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ALGBLOMNING

Giftalger ett
vanligt inslag
Som en del av den nationella miljöövervakningen utför
SMHI provtagningar i Västerhavet och Östersjön med
undersökningsfartyget Argos ungefär en gång i månaden.
SMHI utför också alganalyser åt Livsmedelsverket i sam-
band med övervakning av musselodlingar samt en del av
den regionala miljöövervakningen med uppdrag bl.a längs
Bohuskusten, Hallandskusten och Öresund.

Grunden i havets näringsväv är växtplankton, som helt normalt
utvecklar blomningar i vissa situationer. De flesta blomningar är
ofarliga men ibland kan vissa planktonalger producera gifter. En
ökad näringstillgång (övergödning) gör att växtplankton växer
till och att en större mängd växtplankton sjunker till havsbotten.
När algerna sedan bryts ned av bakterier  förbrukas syre och
syrebrist kan uppstå i bottenvattnet. Fisk flyr från vatten med låg
syrehalt medan andra djur stannar kvar och kan dö av syrebrist.
Förändringar i planktonsamhället, t.ex genom introducerade ar-
ter, kan allvarligt påverka den marina miljön.

Vårblomningen över i april
Året inleddes med mycket lugna förhållanden, vilket är en typisk
vintersituation med lite växtplankton och låga klorofyllhalter,
men höga närsalthalter. I mars kom vårblomningen av kiselalger
igång utom inne i Bohusläns fjordar, där blomningen kom sena-
re, precis som år 2004. I april var blomningen över även i fjor-
darna. I maj observerades en del giftiga arter, och då särskilt
Alexandrium spp., som översteg gränsvärdet för varningar gäl-
lande paralyserande skaldjursförgiftning (PSP) vid flera stationer
vid Bohuskusten. Även i juni varnades det för Alexandrium i
några områden utefter kusten. Årets kalkflagellat-blomning bör-
jade i juni och fortsatte in i juli månad, som även den präglades
av en del giftiga arter, som t.ex Pseudo-nitzschia spp., Dinophysis
spp. och Alexandrium spp. I Havstens- och Koljöfjord nådde
Dinophysis acuta över gränsvärdet för varning gällande diarré-
gifter från juli till novembermånad.

Trots giftalger - odlade musslor säkra
Hösten visade på prover med hög diversitet till och med novem-
ber månad med måttliga till höga halter av klorofyll a, och en del
inslag av giftiga arter för människor och/eller fisk. I december var
det åter vinterlugn, vilket var mest påtagligt vid de inre statio-
nerna i Bohuslän, men i Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia
spp. med mer än 1 miljon celler per liter. Det bör noteras att
giftiga kiselalger, Pseudo-nitzschia spp., blommade i Kattegatt
under våren. I Danmark uppmättes domsyra, ett gift som kan
orsaka skador på centrala nervsystemet, i blåmusslor norr om Fyn
i halter över gränsvärdet i mars och april. Odlade musslor som
säljs i butik i Sverige är testade gällande alggifter.
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De två översta diagrammen visar mängden klorofyll a, ett mått på
växtplanktonbiomassa, vid Släggö, Gullmarsfjordens mynning, och
vid station Anholt E i centrala Kattegatt. Diagrammet i mitten visar
resultat från mikroskopanalyser av mängden växtplankton uppde-
lat på kiselalger, dinoflagellater och övriga algrupper. Nederst finns
data över diarrégifter i blåmusslor längs Bohuskusten, data från
Livsmedelsverket. Den lilla bilden visar Dinophysis acuta, en av de
dinoflagellater som producerar diarrégifter. Foto Bengt Karlson


