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SAMMENDRAG 

 

De pennate kiselalgeslektene Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis er viktige komponenter av 

planteplanktonsamfunnene i Antarktis og Arktis. Kryptiske og pseudokryptiske arter 

forekommer, og det er nødvendig med elektronmikroskopi og genetiske metoder for sikker 

artsbestemmelse. Målet med denne studien var å utforske hvilke arter av Pseudo-nitzschia 

og Fragilariopsis som var tilstede i utvalgte deler av polområdene, hvilke arter ser ut til å ha 

bipolar utbredelse og om stammer fra Antarktis og Arktis har morfologiske eller genetiske 

forskjeller. 

Materialet fra den Atlantiske sektoren av Sørishavet ble innhentet med F/F G.O. Sars 

australsommeren 2008. Materialet fra Arktis ble samlet i den Atlantiske delen av 

Barentshavet sommeren 2009 med F/F Lance. Vannprøver, håvtrekk og hydrografiske data 

ble innhentet og algekulturer startet om bord på begge toktene. 

Det ble registret 8 arter av Pseudo-nitzschia og 10 arter av Fragilariopsis fordelt på de to 

polområdene i denne studien. Preservert og levende algematerialet har blitt undersøkt i lys- 

og elektronmikroskop. Stammer ble artsidentifisert ved hjelp av kodene 28S (LSU) og ikke-

kodene (ITS) ribosomale DNA (rDNA) sekvenser som markører. Undersøkelser av 

Fragilariopsis sekvenser viste at det ikke var mulig å skille mellom de to nært beslektede 

artene F. cylindrus og F. nana med LSU rDNA. ITS rDNA analyser av de samme artene viste 

større genetisk variasjon enn hva som tidligere har vært kjent og den sannsynlige 

tilstedeværelsen av en tredje art, morfologisk identisk med F. cylindrus. Undersøkelser av 

håvtrekk i elektronmikroskop påviste bipolar utbredelse for tre Fragilariopsis-arter, av disse 

var utbredelsen til F. cylindriformis ny for vitenskapen. Denne var tidligere funnet kun i den 

Arktiske Stillehavssektoren, men er nå også registrert flere steder i Barentshavet og i den 

Atlantiske sektoren av Sørishavet.   
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1 INNLEDNING 

1.1 Sørishavet og det Antarktiske økosystem 
Sørishavet omgir hele det Antarktiske kontinentet og består av dype bassenger som er skilt 

fra hverandre av tre undersjøiske fjellrygger. I sør avgrenses det av møte med det is-dekte 

Antarktiske kontinent og i nord av den antarktiske konvergens (polarfronten). Polarfronten 

er en 30 til 50 km bred bevegelig sone, mellom 47 og 63 °S, hvor kaldt Antarktisk 

overflatevann møter varmere sub-Antarktisk vann (Carmack 1990). Polarfronten er 

karakterisert av en tydelig temperaturforandring på 2-3 °C og fungerer som en effektiv 

økologisk barriere, noe som gjør Sørishavet til et relativt lukket økosystem, med liten 

temperaturendring gjennom året. Den viktigste overflatestrømmen er den antarktiske 

sirkumpolare strømmen (ACC), som fører vannmasser fra vest til øst, gjennom 

Drakepassasjen (Collins & Rodhouse 2006). 

Det tykke islaget over det Antarktiske kontinentet presser det ned til 200 m under nivået til 

isfrie kontinenter. Dette isdekket hemmer erosjon og andre former for vanlig tilførsel av 

partikulært materiale som inneholder næringsstoffer, spesielt jern (Smetacek & Nicol 2005). 

Vannet i de store, åpne havområdene er i stor grad karakterisert av høye konsentrasjoner 

makronæringsstoffer og lave klorofyllkonsentrasjoner (HNLC – high nitrogen, low 

chlorophyll). Dette ble definert som det Antarktiske paradoks av Hart (1934). Årsaken ble 

foreslått å være mangel på mikronæringsstoffer, spesielt jern, allerede i 1931 (Gran) og det 

er nå bred aksept for dette (Martin et al. 1990; Boyd et al. 2000; Smetacek & Nicol 2005). 

Sørishavet består hovedsakelig av typiske, åpne HNLC-områder. Men det fins unntak som de 

sub-Antarktiske øyene, for eksempel Sør-Georgia, Kerguelen og Bouvetøya, hvor det fins 

områder med høy produktivitet i alle leddende i næringskjeden. Disse øyene har store 

populasjoner av sjøfugl, hval og seler (Atkinson et al. 2001), i tillegg til store, kommersielt 

utnyttede krill og fiskestammer.  

Planteplanktonsamfunnet i Antarktis har tradisjonelt blitt sett på som å være dominert av 

store kiselalger. Disse danner basis av næringskjeden og fører videre til krill (Hasle 1969), 

som igjen danner en direkte link til de store predatorpopulasjonene (Krafft et al. 2010). Det 

er nå klart at planteplanktonsamfunnet kan deles inn i to hovedgrupper; Pico- og 

nanoplanteplankton (0,2-2 μm og 2-20 μm), og mikroplanteplankton, (20-200 μm) (Fiala et 
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al. 1998) bestående hovedsakelig av store kjededannende kiselalger og svepeflagellaten 

Phaeocystis antarctica (Smetacek et al. 2002; Gaebler-Schwarz et al. 2010). 

Mikroplanteplankton er næringskrevende og dominerer i områder med god stratifisering av 

vannmassene og i starten av vekstsesongen (vår og sommer). Det danner oppblomstringer i 

de produktive områdene rundt øyene og i polarfronten om sommeren. De har høy 

næringsverdi og danner sannsynligvis næringsgrunnlaget for krill. Deres artssammensetning 

varierer mye gjennom året (Gomi et al. 2007; Annett et al. 2010). Pico- og 

nanoplanteplankton er vanlig i områder med mye omrøring (typisk de åpne HNLC 

havområdene) og i de permanent isfrie områdene sør for polarfronten (Fiala et al. 1998), 

hvor kiselalger og Phaeocystis ikke danner oppblomstringer. Spesielt på vinteren utgjør pico- 

og nanoplanteplankton en viktig del av primærproduksjonen, og deres produktivitet kan i 

mange områder overgå produksjonen til mikroplankton (Fiala et al. 1998; Clarke et al. 2008). 

Pico- og nanoplanteplankton blir beitet hovedsakelig av hoppekreps, flimmerdyr og 

heterotrofe flagellater, da de anses som for små til at krill kan håndtere dem. I de senere år 

er det i områder med lav salinitet (smeltevann) og forhøyet temperatur observert et skifte 

fra kiselalger til gullalger (Chrysophytes) etter våroppblomstringen (Moline et al. 2004). 

Denne endringen i planteplanktonsamfunnet assosieres med en endring av dyreplankton fra 

Antarktisk krill (Euphausia superba) til salper. Utviklingen er bekymringsfull og 

implikasjonene for det Antarktiske økosystemet er potensielt veldig store (Atkinson et al. 

2004). 

 

1.2 Barentshavet og det Arktiske økosystem 

Polhavet blir delt inn i to dype bassenger av en undersjøisk fjellkjede og er omringet av 

landmasser og grunnere sokkelhav. Det er forbundet med Stillehavet via Beringstredet og 

Atlanterhavet via Barentshavet, Grønlandshavet og Norskehavet. Innflyt av atlanterhavsvann 

skjer hovedsakelig via Barentshavet. (Sakshaug & Kovacs 2009). Polhavet er mer eller mindre 

permanent dekket av is, mens sokkelhavene opplever sesongbetont isdekke.    

Barentshavet er et grunt sokkelhav, gjennomsnittlig 230 m dypt, som i stor grad blir påvirket 

av varmt atlanterhavsvann.  Varmt atlanterhavsvann møter kaldt polarvann i den nordlige 

polarfronten som strekker seg fra Svalbard til rett sør for Bjørnøya, og frontenes plassering 
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er sannsynligvis låst av topografiske forhold (Johannessen & Foster 1978). På tross av sin 

beskjedne størrelse dominerer Barentshavet varmereguleringen for polhavsområdet, da den 

sørlige delen (sør for 80 °N) hovedsakelig er isfri gjennom vinteren. Dette fører til stor 

absorpsjon av varme om sommeren og stort tap om vinteren (Smedsrud et al. 2010). I 

motsetning til HNLC-områdene i Antarktis regnes Barentshavet som et meget produktivt 

område. Dette er mye på grunn av at smeltevann fra sjøis, isbreer og elver bidrar til god 

stratifisering. I tillegg vil elver, vindbårent støv og erosjon bringe med seg store mengder 

humus, noe som innebærer at det er god tilgang på jern i de fleste av de Arktiske 

polområdene. Når vannsøylen blir tilstrekkelig stratifisert på våren vil en eksplosjonsartet 

algevekst starte, og oppblomstringen vil vare til næringsstoffene er brukt opp. Spesielt den 

sørvestlige delen av Barentshavet er meget produktiv og huser en eksepsjonelt høy 

biomasse av hoppekreps som besørger kommersielt viktige fiskestammer som lodde, sild, 

torsk og hyse (Gjøsæter 2009). Fiskestammene forsørger igjen et rikt dyreliv, Barentshavet 

rommer store populasjoner av sjøfugler og sjøpattedyr (Gabrielsen 2009; Kovacs et al. 2009). 

Hoveddelen av primærproduksjonen i Arktis skjer i pelagiske økosystem som er dominert av 

kiselalger, i Barentshavet opptrer kiselalgene gjerne sammen med svepeflagellaten 

Phaeocystis (Haptophyta). Av kiselalgene er de sentriske Chaetoceros og Thalassiosira og de 

pennate Fragilariopsis, Navicula og Pseudo-nitzschia de viktigste (Sakshaug et al. 2009). En 

typisk oppblomstring domineres av kiselalger fram til de har brukt opp silikatet i vannet, da 

vil flagellater, som svepeflagellater og dinoflagellater overta. Selv om de pelagiske 

systemene står for hovedmengden av primærproduksjonen bidrar isalger også på en viktig 

måte. Ettersom de lever i isen, er de ikke avhengig av å vente på stratifisering av vannsøylen 

for å starte og vokse, i disse samfunnene kan derfor små oppblomstringer komme i gang 

flere uker før den starter i vannsøylen under. Dette gir verdifulle ressurser til dyreplanktonet 

på en tid av året da det ellers er lite andre ressurser tilgjengelige (Lee et al. 2010).  

Det har i senere år blitt observert oppblomstringer av Emiliania huxleyi, en temperert 

svepeflagellat som gradvis har flyttet sin nordlige utbredelsesgrense lengre nord. 

Satellittbilder viser at denne arten har formet oppblomstringer i den sørlige delen av 

Barentshavet, i hvert fall siden 1989 (Hegseth & Sundfjord 2008). Det er også observert 

andre tempererte arter som gradvis flytter sitt utbredelsesområde nordover, for eksempel 

kiselalger som Asterionella japonica og Skeletonema sp. (Sakshaug et al. 2009).  
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forholdsvis korte, tykke celler med transapikal akse fra omlag 5 μm og oppover, mens 

Pseudo-nitzschia  delicatissima-komplekset består av lange, smale (>5 μm) celler. I etterkant 

har ett nytt kompleks blitt tilføyet: P. americana-komplekset (Lundholm et al. 2002b), dette 

består av Fragilariopsis-lignede celler som oftest lever epifyttisk. Artene i P. americana-

komplekset ses på som en morfologisk overgangsform mellom de to slektene. 

Pseudo-nitzschia er et vanlig innslag i planteplanktonet i alle verdens hav og i mange 

forskjellige (marine) habitater. På grunn av sin store størrelse ble de i utgangspunktet antatt 

å befinne seg hovedsakelig i næringsrike kystvann, men de har etter hvert blitt påvist også i 

mer næringsfattige områder med åpent hav, noe som viser deres evne til å tolerere 

forskjellige marine habitat (Marchetti et al. 2008).  

I de senere årene er det vært vist stor interesse for denne slekten, og en rekke studier har 

blitt utført. Hovedgrunnen til den økte interessen er at de i 1980-årene ble identifisert som 

produsenter av nervetoksinet domoinsyre. Etter et akutt utbrudd av matforgiftning, der 107 

mennesker ble registrert forgiftet og 3 døde, i Canada 1987 (Perl et al. 1990) ble Pseudo-

nitzschia multiseries identifisert som produsenten av domoinsyre (Bates et al. 1989). 12 arter 

er så langt identifisert som produsenter og de fleste av disse ser ut til å være kosmopolitter 

(Hasle 2002). Domoinsyre kan bioakkumuleres opp næringskjeder og føre til ”amnesisk” 

skalldyrforgiftning (ASP). ASP forårsaker de vanlige symptomene på matforgiftning (diaré, 

oppkast, kvalme, magekramper), men kan i alvorlige tilfeller også forårsake nevrologiske 

symptomer som desorientering, anfall og hukommelsestap (Bejarano et al. 2008). 

Domoinsyre er giftig og potensielt dødelig både for marine pattedyr, sjøfugl og mennesker 

(Skov et al. 1999). En annen grunn til at de har vært i søkelyset er at ved forsøk på å berike 

HNLC-områder med jern, har Pseudo-nitzschia arter vist seg å være den slekten som 

reagerer med størst vekstøkning og dominerer den etterfølgende oppblomstringen (Assmy 

et al. 2007).  

Pseudo-nitzschia ble parafyletisk da søstergruppen Fragilariopsis oppsto som en 

monofyletisk gruppe innad i Pseudo-nitzschia (Medlin et al. 2008). Begge de resulterende 

søstergruppene av Pseudo-nitzschia inneholder morfologiske former som passer inn godt 

med dagens definisjon av slekten. Det har blitt argumentert for at ved dannelsen av en ny 

slekt inne i en annen slekt er det uunngåelig med parafylisme i en periode (Horandl 2006). 
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Dette fordi evolusjon skjer kontinuerlig, og det tar tid for evolusjonen å skille de 

resulterende gruppene fra hverandre. Men med tid vil de utvikle seg og resultere i nye 

monofyletiske grupper, med fellers opprinnelse (Medlin 2010). 

 

1.3.2 Fragilariopsis Hustedt 
I likhet med sin nære slektning Pseudo-nitzschia har det vært mye usikkerhet rundt 

Fragilariopsis sin taksonomi. Slekten ble opprettet i 1913 av Hustedt i Schmidts atlas (1874-

1962) for å plassere Fragilaria antarctica, da denne manglet pseudorafe og derfor ble flyttet 

ut av Fragilaria. Dette er også grunnen til at de fleste andre marine Fragilaria arter senere 

også har blitt overført til Fragilariopsis. Det tok mange år før slektens systematiske 

plassering ble klarlagt. Elektronmikroskopiske undersøkelser utført av Helmcke og Krieger 

(1953-1964) kunne bekrefte tilstedeværelsen av en kanalrafe hevet over valva i Fragilaria 

cylindrus (=Fragilariopsis cylindrus), ble posisjonen innad i Nitzschiaceae klar (Hasle 1965b). 

Hvorvidt Fragilariopsis skulle være en egen slekt eller en undergruppe av Nitzschia ble mye 

diskutert på midten av forrige århundre, men ble av Hustedt (1958) ansett som en egen 

slekt. 

Fragilariopsis ble i utgangspunktet beskrevet fra den sørlige halvkule, Fragilaria antarctica 

heter i dag Fragilariopsis kerguelensis og er den vanligste Fragilariopsis arten i Antarktis. Det 

var også fra Antarktis de aller fleste artene først ble beskrevet (Hasle 1965b). Nylig er det 

blitt kjent at Fragilariopsis også er en meget viktig komponent av planktonsamfunnet i 

Arktis, og en mengde nye arter har blitt beskrevet herfra (Hasle & Booth 1984; Witkowski et 

al. 2000; Lundholm & Hasle 2010). Det er i dag beskrevet 22 nålevende arter av slekten, 

disse er forholdsvis jevnt fordelt mellom nordlige, sørlige og bipolare arter. En art, 

Fragilariopsis doliolus er kun kjent fra varmere strøk. Fragilariopsis er en vanlig og viktig slekt 

både i planktoniske- og sjøis-planteplanktonsamfunn. 

Fragilariopsis er kjent for, ikke bare å overleve i sjøis, men også for å trives i den. 

Fragilariopsis curta og F. cylindrus har en nøkkelrolle i sjøissamfunnene i Antarktis, der de 

dominerer både i ”platelet layer” og i pakkisen (Roberts et al. 2007). Det er stor interesse for 

de psychrofile egenskapene til denne slekten. Det har nylig blitt identifisert anti-fryse 

proteiner (AFPs) hos F. curta og F. cylindrus som tidligere er kjent fra både bakterier, 
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kiselalger, krepsdyr og sopp. Denne oppdagelsen er det første beviset på genetisk tilpassing 

til dette ekstreme habitatet hos isalger (Bayer-Giraldi et al. 2010). 

 

1.4 Bipolaritet og kosmopolitter 

Allerede tidlige tenkere som Ehrenberg og Darwin var inne på ideen at selv om det er 

tydelige begrensede utbredelsesområder for store arter, er mikroorganismer morfologisk 

veldig like verden rundt. Etter dette har spørsmålet om utbredelsesmønstret til 

mikroorganismer opptatt mange biologer.  

