya arter och följa deras spridning. Det har fun-
nits förslag att skapa sådana, då spridningen och effekterna av
främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska
mångfalden. I brist på medel har det inte blivit några program.
Vi är därför hänvisade till att spridningen följs av enskilda fors-
kare, eller att arterna blir så vanliga att de hittas i andra typer av
övervakningsprogram på lokal, regional eller nationell nivå.

Japanplym hittad söder om Vinga
Den meterlånga rödalgen Gracilaria vermiculophylla (grov
agaralg) hittades under 2005 i Bua hamn i Halland och strax
söder om Varberg, (tidigare sydligaste kända förekomst vid Vallda
Sandö söder om Göteborg). Hösten 2005 hittades den i Kiel i
norra Tyskland, så den är redan inne i Östersjön, och den är
vanlig på några lokaler på Jyllands väst- och ostkust. Även den
lilla rödalgen hamndun, Aglaothamnion halliae, har flyttat sin
sydgräns med ca 10 mil, till Bua hamn på Väröhalvön. Den kan
vara vanligare än vad vi känner till, då den är svår att skilja från
närbesläktade arter. Sargassosnärjen, Sargassum muticum, som eta-
blerades i Sverige 1987, fanns under de första sju åren bara längs
Bohuskusten. 1995 sågs den första gången i Halland och fanns
1996 ner till Träslövsläge, men har tidigare bara setts drivande
längre söderut, liksom i Öresund. Sommaren 2005 fann man i
ett regionalt övervakningsprogram två fastsittande individer strax
norr om Helsingborg, ca 12 mil längre söderut än tidigare.

Rödalgen japanplym, Heterosiphonia japonica, som sprider
sig i flera länder, har under flera år inte hittats mer än i norra

Bohuslän, med utsjöområdet Persgrunden som sydligaste kända
lokal (J. Karlsson, Göteborgs univ.), men sommaren 2006 hitta-
des den strax söder om Vinga utanför Göteborg (B. Gustafsson,
Göteborgs univ. och Länsstyrelsen Hallands län). I Kosterområdet
är de mer än decimeterstora algerna ofta dominerande under
senhösten, ner till ca. 10 m djup, gärna i områden med ström-
mar.

Alger kan att bli uppätna
Ofta vet vi inte om det finns några svenska djur som äter de
främmande algerna. Therése Gustafsson (Göteborgs universitet)
gjorde våren 2005 experiment med 6 olika betare på Gracilaria-
arten och jämförde med hur mycket de åt av vanlig havssallat.
Några av våra vanligaste betare som tånggråsuggan Idotea granul-
osa, strandsnäckan Littorina littorea, nakensnäckan Aplysia punc-
tata liksom borstmaskar av gruppen Nereidae var de som tog för
sig. I ett annat examensarbete undersökte Karin Hill (Göteborgs
univ.) om de främmande algerna sargassosnärje (Sargassum
muticum), klykalg (Codium fragile) och japantofs (Bonnemaisonia
hamifera) var bättre skyddade mot betande tånggråsuggor och
strandsnäckor än inhemska alger. Japantofsen hade bättre försvar
(bromföreningar) än inhemska rödalger. Klykalgen och sargasso-
snärjen (den senare har florotanniner till försvar) föredrogs däre-
mot framför inhemska alger.

Så flera av de främmande algerna kan bli uppätna, men troli-
gen inte i så stor mängd att det hindrar deras spridning.

Rödalgen japanplym (Heterosiphonia japonica).
Grenarna är uppbyggda av segment av 4 liklånga
celler, som kan vara barklädda nertill. På grenarna
sitter karaktäristiska Y-formade småskott (pilen),
som bara är en cellrad breda.
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