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FOKUS � ISHAVSRELIKTER

 – under isen i egen glasbur

Kiselalgen Pauliella (Pauliella taeniata) är
en av de över 100 000 arter kiselalger som
finns på jorden. Många är fortfarande inte
kända för vetenskapen och bara i Östersjön
väntar hundratals arter på att bli upp-
täckta. Pauliella är dock så pass rikligt
förekommande att den har varit känd se-
dan 1878.

De flesta kiselalgerna i Östersjön är
antingen söt- eller saltvattenarter, som
också finns i våra sjöar eller på västkusten.
Pauliella har däremot en annan utbred-
ning. Den förekommer dels i Arktis och
dels i Östersjön, men inte däremellan.
Därför anser man att denna art är en ishavs-
relikt.

Alla kiselalger är encelliga, men de le-
ver ofta i kolonier som kan bli flera meter
långa. Pauliellas lite böjda celler är för-
enade i långa bandformiga kolonier som
frodas i det kalla gränsområdet mellan is
och havsvatten. Normalt är arten en av de
viktigaste kiselalgerna som under och pre-
cis efter islossningen färgar Östersjöns vat-
ten i guld.

Pauliella är helt beroende av havsis.
Varma vintrar är ett problem. När islägg-
ningen på havet uteblir, vilket ofta har
varit fallet under de senaste tjugo åren, har

denna alg lyst med sin frånvaro i stora
delar av Östersjön.

Kiselalgerna må vara små, men de är
många. De står ensamma för 23 % av
hela jordens primärproduktion. Det som
framförallt utmärker denna alggrupp är
att cellen omsluts av två kiselskal, som en
liten pillerask med lock. Kisel är ett av
jordens vanligaste grundämnen och an-
vänds bl.a. vid tillverkning av glas.
Kiselalgerna lever helt enkelt i en trygg
glasbur, som utgör ett bra skydd mot
omvärlden. Detta kan vara nyckeln till
varför just denna grupp har blivit så fram-
gångsrik under evolutionens gång.
Många arter, som ofta förekommer i
stort individantal, har bildats. I varje
liter Östersjövatten finns miljontals cel-
ler, på varje sandkorn finns hundratals
celler och på en enda sten kan det finnas
över tvåhundra arter.

När kiselalger dör sjunker de tomma
kiselskalen till havets botten och kan
finnas kvar där i tiotusentals år. De kallas
då för mikrofossil och visar oss hur Öst-
ersjön har utvecklats. Man kan följa ut-
vecklingen från Baltiska issjön, via
Yoldiahavet och Ancylussjön till Littor-
inahavet, då söt- och saltvattenarter av-

löst varandra och hamnat i olika sediment-
skikt. Under de senaste hundra åren kan
man följa människans påverkan på
ekosystemet, framförallt övergödnings-
processen, genom kiselsalgsskal från olika
arter.

Som mikrofossil är Pauliella naturligt-
vis en indikator på isvintrar och därmed på
klimatförändringar. 1900-talets kiselskals-
ansamlingar i djupsedimenten i Östersjön,
särskilt i Bottniska viken och Finska viken,
kan domineras helt av Pauliella. Det finns
en risk för att växthuseffekten så småningom
kommer att motverka all isbildning. Det
skulle leda till stora förändringar i Öster-
sjöns ekosystem, som är anpassat till låg
temperatur. För de isberoende ishavsrelikt-
erna, från vikaresälar till mikroskopiska
alger, skulle det vara förödande.

Pauliella

Kiselalgen Pauliella är den fjärde arten i
en serie om ishavsrelikter. Dessa presente-
ras samtidigt som du kan läsa om Öster-
sjöns historia inne i tidningen.
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Kiselalgen Pauliella taeniata. Cellerna bildar bandformiga kolonier som är ungefär 0,03 mm
breda. Varje cell omsluts av två genomskinliga kiselskal, och inne i cellerna syns de vackert
guldfärgade kloroplasterna där fotosyntesen sker.
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