Et meget grovt estimat for populasjonsstørrelser sier at antall individer er invers 

proporsjonal med kroppsstørrelse, altså det vil være omlag 12 ganger så mange organismer 

på 10 μm som organismer på 10 cm. Dette medfører at populasjonsstørrelsene til 

mikroorganismer er enorme. Størrelsen på populasjonen vil motvirke den hemmende 

virkningen av geografiske barrierer og mikroorganismer vil derfor sjelden eller aldri få 

begrenset sitt utbredelsesområde av geografiske barrierer (Finlay 2002). Denne tankegangen 

resulterte i at Finlay og Fenchel (2004) formulerte en hypotese om at de fleste organismer 

på under 1 mm vil være kosmopolitter, altså de er å finne over alt hvor deres nødvendige 

habitat eksisterer. På grunn av manglende data om utbredelsen til mange arter var de nødt 

til å formulere en pragmatisk definisjon på kosmopolitter. Minstekravet for en marin art ble 

satt til at den måtte være registrert i minst to hav, og både på den nordlige og sørlige 

halvkule. 

Undersøkelser av kiselalger har avslørt mange kosmopolare arter (Hasle 2002; Casteleyn et 

al. 2008; Lundholm & Hasle 2008), men ikke så mange som predikert av Finlay og Fenchel 

(2004). Mulige grunner til at disse artene har mer begrenset geografisk utbredelse kan være 

både biologiske og geografiske barrierer vi enda ikke har full forståelse av (Casteleyn et al. 

2010).  
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1.5 Målsetting 
Med denne masteroppgaven ville vi rette søkelyset mot kiselalger og deres utbredelse i 

polare områder. Formålet med studien var å utforske artssammensetningen og 

utbredelsesmønsteret til de pennate kiselalgeslektene  Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis i 

utvalgte deler av polområdene. Dette skulle utforskes ved hjelp av morfologiske 

undersøkelser i transmisjonselektronmikroskop (TEM) og genetiske undersøkelser av 28S 

ribosomalt DNA (rDNA) og det ikke-kodende ITS-området mellom 18S og 28S (ITS1, 5,8S og 

ITS2). Den genetiske og morfologiske karakteriseringen gir også grunnlag for en systematisk 

plassering av artene. 

For å belyse denne problemstillingen ble tre spørsmål formulert: 

Hvilke arter av Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis finner vi på utvalgte polare, pelagiske 

lokaliteter? 

Hvordan er sammenhengen mellom de genetiske og morfologiske data, kan de ulike 

genotypene skilles morfologisk? 

Blir noen arter registrert på både den nordlige- og sørlige halvkule og hva betyr disse 

dataene for utbredelsesmønsteret til de to slektene? 
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En sensor på CTD-rosetten målte fluorescens med dypet ned til 1500 meter ved alle CTD-

stasjoner under hele toktet (Tabell 1).  Disse målingene er presentert i Figur 4 A) og B). 

Målingene er vist ned til 300 m, men under 150 m var fluorescensnivåene generelt lave 

(tilnærmet 0). Figurene viser hele transektet, stasjonene som ble valgt for videre 

undersøkelse i denne studien er merket av øverst. Figur 4A viser det første transektet, fra 

subtropiske vannmasser i nord, polarfronten er tydelig med forhøyet produktivitet rundt 56 

°S før polare HNLC vannmasser påfølger.  Stasjonene 56, 59, 66, 69, 72, 73, 77, 82 og 84 

ligger i områder med lite målt fluorescens. Stasjon 63 ligger midt i polarfronten og er 

assosiert med høyere produktivitet og høyere fluorescens målinger. Stasjon 74 og 75 ligger i 

annet område med forhøyet produktivitet. 

 

 

Tabell 1: Stasjoner hvor det ble tatt håvtrekk for undersøkelse av planteplanktonsamfunn fra 
Antarktis. 

Stasjon: Dato: Breddegrad: 
Lengdegrad
: Dyp: 

56 24.02.2008 50 °S 15 °E 4165 m 
59 24.02.2008 52 °S 15 °E 2950 m 
63 26.02.2008 56 °S 15 °E 4404 m 
66 27.02.2002 58 °S 15 °E 4527 m 
69 28.02.2008 60 °S 15 °E 4374 m 
72 28.02.2008 63 °S 15 °E 4974 m 
73 01.03.2008 65 °S 18 °E 4763 m 
74 02.03.2008 67 °S 7 °E 3827 m 
75 04.03.2008 65 °S 13 °E 2497 m 
77 06.03.2008 60 °S 7 °E 5157 m 
82 09.03.2008 54 °S 7 °E Ukjent 
84 11.03.2008 54 °S 3 °E 1559 m 
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isstasjonene, uten AA4 ettersom denne ikke lå på linje med de andre stasjonene. I Figur 6 er 

avstand gitt som kilometer (km) ettersom disse stasjonene ikke fulgte rette transekt. 

Målingene er gitt ned til 150 meter, etter dette var fluorescensnivået tilnærmet null. Det ble 

samlet materiale fra 12 stasjoner til bruk i denne oppgaven, fullstendig oversikt over disse er 

gitt i Tabell 2. Det ses lokale meget høye fluorescensverdier, disse tilsvarer med hvor det ble 

observert høye konsentrasjoner av Phaeocystis på toktet. 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøvestasjoner hvor det ble samlet konsentrerte vannprøver for undersøkelse av 
planteplanktonsamfunn i Arktis 
Stasjon: Dato: Breddegrad: Lengdegrad: Dyp: 
KB5 17.07.2009 75 °N 12 °E 75 m 
KB3 17.07.2009 78 °N 11 °E 320 m 
KB1 17.07.2009 79 °N 11 °E 320 m 
V12 18.07.2009 78 °N 9 °E 207 m 
V10 18.07.2009 78 °N 8 °E 278 m 
V6 19.07.2009 78 °N 7 °E 1116 m 
KH 19.07.2009  79 °N 7 °E 1306 m 
HG4 20.07.2009  79 °N 4 °E 2404 m 
AA1 20.07.2009  79 °N 3 °E ca 5000 m 
AA4 21.07.2009  79 °N 6 °E Ukjent 
AA7 21.07.2009  79 °N 4 °E Ukjent 
AA12 21.07.2009  79 °N 6 °E 900 m 
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2.2 Feltinnsamling 

2.2.1 Antarktis 

Hydrografiske data ble innhentet med Niskin vannflasker (20 L) festet til en rosett med CTD-

sensorer (Model No ST 10500m, SBE Sea-Bird Electronics, Belleview, Washington, USA) som 

målte ledningsevne, temperatur, dybde og fluorescens kontinuerlig fra 0-1500 meter. 

Vannprøver ble innhentet fra dypene 150, 100, 75, 50, 30, 20, 10, 5 meter. 

For undersøkelse av planteplanktonsamfunnet ble vertikale håvtrekk innhentet fra 12 

stasjoner, en håv med 10 µm maskestørrelse ble trekt kontinuerlig gjennom vannsøylen fra 

100 til 0 meter.  Materialet fra håvtrekkene ble delt i tre og henholdsvis fiksert på nøytral 

Lugols løsning, etanol og formalin (40 % HCHO i vann, 2 ml formalin per 100 ml vannprøve). 

Prøvene ble så lagret ved 4 °C om i mørket. Det er kun de formalinfikserte prøvene som er 

brukt i denne oppgaven. Oversikt over prøvestasjonene er vist i Tabell 1. 

Råkulturer ble startet om bord på F/F G.O. Sars. 2/3 vannprøve og 1/3 IMR ½ algemedium 

(Eppley et al. 1967) ble blandet i Nunclon 50 ml dyrkningsflasker og inkubert ved 4 °C med 

hvitt kontinuerlig lys. Råkulturene ble overført til nytt medium etter omlag tre uker. Det ble 

også startet kulturer på agarplater (0,8 % agar tilsatt algemediet IMR½), 1-5 ml vannprøve 

ble tilsatt hver plate. Disse ble inkubert i plastposer sammen med råkulturene. 

All feltinnsamling fra Antarktis ble utført av Bente Edvardsen og hennes gruppe. 

 

2.2.2 Arktis 
Hydrografiske data ble samlet med CTD (SBE 9 fra SBE Sea-Bird Electronics, Belleview, 

Washington, USA). Ledningsevne, temperatur, dybde og fluorescens ble målt kontinuerlig fra 

5 meter til bunnen (5-1500 meter der det var dypere enn 1500 meter). Vannprøver ble tatt 

fra 100, 50, 25, 10, 5 og 0 meter på alle stasjoner. I tillegg ble det tatt en ekstra prøve fra det 

dypet CTD-dataene indikerte som klorofyllmaks, der dette dypet ikke sammenfalt med et av 

standard dypene.  

Konsentrerte vannprøver ble benyttet i stedet for håvtrekk fra alle stasjoner. 30 L vann fra 

klorofyllmaks og fra standarddypet under ble tatt med Niskin vannhenter og 30 L vann fra 
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overflaten ble hentet med bøtte. Vannprøvene ble filtrert gjennom en 20 μm håv. Den 

konsentrerte prøven ble delt i to, hvor en del ble fiksert på lugol (~2 % konsentrasjon, eller te 

farget) og en på formalin (2 %). Det er kun det formalinfikserte materialet som er benyttet i 

denne oppgaven. Prøvene ble så lagret mørkt ved romtemperatur. 

Råkulturer ble startet om bord på båten, to kulturer fra hver stasjon, en fra klorofyllmaks og 

en fra overflatevannet. 40 ml vannprøve og 10 ml IMR½ algemedium (Eppley et al. 1967) ble 

blandet i 40 ml Nunclon dyrkningsflasker med filterlokk. Disse ble oppbevart i kjøleboks ute 

på dekk av båten, dekket av netting som beskyttelse mot sterk irradians. Før hjemreise ble 

det tilsatt 10 ml nytt IMR½ algemedium.  

 

2.3 Kulturer 
Råkulturer ble opprettet allerede ombord på fartøyene og disse la grunnlaget for oppretting 

av monokulturer ved hjelp av fortynningsrekker og kapillærisolering. Kulturene ble dyrket i 

40 ml Nunclon dyrkningsflasker fylt med IMR1/2 algemedium. De ble oppbevart i kulturrom 

ved 3 °C med en kombinasjon av naturlig lys og lysstoffrør (36W/830 Osram). Reserve av alt 

materialet etter juli 2008 ble også dyrket i separat kulturrom på 6 °C under lysstoffrør 

(36W/830 Osram). 

Både rå- og monokulturer ble overført til nytt medium omlag hver fjerde uke. Kulturene ble 

da satt på is og flyttet til sterilt rom hvor de ble overført ved hjelp av sterilteknikk. Det ble 

brukt autoklaverte pipetter, disse og toppen av dyrkningsflaskene ble brent av over 

gassbrenner før hver overføring. Sterilrommet holdes opplyst av UV-lys når det ikke er i 

bruk, noe som gjør det umulig for mikroorganismer å overleve der inne. Vanligvis ble to 

dråper av tett kultur overført til ny dyrkningsflaske. Hvis det var behov for rask tilvekst eller 

kulturen vokste dårlig, ble tre til fire dråper overført.  
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2.3.1 Algemedium 
Det ble brukt IMR½ algemedium (Eppley et al. 1967) for all dyrkning av kulturer, oppskrift og 

fremgangsmåte finnes i Appendiks 1. Opprinnelig oppskrift ble halvert og autoklavering av 

sjøvannet ble erstattet av sterilfiltrering gjennom 0,22 μm filter (500 ml filtersystem, 0,22 

μm polystyren filter, Corning).  

 

2.3.2 Fortynningsrekker 
Nunclon 24-brønn dyrkningsplater fylt med 1,8 ml IMR1/2 algemedium ble tilsatt 200 μl godt 

blandet råkultur. Innholdet i brønnen ble så blandet ved forsiktig pipettering opp og ned før 

200 μl ble overført til neste brønn. Dette ble gjentatt seks ganger og ga fortynningene 1:10, 

1:100, 1:1000, 1:10000, 1:100000 og 1:1000000. Etter omlag tre uker ble dyrkningsplatene 

undersøkt i Nikon TMS omvendt mikroskop, da ble de brønnene som så ut til og bare 

inneholde en art merket og undersøkt videre i Leica L1000 mikroskop. De som så ut til kun å 

inneholde en art ble overført direkte til dyrkningsflasker. Brønner som inneholdt Pseudo-

nitzschia eller Fragilariopsis, men ikke var rene ble brukt som utgangspunkt for en ny 

fortynningsrekke. Da det var vanskelig å få kiselalgene skilt fra små flagellater som viste seg å 

dukke opp i de aller fleste brønner, ble de interessante brønnene også dyrket på agarplater 

med IMR½ algemedium og til slutt kapillærisolert for å få de rene.  

 

2.3.3 Dyrkning på agar 
Mange brønner i fortynningsrekkene så ut til å inneholde kun en art kiselalge, men sammen 

med små, fargeløse flagellater. Disse og råkulturene fra isstasjonene i Arktis (AA1, AA4, AA7, 

AA12) ble forsøkt dyrket på agar. Agarplater av Agar nr 1 (Oxoid agar) ble laget ved at 8 ml 

agarpulver ble blandet i en kolbe sammen med 200 ml filtrert sjøvann og 100 ml dH2O, en 

annen kolbe ble tilsatt 700 ml IMR1/2 algemedium. Begge kolbene ble så tildekt av 

aluminiumsfolie og autoklavert (GETINGE – VÄXJÖ AS, Sverige) på program P5 for 

sterilisering av væsker (121 °C i 15 min). Algemediet ble så tilsatt til agaren og avkjølt i 5-10 

minutter før den ble helt over i skåler. Skålene ble fylt omlag halvfulle og fikk så tørke i en 

time, til agaren var helt stivnet. De ble lagret opp ned i en plastpose på 3 °C kjølerom fram til 

bruk. Overføring til agarplater ble utført i sterilt rom, hvor noen dråper algekultur ble 
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overført til agaren med plastpipette. Skålene ble plassert opp ned i klar plastpose og dyrket 

på 3 °C kulturrom med naturlig lys og (36W/830 Osram). 

2.3.4 Kapillærisolering 
Det ble forsøkt å isolere enkeltceller og dyrke kulturer fra disse, såkalt kapillærisolering. I 

forkant ble pasteurpipetter modifisert ved å varme de over en gassflamme, tuppen ble bøyd 

av til en 30° vinkel omlag 5 mm fra spissen og trekkes ut til en liten åpning i spissen. 

Åpningen skal helst være 4-5 x tverrsnittet av cellene man ønsker å isolere. En silikonslange 

ble utstyret med pipette i en ende og munnstykke i den andre. Fem dråper IMR½ 

algemedium ble lagt opp i en skål og ultrarent vann (MilliQ) ble brukt til å rense pipetten 

mellom overføringer. Litt algemateriale fra fortynningsrekkene ble tilsatt den første dråpen. 

Denne undersøkes så i Nikon TMS omvendt mikroskop og litt medium ble sugd inn ved 

kapillærkraft (uten ekstra sug) i pipettespissen før man forsøker å suge opp en celle og 

overføre til neste dråpe. Denne undersøkes igjen i omvendt mikroskopet og om nødvendig 

overfører man igjen til neste dråpe. Når det ser ut som man har klart å isolere en celle ble 

denne overført til Nunclon 24 brønn dyrkningsplate sammen med IMR½ algemedium og satt 

til å vokse på 3 °C kulturrom. Seks replikaer ble lagt opp av hver prøve og de ble undersøkt 

etter tre uker i både omvendt mikroskop og Leica L1000 mikroskop. 

 

2.4 DNA-ekstraksjon, -oppformering og – sekvensering 

2.4.1 DNA-ekstraksjon 
Før DNA-isolering algekulturene høstet og overført til eppendorfrør. Disse ble sentrifugert i 

10 minutter på 10000 omdreininger for å danne en fast algepellet. Supernatanten ble 

pipettert bort og rørene enten fryst i -20 °C fryser eller DNA isolering ble utført direkte. DNA 

ble isolert fra samtlige algekulturer ved bruk av E.Z.N.A. SP plant Mini Kit (D5511-01 fra 

Omega Bio-tek, Inc). Produsentens protokoll for ferskt algemateriale (”Fresh/Frozen 

Specimens”) ble brukt. Alle sentrifugeringsstegene ble utført i en Eppendorf 5415 D 

sentrifuge. 
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2.4.2 Oppformering av ribosomalt DNA (rDNA) 
I denne studien ble to områder rDNA oppformert ved hjelp av PCR (”Polymerase chain 

reaction”). De to områdene som ble undersøkt er 28S, heretter LSU (large subunit) og det 

ikke-kodende området mellom 18S og 28S, som består av Internal Transcribed Spacer 1, 5,8S 

og Internal Transcribed Spacer 2, hele dette område refereres heretter til som ITS. 

MasterTaq kit-250U (5PRIME) og Thermo Mastercycler (AG Mastercycler ep, Eppendorf, 

Hamburg, Tyskland) ble benyttet for alle PCR-reaksjonene. Oversikt over alle primerne som 

ble benyttet er gitt i Tabell 3.  

Samme oppskrift på reaksjonsblanding ble brukt for både LSU og ITS, men med forskjellige 

primere. Alle komponentene ble tint på is i omlag 30 minutter, med unntak av enhancer, 

som ble varmet på varmeblokk til 65 °C og MasterTaq enzym, som ble holdt i -20 °C fryser 

fram til tilsetting. For hver prøve ble det tilsatt 20,8 μl dH2O, 5 buffer, 5 μl dNTP (2 nM), 10 μl 

enhancer, 2 μl av hver primer og 0,2 μl MasterTaq. Det ble laget en ekstra reaksjonsblanding 

til hver PCR reaksjon for negativ kontroll. Hvert prøverør ble tilsatt 45 μl miks og 5 μl 

templat-DNA. Den negative kontrollen ble istedenfor templat-DNA tilsatt 5 μl dH2O.  

