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I kustnära vatten runt hela jorden spelar mikroalger 
en mycket viktig roll. De är primärproducenter, och 
utgör på så sätt grunden i den marina näringsked-

jan. Tidvis existerar de i stora antal, vilket man brukar 
kalla algblomning. Frågan är vad som egentligen star-
tar dessa algblomningar, och om dessa processer fung-
erar på liknande sätt i tropikerna som i våra tempere-
rade havsområden. 

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av 
livscykeln. Övergången till vilostadiet sker ofta i sam-
band med sämre levnadsvillkor för algerna. Algerna kaps-
lar då in sig och sjunker till botten. Där kan de över-
leva i decennier. Uppslammade vilsporer kan många år 
senare återvända till vattnet och börja tillväxa. För att 
vilsporen ska kunna återgå till sitt frilevande stadium 
och föröka sig, krävs det att sporen får tillgång till ljus 

och näringsämnen. Detta sker ofta under stormar eller 
då vattnet av någon annan anledning rörs om. Vid In-
diens sydvästra kust är det framförallt monsunen som 
under sommarmånaderna orsakar kraftig omrörning av 
vattnet. Kan dessa vilsporer ha någon betydelse för vatt-
nets algsammansättning, och vilken roll kan de tänkas 
ha vid en algblomning?

Vilsporer – en del av livsstrategin
För algen måste kostnaden för att bilda vilsporer upp-
vägas av fördelarna. I svenska vatten är det en fördelak-
tig strategi att bilda vilsporer, eftersom  vi har utprägla-
de säsongsvariationer och perioder under året med kärvt 
klimat. I tropikerna, där förhållandena är mer jämna un-
der året, är vilsporer inte lika vanliga. Det finns kanske 
1 000 vilceller i ett gram tropiskt sediment, jämfört med 
över 100 000 i en västsvensk fjord. De tropiska förhål-
landena främjar en hög artdiversitet och blomningar av 
endast en art är ganska ovanliga. I svenska vatten däre-
mot, kan enstaka opportunisktiska arter tidvis domine-
ra algsamhället.

Annorlunda roll i tropikerna
För att ta reda på vilsporernas roll i tropiska vatten gjor-
des försök tillsammans med indiska forskare på Colle-

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av livscykeln. 
Dessa vilsporer har inte tidigare tillmätts någon större ekologisk 
betydelse, men det har nu visat sig att de till och med kan sätta 
igång algblomningar. Vilsporerna finns både i tempererade vat-
ten, som våra svenska, och i tropikerna. Det verkar dock som 
om de har en lite annan roll i tropikerna än vad de har i våra 
havsområden.
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Algblomning i tropikerna
– vilsporer en viktig faktor

I tropikerna, där klimatförhållandena är mer jämna under året, verkar vilsporer ha en något annorlunda roll jämfört med i våra svenska vatten. De 
tropiska förhållandena främjar en hög artdiversitet och blomningar av endast en art är ganska ovanliga. Bilden är tagen i den sydvästindiska staden 
Mangalore, där studier gjorts på vilsporers roll vid algblomningar.
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ge of Fisheries i den sydvästindiska staden Mangalore. 
I stora kar jämfördes algernas tillväxt och artsamman-
sättning i vatten med och utan sediment innehållande 
vilsporer. Förekomst av vilsporer ledde till att fler algar-
ter återfanns i vattnet under en längre tid. I vatten utan 
sediment var artantalet högt i början av experimentet, 
men minskade drastiskt efter några dagar. 

Det verkar som om vilsporerna kan ha en något an-
norlunda roll i tropikerna jämfört med våra svenska vat-
ten. De verkar bidra till ökad artdiversitet, något som 
inte påvisats i våra vatten, där enstaka arter helt kan 
komma att dominera planktonsamhället. I både  tropis-

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av livscy-
keln. Dessa vilsporer har visat sig ha en viktig roll för när 
algblomningar sätter igång och hur artsammansättningen i 
en algblomning ser ut. Bilden visar en vilspor från en alg av 
släktet Chaetoceros, som är vanlig både i våra tempererade 
havsområden och i tropikerna.

Coscinodiscus concinnus är en relativt vanlig art i de kustnära 
vattnen utanför sydvästra Indien.

EXPERIMENT MED ALGER OCH SEDIMENT
Vi ville undersöka vilsporernas roll när algblomnin-
gen tar  fart, och om artsammansättningen påverkas 
av vilsporer.

Cylindriska kar, så kallade mesokosmer, användes. 
Havsvatten utan levande organismer hälldes i alla 
karen. Plankton från vattenmassan, sediment från 
översta lagret av havsbotten, och en mix av både 
plankton och sediment tillsattes i olika kar. Varannan 
till var tredje dag togs prover från karen, och algerna 
räknades och artbestämdes. 

I de kar där både plankton och sediment tillförts ökade 
cellantalet (antalet plankton) i början av experimentet, 
precis som i de kar som enbart tillförts plankton. I 
kar med både plankton och sediment höll det stora 
cellantalet i sig även mot slutet av experimentet, 
medan cellantalet minskade snabbt i kar med enbart 
plankton. Karen med enbart sediment innehöll till en 
början färre antal arter jämfört med de kar där vi 
hade satt till plankton. De kar som innehöll sediment 
innehöll fler arter mot slutet av experimenttiden än 
kar utan sediment. Kar där enbart plankton i vatten 
tillsatts hade fler arter i början på experimentet, 
men dominerades av endast några få arter i slutet 
av experimentet.

Genom detta relativt enkla experiment kunde vi 
visa att vilsporerna i tropikerna både har betydelse för 
att sätta igång algblomning, och för hur algblomningen 
sen kommer att vara sammansatt av olika arter.
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ka och tempererade vatten verkar vilsporer kunna ini-
tiera algblomningar förutsatt att de virvlas upp och ex-
poneras för en gynnsam miljö. Allt tyder på att vilspo-
rerna har en betydligt viktigare roll än vad man tidiga-
re känt till. Kanske är de så betydelsefulla att man bor-
de kvantifiera dessa sporer i sedimentet då man stude-
rar algblomningar i haven.
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