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Varje år skapar algblomningar i Östersjön
stora rubriker i media – ”Mördaralgerna
anfaller Stockholm” har förekommit på
kvällspressens löpsedlar...

Produktion av växtplankton (små fri-
levande alger) är något naturligt förekom-
mande och utgör basen för allt liv i havet.
Ibland kan det dock bli för mycket av det
goda.

Under gynnsamma förhållanden kan
vissa mindre omtyckta växtplankton föröka
sig explosionsartat. Väderförhållandena
som krävs för detta är samma som vi vill ha
under semestertider, soligt, varmt och
lugnt.

Det är främst tillgången på kväve och
fosfor och förhållandet mellan dessa
näringsämnen som styr den biologiska
produktionen i vattnet. I ett ekosystem i
balans finns det 15 gånger mer kväve än
fosfor. I Östersjön är balansen rubbad och
det råder ofta brist på kväve.

Cyanobakterier, eller blågröna alger
som de tidigare kallades, använder sig av
kvävefixering. Detta är en unik och mycket
viktig förmåga som skiljer dem från andra
växtplankton. Kvävefixeringen betyder att
de kan använda kvävgas direkt från luften
som enda kvävekälla. Cyanobakterierna är
alltså inte beroende av vattnets lösta
oorganiska kväveföreningar, och får där-
igenom en rejäl fördel gentemot övriga
växtplankton under perioder med låga
kvävenivåer i vattnet. Cyanobakteriernas
kvävefixering gör dock att det tillförs stora
mängder kväve till Östersjön.

Det är huvudsakligen två arter cyano-
bakterier som orsakar blomningarna i Öst-
ersjön, Aphanizomenon och Nodularia, de
så kallade kvast- respektive katthårsalgerna.
Båda bildar långa kedjor av celler, s.k.
filament. De mycket långa filamenten hos
Nodularia är synliga för blotta ögat (”katt-

hår”), medan en stor mängd parallella
filament av Aphanizomenon bildar små
”kvastar” som syns svävande i vatten-
massan.

Blomningar av Nodularia blir mycket
uppmärksammade, vilket beror på att
den återfinns i de ytligaste vattenskikten
och främst under semestertider då vi
tillbringar som mest tid vid kusten.
Under varma och lugna dagar flyter
filamenten upp till ytan och bildar tjocka
mattor som driver in mot stränderna.
Nodularia bildar även ett för levern starkt
potent gift, ett hepatotoxin. Vi män-
niskor drabbas dock inte ofta av giftet –
en kallsup kan leda till illamående och ett
dopp i mycket algrikt vatten kan ge klåda.
Däremot är t.ex. kreatur och hundar mer
utsatta, då de kan dricka vatten med
Nodularia i sådana mängder att de dör.

Både Nodularia och Aphanizomenon
har gasblåsor i sina celler. Dessa blåsor
kan fyllas eller tömmas på luft så att
flytkraften hos cellerna förändras.

Aphanizomenon, som växer mer utspritt i
betydligt djupare vattenskikt, antas ändra
flytkraften och rör sig i djupled för att
kunna ta upp fosfat ur näringsrika djupa
vattenmassor. Eftersom den återfinns
djupare, och därmed är mer utspädd, blir
den inte lika påtaglig för det mänskliga
ögat. I jämförelse med Nodularia spelar
dock Aphanizomenon troligtvis en mycket
viktigare roll i Östersjön när det gäl-
ler omsättningen av näringsämnen.
Aphanizomenon trivs också i låga salthalter,
vilket gör att den frodas längre norrut i
Östersjöns kustvatten. Blomningar kan
hittas långt upp i Bottenviken. Östersjöns
Aphanizomenon har inte visats innehålla
några giftiga substanser, men däremot kan
närbesläktade arter i sötvatten producera
toxiner.

Östersjöns blommande plågoandar

TEXT Sara Jonasson, Botaniska institutionen,
Stockholms universitet
TEL 08-16 37 93
E-POST sara.jonasson@botan.su.se

Flygfoto över algblomning,
Ölands norra udde.

”Katthår” av
Nodularia.

En ”kvast” av
Aphanizomenon.
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