  

Tabell 3: Primere benyttet til oppformering av rDNA med PCR (Polymerase chain reaction) 
og sekvensering av ITS og LSU. 
Navn:  rDNA: Brukt til: Sekvens: Referanse: 

DIR-F  LSU PCR og 
Sekvensering ACC CGC TGA ATT TAA GCA TA Lenaers et al. (1989)/Scholin 

et al. (1994)  

D3B-R  LSU PCR og 
Sekvensering TCG GAG GGA ACC AGC TAC TA Nunn et al. (1996) 

1380-F  ITS PCR og 
Sekvensering GCG TTG AT/AT ACG TCC CTG CC Lundholm et al. (2003) 

ITS055-R  ITS PCR og 
Sekvensering CTC CTT GGT CCG TGT TTC AAG ACG GG Marin et al. (1998) / 

Lundholm et al. (2003) 
ITS-03-F  ITS Sekvensering CGA TGA AGA ACG YAG CGA Lundholm et al. (2003) 

LSU38-R  ITS Sekvensering CGC TTA TTG ATA TGC TTA Lundholm et al. (2003) 
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LSU 

For oppformering av LSU ble det brukt primerne DIR-F og D3B-R (Tabell 3). PCR-reaksjonen 

ble utført med følgene program: Denaturering av DNA ved 94 °C i 3 minutter, så 33 sykler 

med denaturering ved 94 °C i 45 sekunder, primerfeste ved 58 °C i 45 sekunder og DNA-

syntese ved 72 °C i 30 sekunder og til slutt 72 °C i 5 minutter.  

 

ITS 

For oppformering av ITS ble det brukt primerne 1380-F og ITS055-R (Tabell 3). PCR-

reaksjonen ble utført med følgende program: Denaturering ved 94 °C i 3 minutter, så 35 

sykler med denaturering ved 94 °C i 45 sekunder, primerfest ved 58 °C i 45 sekunder og DNA-

syntese ved 72 °C i ett minutt, til slutt var det 72 °C i 5 minutter. Det ble forsøkt forskjellige 

lengder, henholdsvis 30, 45 og 60 sekunder, på de tre stegene i syklene. 45 sekunder så ut til 

å gi best resultat på elektroforesegelen og ble derfor brukt som standard. 

 

2.4.3 Gelelektroforese 
Gelelektroforese er en vanlig teknikk for å separere DNA-molekyler og ble brukt for å avgjøre 

oppformingssuksess og lengden på DNA-fragmentene. 0,40 g agarose pulver (Merck, 

Tyskland) ble blandet med 50 ml 1xTAE buffer (Tris-acetate-EDTA, 20 ml 50xTAE blandes 

med 1 L destillert vann), denne blandingen ble så varmet i mikrobølgeovn i omlag 1 minutt 

for å lage 0,8 % agarosegel. Blandingen ble kjølt under kaldt vann til omlag 50 °C, så tilsatt en 

dråpe etidiumbromid (EtBr; 0,6325 mg/ml; Gene Chrom, USA) før hele blandingen ble tømt i 

en elektroforeseplate med kammer. Gelen fikk stivne i omlag 30 minutter, så tas kammene 

ut og disse etterlater seg små brønner. Gelen overføres til et elektroforesekammer (Bio Rad, 

wide mini subTM cell, Italia) som fylles opp med 1xTAE buffer. PCR-produktene legges opp i 

5 μl dråper på parafilm sammen med 1 μl 6x MassRuler Loading Dye (Fermentas). 

Blandingen av PCR-produkt og Loading Dye ble pipettert over til brønnene i agarose gelen. I 

den ytterste brønnen på rad 1 ble det tilsatt 2 μl FastRuler Low Range DNA ladder 

(Fermentas) som inneholder kjente DNA fragmenter så det er mulig å måle lengden til DNA 

segmentene i PCR-produktet. Gelen ble kjørt på 80 V (Electrophoresis Power Supply – EPS 
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301, Amersham Pharmacia Biotech, USA) i 30 minutter. Deretter flyttes gelen til UV-kabinett 

(Gene Genius, Bio Imaging System, SYNGENE, Storbritannia) hvor den ble observert og tatt 

bilde av.  

 

2.4.4 Sekvensering 
De første PCR produktene ble klargjort til sekvensering ved fortynning. De ble fortynnet 1:10 

med destillert vann. Det viste seg vanskelig å få fram gode sekvenser, sannsynligvis fordi det 

var for lite DNA i prøvene. Prøvene ble da sekvensert på nytt og denne gangen renset med 

ExoSAP-IT (USB Products Affymetrix, Inc). ExoSAP-IT ble fortynnet 1:10 med destillert vann, 

3,2 μl ExoSAP-IT ble tilsatt 8 μl PCR-produkt for hver primer det skulle sekvenseres med. 

Blandingen ble så inkubert i Thermo Mastercycler etter produsentens anbefalinger (15 

minutter ved 37 °C for å degradere primer og nukleotider, så 15 minutter ved 80 °C for å 

inaktivere ExoSAP-IT). 8 μl renset PCR-produkt og 2 μl av den sekvenserende primeren 

(Tabell 3) ble pipettert over i 200 μl PCR-rør og levert til ABI-laben på Biologisk Institutt, 

Universitet i Oslo for sekvensering med ABI 3730 høykapasitet 

kapillærelektroforeseinstrument. 

 

2.5 Elektronmikroskopi 
Alle håvtrekk og algekulturer ble klargjort for undersøkelse i elektronmikroskop ved 

syrerensing, det vil si alt organisk materiale brennes bort så kun kiselskallene gjenstår. 

Strukturene i kiselskallene brukes for sikkert identifisering til art hos både Pseudo-nitzschia 

og Fragilariopsis. 

 

2.5.1 Syrerensing 
Så mye som mulig av algematerialet, enten håvtrekk eller levende kultur, ble overført til 

glassentrifugerør. Hvis prøven var tynn, ble den konsentrert ved å sentrifugere ned omlag 

100 ml prøve og supernatanten fjernet, de ble så jobbet videre med på samme måte som 

håvtrekk med høy cellekonsentrasjon og kulturer. Alle sentrifugeringene ble gjort i en 

Eppendorf 5810R sentrifuge (Eppendorf, Hamburg, Tyskland) på 4000 omdreininger i 10 
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minutter og supernatant ble i alle steg fjernet med vannsug. Det ble laget ett merke omlag 

en cm fra toppen av rørene, i alle steg hvor det ble fylt på destillert vann, ble rørene fylt til 

dette merket.  

Vaskesteget: Først ble salt, formalin og lignende vasket ut. Rørene ble fylt med destillert 

vann opp til merket, som ble sprutet hardt i for å blande prøven. Prøvene ble så sentrifugert 

i 10 minutter før supernatanten ble fjernet og vaskesteget gjentatt på nytt en gang.  

Brennesteget: Etter vaskingen ble så mye som mulig av supernatanten fjernet uten å 

forstyrre pelleten nederst i røret. Så tilsettes omlag 1,5 gang på mye salpetersyre (65 % 

salpetersyre pro analysi, Merck) og 2 ganger så mye svovelsyre (95-97 % svovelsyre, Merck) 

som det er prøve. Det ble oftest gjenværende omlag 550 µl prøve, så 750 µl salpetersyre og 

1100 µl svovelsyre ble brukt, forholdet mellom syrer og prøve bør holdes som oppgitt, men 

mengden er ikke veldig viktig. Tette prøver og kulturer trenger mer syrer enn tynne prøver 

og formalinfikserte håvtrekk. Prøvene ble brent av over gassbrenner i 2-4 minutter, mens de 

kontinuerlig ble ristet forsiktig. De ble ansett ferdig når innholdet var helt blankt, målt mot 

hvit bakgrunn, og det ble dannet hvit røyk. Etter avbrenning ble rørene satt i et stativ av tre.  

Dette steget MÅ utføres i avtrekkskap og uten plasthansker. 

 Vaskesteg II: Syrene ble vasket ut med destillert vann, vannet sprutes hardt i røret for å 

blande det inn med de tyngre syrene, opp til merket på røret. I tillegg ble rørene slått 

forsiktig på nederst for å oppnå bedre innblanding. Prøvene ble så sentrifugert, supernatant 

suget av og det ble tilsatt nytt destillert vann. Denne prosedyren ble gjentatt 7 ganger for å 

være sikker på at all syre var vasket ut. 

 

2.5.2 Transmisjonselektronmikroskopi (TEM) 
Preparater til elektronmikroskopi ble lagt opp direkte etter syrerensing. For 

transmisjonelektronmikroskop (TEM) ble det brukt 150 μm mesh kobbergrid, dekket av 

formvarhinne og dampet med karbon. For hver prøve ble det lagt opp dråper av syrerenset 

materialet i vann på tre grider, det ble brukt tre forskjellige størrelser på dråpen for å få 

forskjellig konsentrasjon av algematerialet.  
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Undersøkelser i TEM ble utført med Philips CM100. SIS programvare er brukt til 

bildebehandling. 

 

2.5.3 Scanningelektronmikroskopi (SEM) 
For scanningelektronmikroskop (SEM) ble det preparert aluminiumsstubber, dekket av svart 

karbonteip og en glassplate. Omlag tre dråper, litt avhengig av prøvens konsentrasjon, ble 

dryppet på glassplaten på stubben, så ble det tilsatt så mye destillert vann som mulig uten å 

bryte overflatehinna. Alle prøvene ble tildekt og fikk lufttørke natten over før de ble flyttet 

til bokser for oppbevaring. Preparatene til SEM ble sputtret med platina, det ble lagt ett lag 

på rundt 4 μm (Cressington 308 UHR sputtercoater).  

Undersøkelser i SEM ble utført med Hitachi S-4800 

Gjenværende prøve som ikke ble lagt opp til elektronmikroskopi preparat ble overført til 

glassflasker og lagret på etanol (Rektifisert sprit 96 %, Kemetyl). 

 

2.6 Bearbeiding av data 

2.6.1 Bearbeiding av DNA sekvenser  
Alle oppdrevne sekvenser ble bearbeidet i BioEdit v7.0.9 (Hall 1999). Sekvensene med 

tilhørende kromatogrammer ble åpnet og analysert manuelt, områder med usikre 

nukleotider i begynnelsen og slutten av sekvensene ble kuttet bort for å gi en mest mulig 

korrekt sekvens. Alle de resulterende sekvensene ble brukt som utgangspunkt for søk i 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) fra GenBank molecular database of National 

Center for Biotechnology Information (NCBI). De nærest beslektede sekvensene ble valgt ut 

og brukt som referansesekvenser. 

Sekvenser oppdrevet i denne studien sammen med referansesekvenser ble sammenlignet 

med en sekvenssammenstiller i BioEdit med programmet ClustalW. De resulterende 

sekvenssammenstillingene (alignments) ble undersøkt manuelt og sjekket mot sekvensens 

kromatogram der det var nødvendig.  
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2.6.2 Konstruksjon av fylogenetiske trær 
Fylogenetiske analyser ble utført via Phylogeny.fr (Dereeper et al. 2008) 

(http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/index.cgi). ClustalW sekvenssammenstillinger ble brukt 

for alle analysene. Alle gap posisjoner ble beholdt. Urotede Neighbour Joining (NJ) 

fylogenetiske trær ble konstruert ved bruk av ProtDist/FastDist + BioNJ med 

standardinnstillinger og 1000 bootstrap replikater.  

Urotede Maximum Likelihood (phyML) fylogenetiske trær ble konstruert med 

standardinnstillinger og SH-like Approximate Likelihood-Ratio Test (aLRT).  

MrBayes urotede fylogenetiske trær ble konstruert for ITS rDNA analysene for begge slekter, 

men ikke for LSU rDNA analysene, ettersom MrBayes funksjonene til Phylogeny.fr tar maks 

30 sekvenser. Det ble brukt standardinnstillinger og Markov Chain Monte Carlo parameter. 

Alle fylogenetiske trær ble analysert i TreeView (Win32) v1.6.6 og bearbeidet i Adobe 

Illustrator CS5. 

 

2.6.3 Identifisering 
For å identifisere celler av Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis til art ble det benyttet en 

mengde litteratur, oversikt over disse er gitt i Tabell 4. 
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Tabell 4: Litteratur benyttet til artsidentifisering av Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis 
Forfatter: Publikasjon: År: Identifisering av: Kilde 

Hasle, G.R. Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscope Vol 1. Some marine species of the 
groups Nitzschiella and Lanceolatae 1964 Pseudo-nitzschia (Hasle 1964) 

Hasle, G.R. Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscope Vol 2. The group Pseudonitzschia 1965 Pseudo-nitzschia (Hasle 1965a) 

Hasle, G.R. Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscope Vol 3. The genus Fragilariopsis 1965 Fragilariopsis (Hasle 1965b) 

Hasle, G.R. og 
Booth, B. C. Nitzschia-cylindroformis sp-nov, a common and abundant nanoplankton diatom of the eastern subarctic pacific 1984 Fragilariopsis (Hasle & Booth 

1984) 

Medlin, L.K. og 
Priddle, J. Polar Marine Diatoms 1990 Generell (Medlin & Priddle 

1990) 

Fryxell, G.A. et al Auxospore formation in an Antarctic clone Nitzschia subcurvata Hasle 1991 Pseudo-nitzschia (Fryxell et al. 
1991) 

Hasle, G.R. Nomenclatural notes on marine planktonic diatoms. The family Bacillariaceae 1991 Generell (Hasle 1993) 

Hasle, G.R. Pseudo-nitzschia pungens and P. multiseries (Bacillariophyceae) - Nomenclatural history, morphology and distribution 1995 Pseudo-nitzschia (Hasle 1995) 

Hasle, G.R. et al A review of Pseudo-nitzschia, with special reference to the Skagerrak, North Atlantic, and adjacent waters 1996 Pseudo-nitzschia (Hasle et al. 1996) 

Hasle, G. R. og 
Syvertsen, E. E. Marine Diatoms 1996 Generell (Hasle & 

Syvertsen 1996) 

Skov, J. et al ICES Identification Leaflet for Plankton, the diatom genus Pseudo-nitzschia 1999 Pseudo-nitzschia (Skov et al. 1999) 

Priisholm, K. et al Taxonomic notes on the marine diatom genus Pseudo-nitzschia in the Andaman Sea near the island of Phuket, 
Thailand, with a description of Pseudo-nitzschia micropora sp nov 2002 Pseudo-nitzschia (Priisholm et al. 

2002) 

Scott, F.J. 
Thomas, D.P Diatoms (in Antarctic Marine Protists) 2005 Generell (Scott & Thomas 

2005) 

Ferrario, M. E. 
Licea, S. Species of the genus Pseudo-nitzschia (Bacillariophyta) in Antarctic waters: morphology and distribution 2006 Pseudo-nitzschia (Ferrario & Licea 

2006) 

Lundholm, N og 
Hasle, G.R. 

Are Fragilariopsis cylindrus and Fragilariopsis nana bipolar diatoms? Morphological and molecular analyses of two 
sympatric species 2008 Fragilariopsis (Lundholm & 

Hasle 2008) 

Lundholm, N og 
Hasle, G.R 

Fragilariopsis (Bacillariophyceae) of the Northern Hemisphere - morphology, taxonomy, phylogeny and distribution, 
with a description of F. pacifica sp. nov 2010 Fragilariopsis (Lundholm & 

Hasle 2010) 
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3 RESULTATER 

 

Totalt ble tre grider fra håvtrekkprøver fra hver stasjon undersøkt i 

transmisjonselektronmikroskop (TEM). To av stasjonene i Antarktis (stasjon 63 og 66) ble 

også undersøkt i scanningelektronmikroskop (SEM). De konsentrerte vannprøvene fra Arktis 

inneholdt lite materiale, så her ble tre grider fra to dyp (0 m og klorofyllmaks) undersøkt, alle 

i TEM. Totalt ble det registrert åtte arter av slekten Pseudo-nitzschia og ti av slekten 

Fragilariopsis. Oversikt over hvilke arter som ble funnet ved de forskjellige stasjonene er gitt 

i tabell 5 for Antarktis og 6 for Arktis. Det er kun stasjoner hvor det ble tatt håvtrekk som er 

inkludert i disse oversiktene og kun celler fra håvtrekk som er inkludert i de morfologiske 

dataene. Det blir nevnt i teksten og gitt egne mål for de artene hvor materiale i kultur er 

undersøkt. 

 

Tabell 5: Arter registrert med TEM i håvtrekkprøver fra  Antarktis.  

Art / Stasjon  56 59 63 66 69 72 73 74 75 77 82 84 

P. heimii   X           

P. turgidula  X X  X X        

P. lineola  X X X X X X X  X X X X 

P. inflatula    X          

P. turgiduloides  X   X X    X X X X 

P. cf. subcurvata      X        

F. kerguelensis  X X X X X X  X X X X X 

F. rhombica  X X X  X X X  X X X X 

F. separanda    X        X  

F. ritscheri     X X X   X X   

F. curta   X X  X  X X X X  X 

F. nana    X X X X X X X X   

F. cylindrus         X X X   

F. cylindriformis  X    (X)     X  X 

F. pseudonana   X X X X X  X (X)  X X 
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Tabell 6: Arter registrert med TEM i håvtrekkprøver fra Arktis. 

Art / Stasjon KB5 KB3 KB1 V12 V10 V6   KH HG4 AA1 AA4 AA7 AA12 

P. granii      X X X  X X  

P. multiseries          X   

F. nana X X       X X   

F. cylindrus X X       X    

F. cylindriformis    X X X X X X X X X 

F. pseudonana        X     

F. atlantica      X   X X   
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3.1 Morfologi hos observerte Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis arter 
En detaljert morfologisk beskrivelse av alle de identifiserte artene følger under. 

Oppsummering av de viktigste morfologiske karakterene gis i Tabell 7 og 8 til slutt. 

 

3.1.1 Pseudo-nitzschia Peragallo 
Av totalt åtte Pseudo-nitzschia artene ble seks av dem kun registrert i Antarktis. Pseudo-

nitzschia lineola, P. turgidula og P. turgiduloides var vanlige innslag i planktonet, mens 

Pseudo-nitzschia heimii, P. cf. subcurvata og P. inflatula kun ble registrert på en stasjon hver. 

I Arktis var Pseudo-nitzschia granii en meget vanlig art, mens P. multiseries ble registrert på 

en stasjon.  

 

Pseudo-nitzschia heimii Manguin 

Figur 7-9 

Forekomst: Pseudo-nitzschia heimii ble kun observert på stasjon 59 i Antarktis og ble ikke 

registrert i Arktis.  

Morfologi: Dette er den eneste arten fra Pseudo-nitzschia seriata komplekset som ble 

identifisert i Antarktis. Felles for alle artene i P. seriata komplekser er transapikalakse 

bredere enn 3 μm, noe som gir et kraftig utseende. P. heimii var i tillegg godt forkislet, noe 

som bidro til dens kraftige utseende. Kun en celle ble funnet i de undersøkte preparatene, 

denne hadde apikalakse på 90 μm (målt fra sentralknuten til apeks og multiplisert med to) 

og transapikalakse på 5 μm. Valva var lineær-lanceolat, hvor en side var lineær og en side 

lanceolat, den lanceolate siden blir gradvis smalere mot en forholdsvis rund apeks (Figur 7). 

Kun den ene enden av cellen var synlig. Den hadde 20 interstriae og 13,5 fibulae per 10 μm, 

de to midterste fibulae var plassert lengre fra hverandre med tydelig sentralknute. Striae var 

perforert med to rader små poroider. 
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  7: St. 59 Apikalakse 90 μm, transapikalakse 5 μm, 20 interstriae og 13,5 fibulae per 10 μm 
  8: Apeks 9: Poroider   
10: St. 56 Apikalakse 45,9 μm, transapikalakse 3,2 μm, 23 interstriae og 16 fibulae per 10 μm 
11: St. 69 Apikalakse 53,8 μm, transapikalakse 3 μm, 23 interstriae og 12 fibulae per 10 μm 
12: Apeks av celle, 13: Perforert hinne over poroidene, 14: Poroider 
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 Pseudo-nitzschia turgidula (Hustedt) Hasle 

Figur 10-14 

Forekomst: Pseudo-nitzschia turgidula ble observert på fire stasjoner i Antarktis (stasjon 56, 

59, 66 og 69), den ble ikke observert i Arktis. 

Morfologi: Pseudo-nitszchia turgidula regnes til P. delicatissima komplekset, men den anses 

ofte som en mellomform mellom P. delicatissima og P. seriata kompleksene. Dette fordi den 

har transapikalakse rundt 3 μm og ser ikke lang og elegant ut på samme måte som de andre 

artene i P. delicatissima komplekset. Fire celler ble målt i denne studien, de hadde apikalakse 

fra 35 μm til 53,8 μm og transapikalakse fra 3 til 3,4 μm. Valva var bredt lanceolat, med 

tydelig hevelse på midten, som avspisses mot runde apekser. De hadde 22-24 interstriae og 

16 (en celle med 12) fibulae per 10 μm. De to midterste fibulae er plassert lengre fra 

hverandre, med tydelig sentralknute (Figur 14). Striae har to rader poroider, som var dekket 

av en jevnt perforert hinne. De to radene var ufullstendige enkelte steder, noen steder var 

det også en ufullstendig tredje rad (Figur 13 og 14) 

 

Pseudo-nitzschia lineola (Cleve) Hasle 

Figur 15-22 

Forekomst: Av alle observerte Pseudo-nitzschia arter var P. lineola den vanligste i Antarktis 

og ble registrert på alle stasjoner bortsett fra 74. Den ble ikke observert i Arktis.  

Morfologi: Pseudo-nitzschia lineola tilhører Pseudo-nitzschia delicatissima komplekset og har 

et langt, elegant utseende. Valve-formen er oftest lineær til lineær-lanceolat og blir gradvis 

smalere mot spisse ender (apekser). Ti celler ble målt i denne studien, de hadde apikalakse 

fra 72,7 μm til 115 μm og transapikalakse fra 1,6 μm til 2,2 μm (median 2 μm). De hadde 21 

til 25 interstriae (median 21-22) og 11 til 16 fibulae (median 12-13) per 10 μm. Kanalrafen og 

fibulae er godt synlig, de to midterste fibulae er plassert lengre fra hverandre og cellene har 

tydelig sentralknute (Figur 20). Striae hadde en til to rader poroider som var dekt av en jevnt 

perforert hinne (Figur 21). Oftest hadde cellene en rad med lav poroidetetthet på midten og 
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to rader med høyere poroidetetthet mot apeks (se overgang i Figur 18 og 22), men enkelte 

celler hadde kun en rad poroider helt ut til apeks (Figur 19).  

Av artene identifisert i denne studien kan P. lineola forveksles med P. turgiduloides, men 

denne har en markert hevelse på midten. Sammenlign de to cellene i Figur 32,  

P. lineola er den øverste og lengste, mens P. turgiduloides er den kortere cellen under. I 

tillegg er den forholdsvis lik P. inflatula, men denne har også hevelse på midten og har i 

tillegg poroider som oftest er delt i to av silikatbroer, sammenlign Figur 21 og 25. 

 

Pseudo-nitzschia inflatula (Hasle) Hasle 

Figur 23-26 

Forekomst: Pseudo-nitzschia inflatula ble kun registrert på stasjon 63 i Antarktis.  

Morfologi: Pseudo-nitzschia inflatula tilhører P. delicatissima komplekset og har den 

karakteristiske lange, elegante celleformen. Kun en celle ble registrert, denne var lineær i 

formen med en distinkt hevelse på midten, Figur 23. Det var også tendens til fortykkelse 

nære apeks, men denne er mindre enn hevelsen i midten. Den målte cellen hadde 103 μm 

apikalakse og var 2,2 μm bred gjennom sentralknuten og 1,7 μm bred etter hevelsen i 

midten. 29 interstriae og 18 fibulae per 10 μm ble målt. Striae var perforert av en til to rader 

poroider, mønsteret minner meget om P. lineola med en rad poroider på hele valva bortsett 

fra nære apeks hvor det ble to rader med høyere poroidetetthet. Poroidene er dekket av en 

jevnt perforert hinne (Figur 25 og 26) som oftest er delt i oftest to av tette silikat broer, og 

noen ganger tre. 

 



 

   
41 

vru
Tekst i maskinskrift
15

vru
Tekst i maskinskrift
16

vru
Tekst i maskinskrift
17

vru
Tekst i maskinskrift
18

vru
Tekst i maskinskrift
19

vru
Tekst i maskinskrift
20

vru
Tekst i maskinskrift
21

vru
Tekst i maskinskrift
22

vru
Tekst i maskinskrift
23

vru
Tekst i maskinskrift
24

vru
Tekst i maskinskrift
25

vru
Tekst i maskinskrift
26



42 
 

 

 

Pseudo-nitzschia turgiduloides (Hasle) Hasle 

Figur 27-31 

Forekomst: Pseudo-nitzschia turgiduloides ble funnet ved omlag halvparten av stasjonene i 

Antarktis (funnet på stasjon 56, 66, 69, 75, 77, 82 og 84). 

Morfologi: Denne arten hører innunder Pseudo-nitzschia delicatissima-komplekset og var 

som forventet lang og tynn. Valva var lineære og parallelle, med karakteristisk hevelse i 

midten (Figur 27, 32-33). Etter hevelsen i midten er valva jevne helt ut til brått avskårede 

apekser. De ti cellene målt i denne studien hadde fra 83,7 μm til 107,5 μm apikalakse. 

Bredde ble målt både i midten av cellen (gjennom sentralknuten) og etter den sentrale 

utvidelsen. De undersøkte cellene var fra 2 μm til 2,5 μm brede gjennom sentralknuten og 

fra 1,3 μm til 1,7 μm etter den sentrale utvidelsen. 17 til 23 interstriae og 10 til 15 (median 

11-12) fibulae per 10 μm ble målt. Kanalrafen var godt synlig, det var lengre avstand mellom 

de to midterste fibulae og de hadde tydelig sentralknute. De er meget sterkt forkislet og har 

kraftige striae perforert av en, noen ganger to, rader poroider. Striae var oftest perforert av 

en rad små poroider, denne var ofte var ufullstendig (Figur 30 og 31). Men mot apeks ble det 

i noen celler to rader poroider, med betraktelig høyere poroidetetthet (Figur 29). Poroidene 

er dekt av en jevnt perforert hinne (Figur 34). 

 

Figur 15-26 (forrige side): 15-22 Pseudo-nitzschia lineola, 9-12: Pseudo-nitzschia inflatula. 
 Målestokk: 15-16, 23: 20 μm, 17: 10 μm, 19, 22: 5 μm 18, 20, 24: 2 μm, 26: 1 μm, 21, 25: 500 nm 
15: St. 66 Apikalakse 111,2 μm, transapikalakse 2,2 μm, 21 interstriae og 12 fibulae per 10 μm 
16: St. 63 Apikalakse 101,2 μm, transapikalakse 1,6 μm, 21 interstriae og 12 fibulae per 10 μm 
17-19: Celle apekser, 20: Midtknute 21: Poroider, 22: Celleoverlapp i koloni 
23: St. 63 Apikalakse 103 μm, transapikalakse 2,2 μm I midten av cellen, 1,7 μm etter hevelsen i 
midten, 29 interstriae og 18 fibulae per 10 μm  
24: Apeks av celle, 25-26: Poroide detaljer 
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Pseudo-nitzschia cf. subcurvata (Hasle) Fryxell 

Figur 44 

Forekomst: Pseudo-nitzschia cf. subcurvata ble registrert på stasjon 69 i Antarktis. Det ble 

også opprettet en kultur fra stasjon 70 av celler med lignende morfologi som disse, men de 

ble dessverre misformede i kultur og døde før de kunne beskrives.  

Morfologi: Den undersøkte cellen hadde avlang valva som smalet inn til rostrat form. Den 

hadde 31 μm apikalakse og 1,4 μm transapikalakse, med 46 interstriae og 16 fibulae per 10 

μm. Cellen mangler midtknute og fibulae var ujevnt spredt utover. Kun midten av cellen og 

den ene enden var bevart, derfor var det ikke mulig å identifisere den til art med sikkerhet. 

Celleformen og fraværet av sentralknute begrenser mulighetene til P. granii og  

P. subcurvata. På bakgrunn av den kjente utbredelsen til de to artene har jeg valgt å kalle 

denne P. cf. subcurvata. 

 

Pseudo-nitzschia granii (Hasle) Hasle 

Figur 39-43 

Forekomst: Pseudo-nitzschia granii var et vanlig innslag i planktonet på de arktiske 

stasjonene. Den ble funnet på stasjonene V6, KH, HG4, AA4 og AA7, noe som plasserer den 

langs hele toktruten, bortsett fra inne i Kongsfjorden. P. granii er kjent for å leve som 

enkeltceller i Phaeocystis-kolonier og våre registreringer støtter dette. Phaeocystis sp. ble 

observert på alle stasjoner P. granii ble funnet, og små Pseudo-nitzschia celler ble observert i 

Phaeocystis-koloniene når vannprøver ble undersøkt i lysmikroskop ombord på F/F Lance.  

Morfologi: Pseudo-nitzschia granii er en liten, lite silisifisert art, noe som gir den et meget 

skjørt utseende. Valva var lanceolat og de fleste cellene observert i håvtrekk hadde samme 

celleform (Figur 41), lanceolat som avspisses tidlig til lange ender og rundt apeks. I kultur ble 

de tidlig, allerede etter tre-fire måneder, misformede (Figur 40). De 15 cellene fra 

konsentrerte vannprøver som ble undersøkt hadde apikalakse fra 25,5 μm til 45,5 μm, men 

kortere individer ble sett i kultur, ned til 15,4 μm ble observert. Transapikalakse varierte fra 

1,1 μm til 1,7 μm, men i kultur ble celler opp til 2,2 μm brede observert. Cellene har jevnt 
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mønster av striae og interstriae, rundt 50 per 10 μm. Fibulae er ujevnt spredd utover, de 

undersøkte cellene hadde fra 14 til 21 per 10 μm. Striae er perforert med en rad poroider, 

som er formet i et spesielt blomstermønster (Figur 39).  

Den er en av kun tre arter i P. delicatissima komplekset som mangler midtknute, noe som 

gjør den lett gjenkjennelig. Den eneste andre arten denne lett kan forveksles med er  

P. subcurvata, en annen art i samme kompleks som også mangler midtknute. 

  

Pseudo-nitzschia multiseries (Hasle) Hasle 

Figur 35-38 

Forekomst: Dette er den andre arten fra Pseudo-nitzschia seriata-komplekset som ble 

identifisert i denne studien og den eneste fra gruppen som ble funnet i Arktis. Pseudo-

nitzschia multiseries ble kun funnet på en stasjon (AA4) og bare en celle ble identifisert.  

Morfologi: Den undersøkte cellen hadde apikalakse på 168,1 μm og transapikalakse på 5 μm. 

Valva var lineær og ble gradvis smalere mot meget spisse apekser. Kanalrafen var godt synlig 

og den manglet sentralknute. Det ble målt 17 interstriae og fibulae per 10 μm, fibulae er mer 

framtredende og så mer forkislet ut enn interstriae. Striae var perforert av tre til fire rader 

poroider, hvorav rad tre og fire ofte var ufullstendig. Det var ikke mulig å se om poroidene 

var dekt av en perforert hinne. Interstriae mønsteret er forskjellig i de to apeksene, den ene 

siden har mer grenet mønster enn den andre (sammenlign Figur 36 og 37). 

Figur 35-44 (neste side): 35-38 Pseudo-nitzschia  multiseries, 39-43: Pseudo-nitzschia granii, 44: 
Pseudo-nitzschia cf. subcurvata  
Målestokk: 35: 20 μm, 36-37, 40-41, 44: 5 μm, 43: 2 μm, 38, 42: 1 μm, 39: 500 nm 
35-37: Apekser av celle fra stasjon AA4, 38: Poroider fra samme celle som 35-37 
40: Stamme Ark-V6-14, apikalakse 26,6 μm, transapikalakse 2 μm, 14 fibulae og 52 interstriae per 10 
μm 
41: St. V6 Apikalakse 29,8 μm, transapikalakse 1,1 μm, 20 fibulae og 54 interstriae per 10 μm 
42-43: Apeks av celler 
44: Den registrerte cellen av P. cf. subcurvata 
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3.1.2 Fragilariopsis Hustedt 
Totalt ti forskjellige Fragilariopsis-arter ble registrert i denne studien. Av disse ble 

Fragilariopsis kerguelensis, F. rhombica og F. separanda, F. ritscheri og F. curta kun registrert 

i Antarktis. F. cylindriformis, F. nana, F. cylindrus og F. pseudonana ble registrert i begge 

polområdene, mens F. atlantica kun fantes i Arktis. Under følger en morfologisk beskrivelse 

av alle observerte arter. 

 

Fragilariopsis kerguelensis (O’Meara) Hustedt 

Figur 45-51 

Forekomst: Fragilariopsis kerguelensis var den vanligste Fragilariopsis-arten i Antarktis og ble 

registrert på alle undersøkte stasjoner, med unntak av stasjon 73. Den ble ikke funnet i 

Arktis. 

Morfologi: Denne arten er meget sterkt forkislet, noe som gjør undersøkelse i TEM vanskelig. 

Celler fra to stasjoner, 63 og 66, ble derfor også undersøkt med SEM. Totalt 25 celler fra 

forskjellige stasjoner ble målt. Formen på valva varierte fra elliptisk og oval til bredt 

lanceolat. De undersøkte cellene hadde 15,5 μm til 57,6 μm apikalakse (median 31,5 μm), og 

4,6 μm til 10,2 μm transapikalakse (median 6,9 μm). De hadde fra 4 til 9 interstriae per 10 

μm (median 5). Interstriae er vanligvis rette, men var i noen celler svakt bøyd mot cellens 

apeks. Cellene hadde to rader oftest store, alternerende poroider som ligger nærme 

interstriae. Poroidene var dekt av en perforert membran (Figur 51). Det er ikke mulig å se 

om cellene har kanalrafe eller ikke. De har ikke sentralknute, i likhet med alle andre 

Fragilariopsis-arter registrert i Antarktis, i denne studien. Den apikale aksen er noe 

heteropolar, noe som er mer synlig jo større cellen er. 

Den er lett gjenkjennelig på sin forholdsvis store størrelse og grove struktur. Det er få arter 

den kan forveksles med, men lett silisifiserte individer kan minne om F. ritscheri.  

F. kerguelensis er mer lanceolat i celleform og har større mellomrom mellom poroidene enn 

F. ritscheri.   



48 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 45‐51: Fragilariopsis kerguelensis  
Målestokk: 48: 25 μm, 45‐47, 49: 10 μm, 50: 5 μm, 51: 1 μm 
45: St. 56 TEM Apikalakse 34,9 μm, transapikalakse 10,2 μm, 6 interstriae per 10 μm 
46: St. 63 TEM Apikal akse 42,6 μm, transapikalakse 10,2 μm, 6,2 interstriae per 10 μm 
47: St. 59 TEM Apikalakse 43 μm, transapikalakse 7 μm, 6 interstriae per 10 μm 
48: St. 63 SEM Apikalakse 51 μm, transapikalakse 8,1 μm, 4,8 interstriae per 10 μm  
49: St. 63 SEM Apikalakse 22,1 μm, transapikalakse 5 μm, 5 interstriae per 10 μm  
50: Apeks av celle, SEM,  
51: Perforert hinne dekker poroidene 
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Fragilariopsis rhombica (O’Meara) Hustedt 

Figur 52-55 

Forekomst: Fragilariopsis rhombica ble funnet på alle stasjoner fra Antarktis bortsett fra 

stasjon 66 og 74, den ble ikke registrert i Arktis.  

Morfologi: Formen på valva var meget variabel, noe som ses i mange av artene i denne 

slekten. De minste cellene kan være nesten sirkulære, men alltid med spisse apekser, noe 

som gjør de nærmest sitronformede (Figur 52 og 53). Større celler var bredt lanceolate til 

lineære, også disse med spisse apekser (Figur 54 og 55). De 20 undersøkte cellene varierte 

mye i størrelse, celler med apikalakse fra 10,2 μm til 56 μm og transapikalakse fra 6,5 μm til 

15 μm ble registrert. Det ble observert positiv korrelasjon mellom apikalakse og 

transapikalakse og negativ korrelasjon mellom størrelse og antall interstriae. Undersøkte 

celler hadde fra 10,5 til 17 interstriae per 10 μm (median 11). 10,5 interstriae per 10 μm ble 

målt i to celler, begge med apikalakse lengre enn 50 μm. En celle hadde 17 interstriae per 10 

μm, denne hadde apikalakse på 13.4 μm. Interstriae var rette midt i cellen og ble avbøyd 

nærmere apeks. I små celler kan nesten alle interstriaene være bøyd mot apeks (Figur 52 og 

53), mens i de større cellene er det gjerne et langt område i midten med rette striae og 

interstriae (Figur 55 og 55). De har kanalrafe, men denne er som oftest ikke godt synlig, 

sannsynligvis på grunn av den sterke forkislingen. Man får inntrykk av at interstriae går over 

hele valva, derfor er antall fibulae og interstriae likt hos de aller fleste. Kanalrafen og fibulae 

kan ses godt i Figur 53, men også skimtes i Figur 52 og 54. Striae er perforert av to rader små 

poroider som sitter nærme interstriae. Poroidetettheten er forholdsvis høy, men varierende, 

26 til 60 poroider ble målt per 1 μm. 

Fragilariopsis rhombica er generelt sterkt forkislet, noe som gir den et kraftig utseende. De 

mindre cellene kan forveksles med F. pseudonana, men den arten er spedere i utseende og 

har ofte mer avrundede apekser. Formmessig kan den også lett forveksles med F. separanda, 

disse to skilles fra hverandre på poroidene. F. rhombica har to rader små poroider, mens  

F. separanda har en rad store poroider. Selv om poroidetettheten til F. rhombica var 

varierende var den likevel betraktelig høyere enn poroidetettheten til F. separanda. De to 

radene til F. rhombica kan være ufullstendige, men særlig i kantene på cellen ser man de 

tydelig.  
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Figur 52‐58: 52‐55 Fragilariopsis rhombica, 56‐58 Fragilariopsis separanda 
Målestokk: 52‐54, 56‐58: 5 μm, 55: 20 μm 
 
52: St. 82 Apikalakse 10,2 μm, transapikalakse 6,5 μm, 13 interstriae per 10 μm 
53: St. 56 Apikalakse 13,4 μm, transapikalakse 7,9 μm, 17 interstriae og fibulae per 10 μm Merk synlig  
       kanalrafe og fibula.  
54: St. 77 Apikalakse 29,7 μm, transapikalakse 11 μm, 10,5 interstriae per μm. Kanalrafen ikke synlig 
55: St. 82 Apikalakse 49,4 μm, transapikalakse 12,2 μm, 9 interstriae per 10 μm 
56: St. 82 Apikalakse 14,1 μm, transapikalakse 7,5 μm, 7 interstriae per 10 μm 
57: St. 82 Apikalakse 22,3 μm, transapikalakse 9,7 μm, 11 interstriae per 10 μm 
58: St. 63 Apikalakse 22,9 μm, transapikalakse 9,3 μm, 11 interstriae per 10 μm. Foto: Bente Edvardsen 
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Fragilariopsis separanda Hustedt 

Figur 56-58 

Forekomst: Fragilariopsis separanda ble kun registrert ved to stasjoner, 63 og 82, i Antarktis 

og kun tre celler ble funnet. Den ble ikke registrert i Arktis. 

Morfologi: De cellene som ble funnet hadde apikalakse fra 14,1 til 22,9 μm og 

transapikalakse fra 7,5 til 9,7 μm. Formen på valva er for små celler meget lik hos 

Fragilariopsis separanda og F. rhombica. Men ettersom ingen celler større enn 22,9 μm ble 

registrert er det ikke mulig å si om også F. separanda utvikler den brede lineære formen i 

større individer. Alle observerte individer var elliptiske. De hadde en rad store, ujevnt 

fordelte poroider, det ble observert en ufullstendig andre rad av poroider (Figur 56). 

Poroidetettheten var meget lav, 10-20 poroider per 1 μm. interstriae og striae er stort sett 

omlag like brede. Cellene hadde kanalrafe, denne kan så vidt ses i Figur 57 og 58, men 

ettersom dette også er en forholdsvis sterkt forkislet art er den ikke godt synlig. Av de tre 

observasjonene gjort i denne studien hadde en celle apikalakse på 14,1 μm, og 7 interstriae 

per 10 μm. De to andre hadde henholdsvis apikalakse på 22,3 og 22,9 μm, begge disse hadde 

11 interstriae per 10 μm. Dette kan tyde på positiv korrelasjon mellom størrelse og 

interstriae, men det lave antallet observasjoner gjør det umulig å si noe sikkert. 

Fragilariopsis separanda er meget lik F. rhombica, men de to skilles fra hverandre på 

poroidene. F. separanda har en rad store poroider og lav poroidetetthet, i motsetning til F. 

rhombica som har to rader små poroider og høyere poroidetetthet.  

 

Fragilariopsis ritscheri Hustedt 

Figur 59-64 

Forekomst: Fragilariopsis ritscheri var en forholdsvis vanlig art i Antarktis og ble registrert på 

stasjonene 66, 69, 72, 75 og 77. Den ble ikke registrert i Arktis 

Morfologi: Både valva og interstriae hos F. ritscheri er meget silisifisert, noe som gir arten et 

kraftig utseende. Valva er lineær til lanceolat, med heteropol apikalakse. Heteropolariteten 

ble generelt synligere jo større cellen var (Figur 61). En apeks var bredt avrundet, mens den 
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andre var smalere og spissere. Det ble registrert liten variasjon i størrelse, celler med 

apikalakse fra 23,7 μm til 38,8 μm og transapikalakse fra 7,5 μm til 9 μm ble registrert. Arten 

har kanalrafe (Figur 62) som i enkelte celler ikke er synlig (Figur 60) på grunn av den sterke 

silisifiseringen. Det ble registrert celler med 7 til 12 interstriae per 10 μm (median 9). Det var 

oftest samme antall fibulae og interstriae, men hos noen celler ble det registrert en tendens 

til færre fibulae enn interstriae (Figur 62). Den kraftige silisifiseringen betød også at det ikke 

var mulig å se kanalrafen og fibulae hos alle cellene. Arten har ikke sentralknute. 

Denne arten kan ligne på F. rhombica, men den har brede avrundede apekser istedenfor 

spisse. De små cellene kan også ligne store F. curta, men F. curta er lineær og har aldri en 

spiss apeks. 

 

Fragilariopsis curta (Van Heurck) Hustedt  

Figur 65-70 

Forekomst: Fragilariopsis curta ble funnet på alle stasjoner bortsett fra 56, 66, 72 og 82 i 

Antarktis. Arten ble ikke registrert i Arktis. 

Morfologi: Fragilariopsis curta er en forholdsvis liten, godt forkislet art. Valva var lineær med 

heteropolar apikalakse, noe som i likhet med andre arter i slekten ble tydeligere jo større 

cellen ble (sammenlign Figur 66 og 68). Undersøkte celler hadde fra 13 μm til 29,3 μm 

apikalakse og fra 4,7 μm til 5,3 μm transapikalakse (median 5 μm). Transapikalakse ble alltid 

målt midt i cellen, da dens heteropolare apikalakse gjør den smalere på en side enn den 

andre (forskjell på omlag 0,5 μm målt). Arten har kanalrafe og mangler sentralknute. Det var 

ikke mulig å se kanalrafen og antall fibulae hos alle målte celler (Figur 68), men en tendens til 

færre fibulae enn interstriae per 10 μm ble observert. Det ble målt 10,5 til 13 interstriae per 

10 μm og 8 til 12 fibulae per 10 μm. Striae var perforert med oftest to rader poroider, dekt 

av en perforert hinne (Figur 6). Det ble både observert celler med en rad og ufullstendig 

tredje rad poroider (Figur 4). En rad ble oftest sett på midten av cellen (Figur 4), men noen 

ganger også nær apeks (Figur 2). Striae og interstriae er rette i midten av cellen, men de siste 

før apeks har en klar tendens til å være mer kurvet. I begge apeks ble det parallelle 
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striae/interstriae mønsteret brutt i ett forgrenet mønster fra siste interstriae og ut mot apeks. 

 

Den forholdsvis lille størrelsen og lineære formen gjorde Fragilariopsis curta lett å forveksle med 

F. nana og F. cylindrus. Den skilles fra disse to ved at den har heteropolar apikalakse, mens F. 

nana og F. cylindrus har isopolar apikalakse. F. curta har dessuten en tendens til flere interstriae 

enn fibulae, noe som ikke ses hos de to andre artene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 59‐64: Fragilariopsis ritscheri   
Målestokk: 59‐62, 64: 10 μm, 63: 500 nm   
59: St. 75 Apikalakse 23,7 μm, transapikalakse 7,4 μm, 9 interstriae per 10 μm 
60: St. 72 Apikalakse 28 μm, transapikalakse 9 μm, 9 interstriae per 10 μm 
61: St. 69 Apikalakse 35,3 μm, transapikalakse 8,8 μm, 9 interstriae og fibulae per 10 μm   
62: St. 77 Apikalakse 36,9 μm, transapikalakse 9 μm, 12 interstriae per 10 μm   
63: Poroider dekket av perforert hinne 
64: St. 69 F. ritscheri sammen med F. kerguelensis 
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 Figur 65‐70: Fragilariopsis curta   
Målestokk 65‐69: 5 μm, 70: 500 nm 
 
65: St. 69 Apikalakse 13 μm, transapikalakse 4,7 μm, 13,5 interstriae og 12 fibulae per 10 μm 
66: St. 73 Apikalakse 17,8 μm, transapikalakse 5 μm, 13 interstriae og 11 fibulae per 10 μm 
67: St. 74 Apikalakse 19,2 μm, transapikalakse 5 μm, 10,5 interstriae og 8 fibulae per 10 μm 
68: St. 77 Apikalakse 23,2 μm, transapikalakse 5,3 μm, 11,5 interstriae per 10 μm   
69: St. 69 Apikalakse 29,3 μm, transapikalakse 5 μm, 11,5 interstriae per 10 μm 
70: Poroider dekket av perforert hinne 



55 
 

Fragilariopsis nana (Steemann Nielsen) Paasche 
Figur 71-76 

Forekomst: Fragilariopsis nana er den første arten vi fant som var bipolar i denne studien. 

Den ble registrert på alle Antarktis-stasjoner bortsett fra 63, 82 og 84. I Arktis ble den funnet 

inne i Kongsfjorden (KB3 og KB5) og langs iskanten (AA1). Det ble opprettet mange stammer 

av F. nana fra Antarktis, se Appendiks 2 og Figur 75. Cellene ble etter hvert ble meget 

misformede i kultur, derfor er det kun stammer som er identifisert til art ved hjelp av rDNA 

ITS-sekvenser som ble inkludert i denne studien. 

Morfologi: Fragilariopsis nana har lineære valva. De 20 undersøkte cellene hadde fra 3,1 μm 

til 9,2 μm apikalakse og 1,4 μm til 2,4 μm transapikalakse. De har tydelig kanalrafe, men 

mangler sentralknute og større mellomrom mellom de to midterste fibulae. Det ble 

observert fra 13 til 17 interstriae og fibulae per 10 μm. Oftest er det samme antall fibulae og 

interstriae, men hos noen celler kan det være flere interstriae enn fibulae. Striae er dekt av 

to til fire, oftest tre, rader poroider. Poroidetettheten var forholdsvis høy, 36-70 (median 50) 

poroider ble målt per 1 μm. Den tredje og fjerde raden var ofte ufullstendig (Figur 71) og 

poroidene var dekt av en perforert hinne (Figur 76). Striae og interstriae er stort sett rette 

gjennom hele cellen, før mønstret brytes mot apeks, hvor alternerende striae og interstriae 

radierer fra siste interstriae til cellens apeks. Ingen tydelig forskjell i morfologi ble registrert 

mellom celler fra Antarktis og Arktis. 

Denne arten kan lett forveksles med den meget like Fragilariopsis cylindrus, som også er 

liten og lineær. De to skilles fra hverandre på størrelse, bredde, antall poroider og antall 

rader poroider. Hvorav F. cylindrus er generelt større og bredere, med færre poroider enn 

den mindre F. nana.   
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Fragilariopsis cylindrus (Grunow ex Cleve) Frenguelli 

Figur 77-80 

Forekomst: Fragilariopsis cylindrus er den andre arten vi fant med bipolar utbredelse, men 

den ble ikke registrert i like stort omfang som F. nana. Den ble registrert på stasjon 74, 75 og 

77 i Antarktis og inne i Kongsfjorden (KB3 og KB5), i Framstredet (KH) og ved iskanten (AA1) i 

Arktis. Det ble opprettet to stammer av F. cylindrus fra Antarktis og en fra Arktis (Appendiks 

2 og 3 og Figur 77). 

Morfologi: Fragilariopsis cylindrus er en forholdsvis liten art, med lineære valva. Av ti 

undersøkte celler hadde den fra 4,1 μm til 11 μm apikalakse og fra 2,1 μm til 2,5 μm 

transapikalakse. Den har tydelig kanalrafe, men mangler sentralknute og større mellomrom 

mellom de midterste fibulae. Det ble registrert fra 12 til 16 interstriae og fibulae per 10 μm. 

Den har oftest like mange interstriae som fibulae, men i enkelte celler ble det sett noe færre 

fibulae enn interstriae. Striae var perforert av to rader poroider, noen ganger med en 

ufullstendig tredje rad (Figur 78), som var dekt av en perforert hinne. Poroidetettheten var 

noe lavere hos denne arten, 38-48 poroider per 1 μm (median 42), enn hos den mindre  

F. nana. Alternerende striae og interstriae er stort sett rette gjennom hele cellen, før 

mønstret brytes ved apeks og alternerende striae og interstriae vil radiere fra siste 

interstriae og mot cellens apeks. Ingen tydelig forskjell i morfologi ble registrert mellom 

celler fra Antarktis og Arktis. 

Denne arten kan som nevnt lett forveksles med den nære slektningen F. nana. I tillegg kan 

særlig de litt større F. cylindrus cellene forveksles med F. curta. Små F. curta har ofte ikke 

utviklet stor grad av heteropolaritet, og de har da den samme lineære formen og brutte 

striae/interstriae mønster nærme apeks. De to skilles fra hverandre ved at F. curta har en 

tendens til bøyde striae og interstriae nære apeks (noe man ikke ser hos F. cylindrus eller F. 

nana) i tillegg har F. curta en tendens til å ha færre fibulae enn interstriae og de to er sjelden 

plassert lineært med hverandre. 
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Figur 71‐80: 71‐76 Fragilariopsis nana, 77‐80 Fragilariopsis cylindrus   
Målestokk: 71‐73, 75, 77‐79: 2 μm, 76: 200 nm, 74, 80: 1 μm. 
71: St. 72 (Antarktis) Apikalakse 9,2 μm, transapikalakse 1,5 μm, 13 interstriae og fibulae per 10 μm 
72: St. 72 (Antarktis) Apikalakse 6,2 μm, transapikalakse 1,6 μm, 14 interstriae og fibulae per 10 μm 
73: St. KB3 (Arktis) Apikalakse 5,1 μm, transapikalakse 2,4 μm, 16 interstriae og fibulae per 10 μm 
74: St. 74 (Antarktis) Apikalakse 3,1 μm, transapikalakse 1,4 μm, 17 interstriae og fibulae per 10 μm   
75: Stamme Ant66‐256 
76: Poroider dekket av en perforert hinne 
77: Stamme Ark‐KH‐8 (Arktis) Apikalakse 11 μm, transapikalakse 2,5 μm, 16 interstriae og fibulae per 10 μm 
78: St. 74 (Antarktis) Apikalakse 10,2 μm, transapikalakse 2,5 μm, 14 interstriae og fibulae per 10 μm 
79: St. KB3 (Arktis) Apikalakse 4,2 μm, transapikalakse 2,2 μm, 13 interstriae og fibulae per 10 μm 
80: Stamme Ant74‐6a (SEM) Misformet i kultur, apikalakse 3,3 μm, transapikalakse 1,9 μm, 15 interstriae   
      og fibulae per 10 μm 
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Fragilariopsis cylindriformis (Hasle & Booth) Hasle  

Figur 81-87 

Forekomst: Fragilariopsis cylindriformis ble funnet i begge polområdene, i Antarktis på 

stasjon 56, 77 og 84 og i Arktis ble den registret på alle stasjoner bortsett fra inne i 

Kongsfjorden (KB1, KB3 og KB5). Den var den vanligste Fragilariopsis-arten i Arktis. 

Morfologi: Arten hadde meget varierende form på valva, de største individene minner om  

F. cylindrus, men uten den helt lineære formen (Figur 81 og 86). Mellomstore celler er bredt 

lanceolate til rombiske og er meget like F. pseudonana, sammenlign Figur 87 og 88. Mens de 

aller minste var nesten sirkulære. 25 celler ble undersøkt og disse hadde apikalakse fra 4,1 

μm til 12,6 μm og transapikalakse fra 2,1 μm til 2,9 μm. De har stort sett samme antall 

interstriae og fibulae, 14 til 20 (median 16) per 10 μm ble observert. Den ytterste interstriae 

hadde en tendens til å forgrenes (Figur 1), særlig hos store celler. Interstriae var rette midt i 

cellene med en tendens til avbøying mot apeksene. Striae var perforert av oftest to rader 

ujevnt fordelte, små poroider. Den hadde meget varierende poroidetetthet, fra 17 til 64 

poroider per 1 μm ble målt. Den har tydelig kanalrafe og mangler sentralknute. 

 

Fragilariopsis pseudonana (Hasle) Hasle 

Figur 88-94 

Forekomst: Fragilariopsis pseudonana ble registrert på alle stasjonene i Antarktis bortsett fra 

56, 73 og 77, den var meget vanlig, men ble ofte sett i mindre antall enn den større  

F. kerguelensis. F. pseudonana ble kun funnet på stasjon HG4 i Framstredet fra Arktis. Dette 

er den siste av fire arter i slekten vi fant å være bipolare. 

Morfologi: Arten var forholdsvis liten og lite silisifisert. Valva var elliptisk til bredt lanceolat 

med skjørt utseende. Totalt 10 celler fra stasjoner i begge polområdene ble undersøkt. Disse 

hadde fra 5,5 μm til 9 μm apikalakse og fra 3,1 μm til 3,6 μm transapikalakse. De hadde fra 

16 til 22,5 interstriae og fibulae per 10 μm (median 18), i tillegg til en tydelig kanalrafe og 

ikke sentralknute. Hos de aller fleste cellene var det like mange interstriae som fibulae, men i 

noen celler er den ytterste fibulae mot apeks på begge sider dårlig utviklet eller manglende. 
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Interstriae var rette midt i cellen og noe mer kurvet mot apeks. Striae har to rader små 

poroider, ujevnt fordelt, nær interstriae. Poroidene er dekt av en perforert hinne (Figur 94). 

Fragilariopsis pseudonana ble først antatt å være meget vanlig og tilstedeværende på alle 

stasjoner i begge polområder, bortsett fra inne i Kongsfjorden (KB3 og KB5) i Arktis. Men 

med sin bredt lanceolat til elliptiske form er F. pseudonana meget lik mellomstore individer 

av F. cylindriformis. Disse skilles hovedsakelig fra hverandre på transapikalaksen, da  

F. pseudonana er betraktelig bredere (3.5 til 5 μm) enn den smalere (omlag 2 μm)  

F. cylindriformis. I denne studien har enkelte små celler blitt identifisert som F. pseudonana 

selv om de er ned til omlag 3 μm. Det var også en sterk tendens til flere interstriae og fibulae 

per 10 μm hos F. pseudonana, men dette kan overlappe mellom de to artene. Cellene var 

ofte meget svakt forkislet og det skjøre utseende kan gjøre dem ekstra vanskelig å skille fra 

hverandre, se Figur 84 og 93 for hvordan de ofte ses i naturlige prøver. 

 

Fragilariopsis atlantica Paasche 

Figur 95-97 

Forekomst: Fragilariopsis atlantica var den eneste arten av Fragilariopsis som kun ble 

registrert i Arktis. Den var et vanlig innslag i planktonet på stasjon AA1, men ble også 

observert på stasjon V6 og AA4. Ettersom den oftest ikke var hel eller lå dekt av Chaetoceros 

børster er det kun celler fra AA1 som ble sikkert identifisert, observasjoner fra V6 og AA4 

anses som F. cf. atlantica. 

Morfologi: Valva var elliptisk eller bredt lineære, en meget karakteristisk form som skilte seg 

fra alle andre observerte Fragilariopsis-arter. De fem cellene som ble sikkert bestemt til 

arten hadde apikalakse fra 23,3 μm til 33,6 μm og transapikalakse fra 6,6 μm til 7,6 μm. 21 

og 22 interstriae og fibulae per 10 μm ble målt. Dette er den eneste Fragilariopsis-arten 

funnet som hadde sentralknute, og denne er meget tydelig (Figur 95 og 96). Sentralknuten 

ser ut til å være plassert så vidt nærmere den ene apeks (Figur 95) enn den andre, noe som 

gir den et noe heteropolart utseende. I tillegg er det en tendens til at den midterste striae er 

bredere enn gjennomsnittet for resten av cellen. Striae er perforert av to rader små 
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poroider. Striae og interstriae er rette midt i cellen, men blir mer kurvet jo nærmere apeks de kommer.   

Tilstedeværelsen av sentralknuten gjør at det ikke er andre arter registrert i denne studien F. atlantica 

kan forveksles med. Men F. pacifica er meget lik F. atlantica, en annen art med kjent Arktisk utbredelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 81‐88: 1‐7 Fragilariopsis cylindriformis, 8 Fragilariopsis pseudonana 
Målestokk: 81‐84, 86‐88: 2 μm, 85: 1 μm 
 
81: St. V6 (Arktis) Apikalakse 12,6 μm, transapikalakse 2,5 μm, 19 interstriae og fibulae per 10 μm 
82: St. AA1 (Arktis) Apikalakse 5,1 μm, transapikalakse 2,3 μm, 16 interstriae og fibulae per 10 μm 
83: St. V6 (Arktis) Apikalakse 5,2 μm, transapikalakse 2,2 μm, 18 interstriae og fibulae per 10 μm 
84: St. AA1 Celler i håvtrekk 
85: St. 56 (Antarktis) Apikalakse 4,3, transapikalakse 2,8 μm, 17 interstriae og fibulae per 10 μm 
86: St. HG4 (Arktis) Apikalakse 11 μm, transapikalakse 2,7 μm, 17 interstriae og fibulae per 10 μm 
87: St. HG4 (Arktis) Apikalakse 5,7 μm, transapikalakse 2,4 μm, 18 interstriae og fibulae per 10 μm 
88: Fragilariopsis pseudonana fra st 63 (Antarktis) til sammenligning. Apikalakse 7,5 μm,   
      transapikalakse 3,5 μm, 16 interstriae og fibulae per 10 μm. 
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Figur 89‐97: 89‐94 Fragilariopsis pseudonana 95‐97 Fragilariopsis cf. atlantica.   
Målestokk 93, 95‐96: 5 μm, 89‐92, 97: 2 μm, 94: 200 nm,. 
89: St. 74 (Antarktis) Apikalakse 6,2 μm, transapikalakse 3,1 μm, 22,5 intersriae og fibulae per 10 μm 
90: St. HG4 (Arktis) Apikalakse 9 μm, transapikalakse 3.6 μm, 19,5 interstriae og fibulae per 10 μm 
91: St. 74 (Antarktis) Apikalakse 5,5 μm, transapikalakse 3,3 μm, 22 interstriae og fibulae per 10 μm 
92: St. 66 (Antaktis) Apikalakse 9,4 μm, transapikalakse 3,4 μm, 18 interstriae og 17 fibulae per μm 
93: St. 84 (Antarktis) Typisk slik man finner F. pseudonana i naturlige prøver 
94: Poroider med perforert hinne 
95: St. AA1 (Arktis) Apikalakse 28,1 μm, transapikalakse 6,6 μm, 21 interstriae og fibulae per 10 μm 
96: St. AA1 (Arktis) Apikalakse 24,5 μm, transapikalakse 6,9 μm, 21 interstriae og fibulae per 10 μm 
97: Apeks av celle 
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Synedropsis hyperboreides og er derfor utelatt fra alle videre undersøkelser. Den siste 

gruppen består av stammer fra Antarktis som er identiske med referansesekvensen til 

Chaetoceros brevis. 

Kun ITS rDNA sekvenser som tilhører Pseudo-nitzschia eller Fragilariopsis blir presentert her. 

Figur 100 viser ITS sekvenser av Pseudo-nitzschia sammen med referansesekvenser. 

Sekvensene blir fordelt på tre grupper, med P. arenysensis som en utgruppe. Det var delvis 

andre arter tilgjengelig som referansesekvenser her enn det var for LSU rDNA, blant annet er 

ITS rDNA sekvenser av Pseudo-nitzschia granii og P. subcurvata tilgjengelige. I de 

fylogenetiske trærne havner sekvenser av stammene Ark-V6-14 og Ark-KH-13 i en meget 

godt støttet gruppe (>100 ML, 100 NJ og 100 MrBayes) sammen med P. granii og P. 

subcurvata. Ark-V6-14 og Ark-KH-13 plasseres nærmest P. granii (>43 ML, 86 NL, 82 

MrBayes) noe som støttes av morfologiske data og observasjoner fra håvtrekk. De fire 

stammene av Pseudo-nitzschia hadde veldig like LSU rDNA sekvenser (de Arktiske stammene 

var identiske og kun ett basepar annerledes fra den Antarktiske). Manuell undersøkelse av 

sekvenssammenstillingen for ITS viser 6 basepar forskjeller som skiller referansesekvensen til 

P. subcurvata fra referansesekvensen til P. granii og de to stammene av P. granii. I tillegg blir 

ytterligere fire variable posisjoner identifisert. Det var dessverre ikke mulig å oppdrive ITS 

rDNA sekvenser fra stammen Ant70-267 i denne studien, men den store likheten med 

sekvenser fra P. subcurvata kombinert med observasjoner fra håvtrekk og kjent utbredelse, 

tyder alle på at dette er P. subcurvata. De to siste gruppene består utelukkende av 

referansesekvenser, en bestående av P. pungens og P. obtusa, med P. inflatula som 

søstergruppe. Dette er interessant fordi de ikke deler seg etter morfologiske komplekser. 

Den siste gruppen består av P. heimii og P. subpacifica, begge tilhørende P. seriata-

komplekset. 
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nesten like (fire basepar forskjeller). Manuell undersøkelse av disse sekvensene viste at de, 

ved de basepar som i tidligere undersøkelser har blitt brukt til å skille mellom F. nana og  

F. cylindrus, er mest lik F. cylindrus. Men den skiller seg tydelig fra tidligere kjente genotyper 

(14 bp forskjell til F. nana og 13 bp forskjell til F. cylindrus), dette er en til nå ukjent genotype 

som jeg har valgt å kalle Fragilariopsis cf cylindrus. Ark-KH-8 er tidligere morfologisk 

identifisert til F. cylindrus (Figur 77). Denne stammen utgjør en ny genotype av arten og 

skiller seg meget fra alle andre undersøkte stammer (33 av 900 bp er helt annerledes fra 

noen av de andre analyserte sekvensene). 

Alle andre undersøkte stammer grupperes sammen med F. nana (med høye støtteverdier 

>91 ML, 62 NJ og 99 MrBayes). Innad i F. nana-gruppen fordeler stammene seg på tre 

grupper med varierende støtte. ML analysen gir ingen støtteverdier for noe oppdeling av  

F. nana-gruppen, men NJ og MrBayes deler de opp i tre. To av disse genotypene var tidligere 

kjent, gruppe 1 og 2, men den tredje er ikke tidligere publisert. Gruppe 1 består av 

referansesekvensen EF660058, Ant66-257, Ant62-2d og Ant73-15c, med støtteverdiene <50 

NJ og 55 MrBayes. Gruppe 2 består av referansesekvensene 660059 og 660060 i tillegg til 

Ant74-7d, Ant70-4d og Ant73-15a, med støtteverdiene <50 NJ og 96 MrBayes. Gruppe 3 

består av stammene Ant74-7b, Ant66-281, Ant70-4c og Ant73-259, med støtteverdiene 58 

NJ og 74 MrBayes. Alle de tre genotypene ble registrert sammen på stasjon 73. 
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4 DISKUSJON 

 

Formålet med denne studien var å undersøke artssammensetningen og 

utbredelsesmønstrene til arter i kiselalgeslektene Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis, samt 

etablere kulturer for genetisk karakterisering og systematisk plassering. Materialet ble 

samlet inn i løpet av to tokt, til Antarktis i februar-mars 2008 og Arktis i juli 2009. Det 

innsamlede materialet ble i begge polområder innhentet fra en typisk sommersituasjon, 

etter våroppblomstringen. 

 

4.1 Innsamling av planteplankton 
Tabell 5 og 6 viser at det ble registrert omlag dobbelt så mange arter i Antarktis som Arktis, 

av kiselalgene Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis. Årsaken kan være at disse to slektene 

utgjorde en mindre andel av den totale algebiomassen i Arktis enn i Antarktis, eller at 

antallet ulike arter i de to slektene var lavere i Arktis enn i Antarktis. Alternativt, og kanskje 

mer sannsynlig er at årsaken var å finne i prøvetakningen. Fluorescensmålingene med dypet 

viste betraktelig høyere fluorescensnivåer i Arktis (Figur 6) enn i Antarktis (Figur 4). I 

Antarktis ble det tatt vertikale håvtrekk kontinuerlig gjennom vannsøylen fra 100-0 meter 

(håven var ~35 cm i diameter, A = 3,14 x 17,5 x 17,5 = 961,6 cm2 / 100 = 9,62 m2, V = 9,62 m x 

100 m = 962 L), mens i Arktis ble det, grunnet manglende prøvetakingsutstyr, filtrert 30 L 

vann fra to dyp. Dette utgjør en betydelig volumforskjell og forklarer sannsynligvis noe av 

den observerte forskjellen mellom de to polområdene. Det er også mulig at små arter er 

underregistrert, et problem med håvtrekk, ettersom celler som er mindre enn håvens 

maskestørrelse ikke vil bli fanget med mindre de henger fast i noe. I Antarktis ble det brukt 

håv med 10 μm maskestørrelse og i Arktis ble det brukt håv med 20 μm maskestørrelse. På 

stasjoner med mye klorofyll kan algene etter hvert ha tettet maskene i håven, slik at små 

celler ble fanget på tross av at de var mindre enn maskestørrelsen. Dette er sannsynlig 

spesielt på stasjoner hvor det var mye Phaeocystis, fordi de geleaktige koloniene vil tette 

håven.  
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Råkulturene opprettet i løpet av Arktis-toktet ble undersøkt i lysmikroskop to måneder etter 

at de ble samlet inn. Observasjonene av disse er ikke inkludert i resultatene, da de omfatter 

andre algegrupper enn hva som er inkludert i denne studien. Det er sannsynlig at det var 

høyere andel kiselalger i råkulturene (fra Arktis) da de ble undersøkt enn da de ble samlet 

inn, fordi materialet ble samlet i en typisk sommersituasjon, hvor kiselalgevekst vil være 

begrenset av tilgang til silikat. Denne begrensningen vil forsvinne ettersom de blir holdt på 

medium beriket med silikat.  

 

4.2 Artssammensetning 

4.2.1 Pseudo-nitzschia  

Totalt ble det identifisert åtte arter av Pseudo-nitzschia i denne studien, sammendrag av 

deres morfometriske data kan ses i Tabell 7. Til sammenligning viser jeg til Tabell 9, som 

inneholder tidligere publiserte morfometriske data for de samme artene. Det fantes ikke 

publiserte bilder av poroidestrukturen til P. turgidula og P. turgiduloides, men disse er 

avbildet i denne studien (Tabell 7). Det var god overensstemmelse mellom mine data og 

tidligere publiserte data, alle artene som ble identifisert er også tidligere kjent fra området 

de ble registrert (Hasle 1965a; Hasle 1995; Hasle & Syvertsen 1996; Ferrario & Licea 2006).  

Inndeling av slekten i morfologiske komplekser 

Det er vanlig å dele de planktoniske artene av Pseudo-nitzschia inn i to morfologiske 

kompleks, henholdsvis Pseudo-nitzschia seriata og Pseudo-nitzschia delicatissima, ved 

undersøkelser i lysmikroskop. Denne inndelingen ble opprinnelig brukt fordi P. seriata og  

P. delicatissima var de to oftest registrerte artene, og disse ble hovedsakelig skilt fra 

hverandre på bredde (transapikalakse) i rutinemessige lysmikroskopiske undersøkelser 

(Hasle 1965a). Dette er en praktisk inndeling, og var nyttig tidlig i identifiseringsarbeidet i 

denne studien. Selv om inndelingen er praktisk er den ikke nødvendigvis den beste. Bredden 

som skiller de to kompleksene er hos noen satt til omlag 5 μm (Hasle 1965a) og hos andre er 

~3 μm brukt (Skov et al. 1999). Uansett hvilken av de to breddene som brukes vil det finnes 

arter som passer inn i begge komplekser. I dette studiet gjelder dette P. turgidula og  

P. multiseries, og hvis man går gjennom alle artene i slekten blir antallet høyere. 

Tilstedeværelse av sentralknute er en annen karakter som bryter med oppdelingen. Da disse 
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kompleksene ble tatt i bruk var det i P. seriata-komplekset noen arter med sentralknute og 

noen uten. Derimot hadde alle artene tilskrevet P. delicatissima-komplekset sentralknute. 

Overføringen av de to små artene Nitzschia subcurvata og N. granii til det som da var 

undergruppe Pseudo-nitzschia i slekten Nitzschia (Fryxell et al. 1991; Hasle 1993) tilførte 

slekten en ny morfotype. De to nye artene manglet sentralknute, hadde tynt, skjørt kiselskall 

og var meget smale, dette skiller dem fra andre arter i slekten. Transapikalaksen plasserer 

dem uten tvil i P. delicatissima-komplekset. Pseudo-nitzschia galaxiae ble beskrevet i 2002 

(Lundholm & Moestrup), denne har det samme skjøre, smale kiselskallet som P. subcurvata 

og P. granii, men i motsetning til de to har denne sentralknute og ett helt unikt trekk for 

slekten, den mangler poroider. Isteden har den små perforeringer spredt rundt på 

kiselskallet (Lundholm & Moestrup 2002). Videre ble Nitzschia americana overført til 

Pseudo-nitzschia etter at den ble observert å danne korte trappetrinn-kolonier (Lundholm et 

al. 2002b). I samme arbeid ble to nye arter beskrevet, P. brasiliana og P. linea. Disse er kjent 

for å leve epifyttisk og de er meget like Fragilariopsis i form på valva. På grunn av dette blir 

de tre gjerne sett på som ett eget kompleks (Lundholm et al. 2002b) og som en morfologisk 

mellomform mellom Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis. Genetiske analyser av LSU rDNA 

(Lundholm et al. 2002a; Lundholm et al. 2002b) plasserer P. brasiliana og P. americana 

sammen med andre Pseudo-nitzschia arter i en godt støttet gruppe, der de havner mellom 

to arter i P. seriata-komplekset.  

Morfologisk er det dermed mulig å dele inn Pseudo-nitzschia i tre komplekser; P. seriata-,  

P. delicatissima- og P. americana–kompleksene, disse tre har ikke klare inndelingskriterier og 

flere arter kan overlappe grensene mellom dem.  

Genetiske undersøkelser gir ikke støtte for inndeling i disse kompleksene. Analyser fra både 

denne (Figur 100) og andre studier, av LSU rDNA (Lundholm et al. 2002a) og ITS rDNA 

(Lundholm et al. 2003; Lundholm et al. 2006; Amato & Montresor 2008) gjør det klart at 

inndelingen i disse kompleksene ikke er fylogenetisk støttet. Mangelen på støtte for 

inndelingen innebærer at den bør brukes med forsiktighet, og det bør vektlegges at det er en 

praktisk men, ikke reell, inndeling. 
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4.2.2 Fragilariopsis 
Ti arter av Fragilariopsis ble identifisert i denne studien og deres morfometriske data er 

presentert i Tabell 8. Til sammenligning inneholder Tabell 10 tidligere publiserte 

morfometriske data for de samme artene. De morfometriske data som ble funnet i denne 

studien er i god overensstemmelse med hva som tidligere har blitt registrert. Alle artene ble 

kun registrert innenfor sine kjente utbredelsesområder (Hasle 1965b; Hasle & Booth 1984; 

Lundholm & Hasle 2008; Lundholm & Hasle 2010) med unntak av Fragilariopsis 

cylindriformis, som ble registrert i både Arktis og Antarktis og derfor blir foreslått som en 

tredje bipolar art i slekten. 

Fragilariopsis er hovedsakelig kjent fra polare og tempererte farvann, de fleste artene har en 

distinkt kaldtvannsutbredelse, mange er assosiert med is, og de fleste er beskrevet fra polare 

strøk. Dette kombinert med at de fleste artene er kjent kun fra en halvkule gjør slekten 

interessant for undersøkelser av utbredelsesmønster. Fragilariopsis doliolus er unntaket og 

den eneste kjente varmtvannsarten i slekten, den ble overført til Fragilariopsis av Medlin og 

Sims (1993). Av kaldtvannsartene skiller følgende arter seg ut: Fragilariopsis pseudonana 

som per i dag er den eneste kosmopolitten (Hasle & Syvertsen 1996), F. cylindrus og F. nana 

er kjent fra begge polområdene og har tidligere fått antydet bipolar utbredelse (Lundholm & 

Hasle 2008). Tilstedeværelse av F. cylindrus i sedimentprøver har tidligere blitt brukt som 

indikator for historisk tilstedeværelse av sjøis, men tidligere registreringer av arten i polare, 

isfrie vannmasser tyder på at det er mer korrekt å bruke den som indikator for kaldt vann 

(von Quillfeldt 2004). Observasjoner av både F. cylindrus og F. nana i åpent, isfritt hav i 

denne studien bekrefter at det er mer korrekt å assosiere disse to med kaldt vann enn sjøis 

alene. Den siste arten som skiller seg ut er F. cylindriformis, som er blitt lagt til listen av 

bipolare arter i denne studien. 

Fragilariopsis cylindriformis, en bipolar art? 

Fragilariopsis cylindriformis ble beskrevet av Hasle og Booth (1984) som en morfologisk 

mellomform mellom F. cylindrus og F. pseudonana. Mellomstore celler av F. cylindriformis er 

så like F. pseudonana at de kun skilles fra hverandre på transapikalaksens lengde, mens store 

celler kan forveksles med F. cylindrus eller F. nana. Fragilariopsis cylindriformis er, med 

unntak av en observasjon fra Windmill-øyene øst i Antarktis (Cremer et al. 2003), kun 

registrert fra den arktiske stillehavssektoren (Booth et al. 1982; Hasle & Booth 1984). I 
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Cremers publikasjon blir det vist ett bilde (side 94, figur 60) som skal være F. cylindriformis. 

Cremers observasjon blir støttet av denne studien, da F. cylindriformis ble sikkert identifisert 

på tre stasjoner i Antarktis, stasjon 56, 77 og 84. Den var også et vanlig syn i prøvene fra 

Arktis og ble registret på alle stasjoner bortsett fra KB1 og KB3. På grunn av den store 

likheten mellom F. cylindriformis og spesielt F. pseudonana er det sannsynlig at forekomster 

av denne arten tidligere har blitt oversett og individer feilidentifisert. Det store potensialet 

for feilidentifiseringer av F. cylindriformis gjør det vanskelig å kommentere utbredelsen av 

denne arten. Data fra denne studien, kombinert med at Fragilariopsis i all hovedsak er en 

kaldtvannsgruppe tilsier at F. cylindriformis sannsynligvis er bipolar og langt vanligere enn 

tidligere antatt. Videre undersøkelser er likevel nødvendige, spesielt med tanke på at  

F. pseudonana er en kosmopolitt og meget lik enkelte former av F. cylindriformis. 

Fragilariopsis cylindrus og Fragilariopsis nana, to små bipolare arter 

Fragilariopsis nana ble i utgangspunktet beskrevet som Fragilaria nana av Steemann Nielsen 

(1935) og overført til Fragilariopsis av Paasche (1961). Den opprinnelige beskrivelsen 

inkluderte både lineære og elliptiske former på valva. De elliptiske formene ble skilt ut og 

beskrevet som en egen art, Fragilariopsis pseudonana av Hasle (1965b). Tidlige registreringer 

av F. cylindrus omfattet celler mindre enn det som i dag er minstemålet for arten, og det er 

sannsynlig at disse observasjonene omfatter både F. cylindrus og F. nana. Det er foreløpig 

ikke observert noen habitatforskjeller mellom disse to og det er derfor nødvendig med 

videre undersøkelser for å kartlegge dette. Lundholm og Hasle (2008) redegjorde for F. 

nanas morfologiske historie, klargjorde skillet mellom den og F. cylindrus og forsvarte 

opprettholdelsen av den som egen art. Data i denne studien støtter inndelingen, og gir 

indikasjoner på at det er større genetisk variasjon innad i disse to artene enn tidligere antatt 

(Figur 101-103).  

En stamme fra Arktis ble antatt å være F. cylindrus på bakgrunn av morfologiske trekk, men 

den oppdrevne ITS rDNA sekvensen var klart forskjellig fra alle kjente sekvenser. Det er mulig 

at den genetiske variasjonen innad i disse artene er meget stor, men sannsynligvis er det en 

egen art som ikke morfologisk kan skilles fra F. cylindrus. I de senere år har det blitt 

beskrevet mange kryptiske arter av den nært beslektede Pseudo-nitzschia, så det vil ikke 

være overraskende å finne det samme hos Fragilariopsis. 
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4.3 Genetiske data 
Det ble etablert råkulturer allerede ombord på forskningsfartøyene under begge toktene. 

Disse ble brukt til å opprette monokulturer som ble brukt i genetiske undersøkelser av ITS 

ribosomalt DNA (rDNA) og LSU rDNA. Oversikt over stammer er gitt i Appendiks 2 og 3, kun 

stammer som til slutt ble benyttet i denne studien er oppgitt. I de senere år har det vært et 

skifte fra å bruke sekvenser av SSU eller LSU rDNA, til også å bruke sekvenser av ITS rDNA i 

forskningen på kiselalger. Dette fordi ITS rDNA er mer variabelt og kan, i enkelte tilfeller 

skille mellom nært beslektede arter som LSU rDNA ikke klarer å skille. I denne oppgaven 

gjelder dette for Fragilariopsis cylindrus og F. nana (Figur 99 og 101).  

 

4.3.1 Morfologisk artsbestemmelse av stammer 
Det ble opprettet minst 50 stammer fra Antarktis som dessverre døde da kjøleanlegget 

tilknyttet 3 °C kulturrommet på Biologisk Institutt sluttet å fungere i juli 2008. DNA var 

høstet fra disse, så de er inkludert i denne studien. Det ble også opprettet kulturer på 

agarplater i løpet av toktet til Antarktis og nye omlag 50 stammer ble etablert ved å overføre 

celler fra disse platene til flytende algemedium. Stammene opprettet fra agarplater besto 

utelukkende av meget små celler av Fragilariopsis. Undersøkelser av LSU rDNA viser at alle 

Fragilariopsis-kulturer, både de som døde, de som ble opprettet fra agar og den ene fra 

Arktis, tilhørte enten F. cylindrus eller F. nana. Den eneste stammen som kunne 

artsbestemmes på bakgrunn av morfologi var Ark-KH-8 fra Arktis.  

Når stammene ble undersøkt i elektronmikroskop var de fleste små og misformede, og de lot 

seg ikke artsbestemme basert på morfologi. Grunnen til dette er sannsynligvis å finne i 

kiselalgenes livssyklus. De reproduserer seg aseksuelt ved å dele frustulen (kiselskallet) i to, 

en dattercelle får lokket og en får bunnen. Begge dattercellene bruker den halvdelen de 

arvet som lokk og danner selv en ny bunn. Fordi bunnen alltid er noe mindre enn lokket vil 

cellene bli mindre og mindre for hver generasjon (Graham & Lee 2000). Kiselalgene 

oppretter sin opprinnelige størrelse ved seksuell reproduksjon og det er størrelsen på selve 

cellen som bestemmer når de blir fertile. De må nå en kritisk størrelse, oftest omlag 1/3 av 

den opprinnelige størrelsen, for å kunne danne gameter. For de pennate kiselalgene må også 

den motsatte parringstypen være tilstede for at de skal kunne danne gameter. Gametene er 
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ubevegelige og vil bevege seg mot hverandre med amøbe-lignende bevegelser. Når de 

treffer hverandre smelter de sammen og danner en zygote og auxospore, den resulterende 

dattercellen bryter fri fra det gamle kiselskallet og får den opprinnelige størrelsen (Armbrust 

2009). Hvis stammen kun inneholder en parringstype vil det derfor ikke være mulig for 

cellene å danne gameter eller reprodusere seksuelt for å gjenopprette sin naturlige 

størrelse, de vil da over tid bli mindre og misformede.  

 

4.3.2 Sekvensoppdriving 
Sekvenseringen av LSU rDNA var forholdsvis vellykket og vi fikk oppdrevet sekvenser fra 53 

stammer (de Antarktiske stammene kultivert fra agar ble sekvensert for ITS rDNA først, kun 

de stammene hvor ITS rDNA sekvenseringen var vellykket ble sekvensert for LSU rDNA). Det 

var større problemer med oppdrivingen av ITS rDNA sekvenser, kun 15 av de 108 

sekvenserte stammene resulterte i sekvenser som kunne brukes. DNA fra samme isolering 

ble brukt både for PCR av ITS rDNA og LSU rDNA, derfor var ikke DNA-isoleringen problemet. 

Likeså ble det brukt samme enzym (MasterTaq fra 5prime) i PCR reaksjonen for begge 

områdene. Jeg anser det derfor som sannsynlig at det var primerne eller PCR programmet 

som utgjorde problemet. PCR programmet ble modifisert etter Lundholm (Lundholm et al. 

2006), lengden på alle stegene i programmet ble økt noe ettersom dette ga tydeligere bånd 

på agarosegelen når PCR-produktene ble testet i etterkant. Primerne ble brukt etter 

Lundholm (Lundholm et al. 2003) og ga varierende resultater. PCR ble utført med primerne 

1380-F og ITS055-R. Alle PCR-reaksjonene ble testet på agarosegel før de ble sendt til 

sekvensering, og basert på observasjoner av disse er det sannsynlig at PCR-reaksjonen var 

vellykket. Det ble valgt å bruke fire primere til sekvensering ettersom det var en lang DNA-

sekvens som skulle oppformeres. Sekvenseringen ble utført med de to PCR-primerne i tillegg 

til to indre primere ITS-03-F og LSU38-R. LSU38-R ga ingen vellykkede sekvenser og ble 

derfor tidlig ekskludert fra denne studien. De tre gjenværende primerne ga meget 

varierende resultater, det var nødvendig med sekvenser på rundt 1000 baser fra hver av de 

ytre primerne for å få en overlappende sekvens. Det var et tilbakevendende mønster under 

sekvenseringen at 1380-F produserte en god sekvens på 280-290 bp, ITS-03-F produserte en 

god sekvens på 380 bp og ITS055-R produserte en god sekvens på 610 bp. Undersøkelse av 

sekvenssammenstillingen fra oppdrevne sekvenser av Fragilariopsis cylindrus og F. nana med 
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referansesekvenser viste at det var ett område mellom 280 og 290 bp hvor det var forskjeller 

i baseparene mellom de to artene, noe som sammenfaller med hvor 1380-F ikke klarte å lage 

sekvensen lenger. Lignende observeres for ITS-03-F, denne kommer inn i ett meget 

konservert område, 380 bp etter der den kommer inn er det ett nytt område som viser 

forskjeller mellom de to artene. Derfor er det sannsynlig at sekvenseringen var vellykket, 

men at stammene besto av begge de to artene, dette vil forklare hvorfor sekvenseringen for 

LSU var vellykket mens sekvenseringen for ITS ikke var det.  

 

4.4 Utbredelsesmønster 
Pseudo-nitzschia er en typisk kosmopolitisk slekt som finnes i alle marine habitater i alle 

biogeografiske soner (Hasle et al. 1996; Hasle 2002). Fragilariopsis derimot er en typisk 

kaldvannslekt som ser ut til å ha tydelige utbredelsesmønstre. Det var fra tidligere 

publikasjoner kjent at to arter i slekten har bipolar utbredelse (von Quillfeldt 2004; 

Lundholm & Hasle 2008). Denne studien foreslår bipolar utbredelse for en tredje art, nemlig 

Fragilariopsis cylindriformis. 

 

4.4.1 Kosmopolitter og kryptiske arter 
Kosmopolitisme 

En kosmopolitt, altså en art med kosmopolitisk utbredelse, har sitt utbredelsesområde over 

hele jorden eller som Finlay og Fenchel definerte det: en art som er i stand til å leve og 

etablere populasjoner overalt hvor deres nødvendige habitat eksisterer (Finlay & Fenchel 

2004). Marine arter anses som kosmopolitiske når de er registrert i alle havområder, men 

fordi mikroorganismene i havet ikke alltid er like godt kartlagt, er den pragmatiske 

definisjonen på en kosmopolitt at arten skal være registrert i minst to hav, og på både den 

nordlige og sørlige halvkule (Finlay & Fenchel 2004).  Konseptet kosmopolitisme ble tidlig en 

del av marinbiologien. Der de store oppdagerne på slutten av 1800-tallet fikk se eksotiske og 

særegne faunaer i forskjellige deler av verden, var forskjellene som ble observert av 

naturalister utstyrt med mikroskop ganske små (Finlay 2002). Allerede i 1887 konkluderte 

mikroskopisten W. H. Maskell at flimmerdyr fra ferskvann i New Zealand var bortimot 

identiske med de kjent fra Europa (Finlay 2002). Etter hvert som biodiversiteten blant 
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mikroorganismer ble bedre kartlagt, ble det klart at den enorme morfologiske diversiteten 

man ser hos makroorganismer ikke gjenspeiles i det mikroskopiske samfunnet. Det er først 

når man begynner å undersøke genetisk diversitet at man finner hvor stor variasjonen 

virkelig er blandt mikroorganismer (Pringle et al. 2005; Amato et al. 2007; Darling et al. 

2007). 

En metapopulasjon er en gruppering av lokale populasjoner som er koblet sammen gjennom 

spreding og migrasjon (Hanski 1998). Metapopulasjonene til makroskopiske organismer blir 

generelt begrenset av geografiske barrierer. Det har vært foreslått at mikroorganismer 

motvirker disse barrierene og at de dermed har potensial til å danne en metapopulasjon 

med ubegrenset geografisk utbredelse (Finlay & Fenchel 2004). Hvis dette er riktig er det å 

forvente at de fleste organismer under en kritisk størrelse vil ha kosmopolitisk utbredelse. 

Populasjonsstørrelse har blitt foreslått som den mest sannsynlige forklaringen på hvordan 

mikroorganismer kan overkomme disse geografiske barrierene. I sin studie fra 2004 har 

Finlay og Fenchel funnet at 90 % av alle mikroskopiske arter har kosmopolitisk utbredelse. 

De fant at organismer < 1 mm i all hovedsak var kosmopolitter og de som var større enn 10 

mm stort sett hadde begrenset geografisk utbredelse (Finlay & Fenchel 2004). Den kritiske 

størrelsen ser altså ut til å være mellom 1 og 10 mm. Fram til dette århundret har alle 

organismer blitt beskrevet og artsbestemt hovedsakelig basert på morfologiske karakterer, 

noe som har vist seg ikke alltid å være nøyaktig for disse små organismene (Pringle et al. 

2005; Alverson 2008). Det vil si at selv om to individer ser identiske ut, tilhører de ikke 

nødvendigvis samme art. Det biologiske artskonseptet sier at to individer tilhører samme art 

hvis de kan parre seg og få fruktbare avkom. Parringseksperimenter og genetiske 

undersøkelser har i de senere år påvist mange kryptiske arter (Amato et al. 2007). Et 

motargument til teorien om >90 % kosmopolitisme er dermed at små organismer med global 

distribusjon ikke nødvendigvis er kosmopolitter, men reflekterer en artefakt av morfologisk 

artsbestemmelse (Pringle et al. 2005).  

Kryptiske arter 

Det har i de senere år blitt beskrevet flere kryptiske og pseudo-kryptiske arter av Pseudo-

nitzschia (Lundholm et al. 2006; Amato & Montresor 2008; Casteleyn et al. 2008; Quijano-

Scheggia et al. 2009). Arter som er morfologisk like, men genetisk forskjellige fra arten de i 

utgangspunktet ble antatt å være, er kryptiske. Pseudo-kryptiske arter har små morfologiske 
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forskjeller. Men de er ofte ekstremt vanskelig å skille fra hverandre og de morfologiske 

forskjellene blir ofte ikke oppdaget før det er avklart at det handler om to separate arter 

(Amato et al. 2007). Flere av disse artene er påvist sammen, noe som videre svekker 

troverdigheten til den morfologiske artsbestemmelsen, i hvertfall hos enkelte arter. Dette 

anses som en sannsynlig forklaring på hvorfor noen stammer av enkelte Pseudo-nitzschia 

arter produserer domoinsyre og andre ikke. Det er å forvente at flere kryptiske arter vil bli 

beskrevet i årene framover, fordi våre kunnskaper om genetiske metoder stadig blir bedre.  

 

4.4.2 Spredningsbarrierer i havet 
Ettersom kiselalger viser tydelige utbredelsesmønstre og at de to undersøkte slektene har 

langt mindre enn 90 % kosmopolitiske arter, må det være faktorer som begrenser deres 

utbredelse.  

To hovedteorier for å forklare biogeografisk utbredelse er presentert. Først at hydrografiske 

barrierer hindrer spredning, det antas at plankton er begrenset til spesifikke vannmasser og 

at frontene mellom disse fungerer som hydrografiske barrierer (Lazarus 1983). Den andre 

teorien går ut på at plankton spres fritt, men opprettholder kun populasjoner der 

miljømessige faktorer tillater det (Darling et al. 2000). Disse to teoriene varierer også i syn på 

hvilken mekanisme som vil dominere artsdannelse hos planktonet. Hvis hydrografiske 

barrierer hindrer spredning vil dette fremme vikariant eller allopatrisk artsdannelse (altså 

subpopulasjoner utvikler seg til forskjellige arter fordi de er fysisk adskilt og ikke kan utveksle 

genmateriale).  Hvis planktonet spres fritt vil dette fremme sympatrisk artsdannelse, arter 

utvikler seg i samme habitat (Sexton & Norris 2008). 

Kiselalger spres passivt, hovedsakelig av overflatestrømmer. Det vil være nærliggende å 

tenke at de kun spres med havstrømmer og at fronter mellom forskjellige vannmasser vil 

utgjøre barrierer de vanskelig kan passere. Men med tidligere tiders temperatur- og 

klimaendringer i tillegg til naturkatastrofer, er det sannsynlig at overflatestrømmene 

modifiseres midlertidig eller permanent. Dermed åpnes en rute for spredning til nye 

områder. Uansett mekanisme så tyder omfattende undersøkelser av kiselalgers historiske 

utbredelse på at deres utbredelse ikke er begrenset av spredning (Cermeno & Falkowski 

2009). Lignende resultater er funnet for planktoniske foraminiferer (Sexton & Norris 2008).  
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Da gjenstår teorien som sier at planktonet spres, men begrenses av miljømessige faktorer. 

Historisk sett har havet blitt sett på som ett stort homogent system, så hvilke faktorer hinder 

da utbredelse? Nyere undersøkelser tyder på at lange avstander kan fungere som en 

geografisk barriere, på tross av den motvirkende kraften fra enorme populasjonsstørrelser 

(Casteleyn et al. 2010). Andre økologiske og fysiske barrierer som kan ha innvirkning er for 

eksempel temperatur og lysforhold. Temperatur endres veldig fra polare til tropiske områder 

og eurytherme arter vil ha en stor fordel ved spredning, mens stenotherme arter vil ha 

problemer med å spres fra ett kaldtvannsområde til et annet. Momenter i en arts livssyklus 

kan gjøre den avhengig av enkelte områder, avhengighet av kystområder er foreslått for  

P. pungens (Casteleyn et al. 2010). Resistente hvilestadier (cyster) produseres av enkelte 

arter av blant annet kiselalger. Disse kan overleve lenge uten lys og næring, før de ved rette 

forhold spirer til en ny celle. Slike hvilestadier vil selvfølgelig være meget nyttige ved lange 

opphold i for eksempel dyphavet eller hvis de fraktes med havstrømmer til områder med 

uegnede vekstbetingelser. Pseudo-nitzschia og Fragilariopsis produserer ikke slike cyster.  

 

4.4.3 Bipolaritet 
Bipolare arter lever i polare- eller subpolare vannmasser i begge polområdene, men de er 

helt fraværende i de tropiske områdene rundt ekvator, altså har de en diskontinuerlig 

utbredelse. Der det har vært aksept for at kosmopolitiske arter eksisterer, har det derimot 

ikke vært klarhet rundt konseptet bipolaritet. Smayda (1958) påpekte at etter hvert som 

utbredelsen til påstått bipolare arter ble bedre undersøkt, ble stadig flere av disse artene 

funnet i tropene og dermed er de ikke bipolare. Han konkluderte med at ekte bipolaritet 

neppe eksisterer blant marint planteplankton. Smaydas påstander har senere blitt motsagt 

både for planteplankton (Lundholm & Hasle 2008) og andre organismer (Darling et al. 2000; 

Darling et al. 2007; Kuklinski & Barnes 2010). Det er i dag klart at bipolaritet (eller anti-

tropisk utbredelse) eksisterer, eller i det minste er høyt sannsynlig.  

Spørsmålet blir da om subpopulasjoner har utviklet seg uavhengig i polområdene siden 

dannelsen av kaldtvannsregionene for 16-8 millioner år siden, eller om det pågår transport 

mellom de to polene som tillater genflyt mellom populasjoner (Darling et al. 2000). Dette er 
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spørsmål det ikke er mulig å besvare på bakgrunn av morfologiske data, her vil genetiske 

undersøkelser være helt nødvendig. 

Det er tidligere påvist genflyt mellom Arktiske og Antarktiske populasjoner hos foraminifera 

(Darling et al. 2000). Dette åpner for det virkelige hovedspørsmålet, hvordan klarer 

stenotherme kaldtvannsarter å ta seg over det tropiske varmtvannsbeltet langs ekvator. En 

mulighet er Kanari- og Benguela strømmene (Auel & Ekau 2009), disse kaldtvannstrømmene 

er assosiert med ”upwelling” i subtropiske områder, hvor subpolare arter kan ha store 

oppblomstringer. Likevel er det ett belte med tropisk vann som må forseres langs ekvator 

(Darling et al. 2000). Dyphavsstrømmene er en annen mulighet, hypersalint, kaldt bunnvann 

dannes, hovedsakelig i Nord-Atlanteren og synker. Det fraktes som bunnvann med ”the 

Great Ocean Conveyor Belt” over ekvator, ned langs det Antarktiske kontinent og kommer til 

overflaten som ”upwelling” i den nordlige Stillehavssektoren (Broecker 1991). Dette er en 

meget forenklet modell og vannmassene spredt underveis spesielt av virvelstrømmer (Holzer 

& Primeau 2006; Lozier 2010). Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det tar for vannmasser å 

forflyttes fra ett polområde til ett annet i dyphavsstrømmene. Broecker (1991) anslår at det 

går raskest langs grensen mot vest i Nordatlanteren (<1 år) og tar lengst tid på vei opp fra 

Antarktis på østsiden (>300 år). Kiselalger er kjent for sin dyre-lignende evne til å bryte ned 

fett til kjemisk energi, kombinert med en plantelignende evne til å generere metabolske 

mellomformer fra nedbrytningsprodukter. Dette hjelper dem sannsynligvis å overleve lange 

perioder med mørke, for så å gjenoppta celledeling og vekst når forholdene igjen ligger til 

rette(Armbrust 2009). På denne måten kan de muligens overleve lange perioder i dyphavet.  

Hvis de tåler temperaturendringene er det også mulig at de kan overleve som epifytter på 

hval, båter og lignende som forflytter seg fra en pol til en annen.  

 

4.5 Konklusjoner 
Formålet med denne oppgaven var å finne hvilke arter av kiselalgeslektene Pseudo-nitzschia 

og Fragilariopsis som var tilstede på utvalgte stasjoner i begge polområdene, og om disse 

utviste noe spesielt utbredelsesmønster. Innledningsvis formulerte jeg tre spørsmål for å 

belyse denne problemstillingen, disse er nå besvart etter beste evne. 
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Det første spørsmålet rettet søkelyset mot hvilke arter som ble funnet. 8 arter av Pseudo-

nitzschia ble registrert i denne studien, av disse ble 6 kun funnet i Antarktis og 2 kun i Arktis, 

ingen arter ble registrert som bipolare. Det ble registrert 10 arter av Fragilariopsis, av disse 

ble 5 funnet kun i Antarktis, 4 ble funnet i begge polområdene og 1 ble funnet kun i Arktis. 

Det er sannsynlig at forskjeller i prøvetakningen (5 uker tokt i Antarktis med vertikale 

håvtrekk innsamlet fra 12 stasjoner mot 1 ukes tokt i Arktis hvor konsentrerte vannprøver 

ble innsamlet fra 12 stasjoner) i de to polområdene er mye av grunnen til den skjeve 

registreringen. 

Det andre spørsmålet tok for seg om det var samsvar mellom morfologisk- og genetisk 

artsbestemmelse. Undersøkelser av Fragilariopsis kulturer, både morfologisk og genetisk, 

tyder på at morfologisk artsbestemmelse ikke er tilstrekkelig for denne slekten. Stammen 

Ark-KH-8 ble artsbestemt til F. cylindrus i transmisjonselektronmikroskop. Genetiske 

undersøkelser av rDNA for den samme stammen tyder på at den er en annen foreløpig 

ubeskrevet art, som er morfologisk identisk med F. cylindrus. Alternativt er den genetiske 

variasjonen innad arten hos både F. cylindrus og F. nana meget stor, da er det eventuelt 

grunnlag for å revurdere hvorvidt de to bør aksepteres som separate arter. 

Det tredje og siste spørsmålet rettet søkelyset mot bipolaritet og utbredelsesmønstre. Det 

ble i denne studien funnet 3 bipolare Fragilariopsis-arter, av disse er F. pseudonana kjent 

kosmopolitisk og F. cylindrus og F. nana er allerede kjent bipolare. Nytt for vitenskapen er 

den bipolare utbredelsen til F. cylindriformis. Denne ble registrert i begge polområdene, og 

var i Arktis den vanligste arten i slekten. 
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APPENDIKS 

 

1. Preparering av IMR½ algemedium (Eppley et al. 1967) 
Sjøvann hentet fra 40 m dyp utenfor Drøbak i Oslofjorden og lagret på 30 liters 

polyetylenbeholdere ved romtemperatur. Sjøvann forfiltreres gjennom GF/C filter, så 

tilsettes følgende per L: 0,5 ml vitaminblanding, 0,5 ml KH2PO4, 0,5 ml KNO3, 0,5 ml 

spormetaller, 1 ml selenitt, 5 ml HCl. Etter tilsetting filtreres alt gjennom 0,22 μm 

polystyrene filter (500 ml filtersystem, Corning), tilslutt tilsettes 5 ml per L silikat. Ferdig 

medie ble oppbevart på 3 °C kulturrom. 

 

2. Stammer Antarktis 

Navn Stasjon Slekt Art Isolert av
Ant62-2d 62 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant70-4c 70 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant70-4d 70 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant74-6a 74 Fragilariopsis cf cylindrus Bente Edvardsen 
Ant74-7b 74 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant74-7d 74 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant76-9b 76 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant78-12a 78 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant78-12c 78 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant73-15a 73 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant73-15c 73 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant62-254 62 Chaetoceros sp Bente Edvardsen 
Ant24-255 64 Chaetoceros sp Bente Edvardsen 
Ant66-256 66 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant66-257 66 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant70-258 70 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant73-259 73 Fragilariopsis nana Bente Edvardsen 
Ant73-262 73 Fragilariopsis cf cylindrus Anette Engesmo 
Ant74-264 74 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant66-266 66 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant70-267 70 Pseudo-nitzschia cf subcurvata Anette Engesmo 
Ant73-268 73 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant84-270 84 Phaeocystis antarctica Bente Edvardsen 
Ant84-271 84 Phaeocystis antarctica Bente Edvardsen 
Ant80-272 80 Phaeocystis antarctica Bente Edvardsen 
Ant70-274 70 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
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Ant70-275 70 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant70-276 70 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant70-277 70 Fragilariopsis sp Bente Edvardsen 
Ant62-278 62 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant62-279 62 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant66-280 66 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant66-281 66 Fragilariopsis nana Shaista Hameed 
Ant66-282 66 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant62-284 62 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant62-285 62 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant80-286 80 Fragilariopsis sp Shaista Hameed 
Ant60-292 60 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant74-297 74 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant77-298 77 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant77-299 77 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant80-300 80 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant80-301 80 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 
Ant80-302 80 Fragilariopsis sp Anette Engesmo 

 

 

3. Stammer Arktis 

Navn Stasjon Slekt Art Isolert av
Ark-V10-1 V10 Ukjent Anette Engesmo 
Ark-V10-2 V10 Synedropsis sp Anette Engesmo 
Ark-AA22-3 AA22 Pennat kiselalge Anette Engesmo 
Ark-AA24-4 AA24 Pennat kiselalge Anette Engesmo 
Ark-AA1-6 AA1 Ukjent Anette Engesmo 
Ark-V12-7 V12 Ukjent Anette Engesmo 
Ark-KH-8 KH Fragialriopsis cylindrus Anette Engesmo 
Ark-V10-9 V10 Synedropsis sp Anette Engesmo 
Ark-V12-10 V12 Ukjent Anette Engesmo 
Ark-AA1-11 AA1 Pennat kiselalge Anette Engesmo 
Ark-V10-12 V10 Pseudo-nitzschia granii Anette Engesmo 
Ark-KH-13 KH Pseudo-nitzschia granii Anette Engesmo 
Ark-V6-14 V6 Pseudo-nitzschia granii Anette Engesmo 
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4. Målinger av Pseudo-nitzschia  
 

  

Celle Apikalakse 

(μm) 

Transapikal-

akse (μm) 

Interstriae per 

10 (μm) 

Fibulae per 10 

(μm) 

Rader 

poroider 

Stasjon 

       

Pseudo-nitzschia heimii  

1 90 5 20 13,5 2 Ant59 

Pseudo-nitzschia turgidula  

1 42 3,4 22 16 2 Ant66 

2 45,9 3,2 23 16 2 Ant56 

3 35,1 3 24 16 2 Ant59 

4 53,8 3 23 12 2 Ant69 

Pseudo-nitzschia lineola  

1 76,7 1,8 22 13 1-2 Ant56 

2 74,5 2 23 12 1-2 Ant59 

3 87 2 23 12 1 Ant59 

4 72,7 2 22 13 1-2 Ant59 

5 86 1,6 25 16 1-2 Ant63 

6 101,2 

111 

2 21 12 1-2 Ant63 

7 2,2 21 12 1 Ant66 

8 87,5 2,1 21 11 1 Ant69 

9 115 1,7 21 13 1 Ant72 

10 81,4 2,1 22 12 1-2 Ant82 

Pseudo-nitzschia inflatula 

1 103 2,2/1,7 27 18 1-2 Ant63 

Pseudo-nitzschia turgiduloides 

1 97 2/1,4 18 12 1 Ant66 

2 97 2/1,3 20 11 1 Ant66 

3 72+ 2,2/1,5 17 10 1-2 Ant56 

4 83,7 2,1/1,4 23 15 1 Ant56 

5 95,5 2,3/1,7 19 11 2 Ant56 

6 100 2,5/1,7 20 12 2 Ant56 

7 107,5 2,2/1,6 19 10,5 1 Ant69 
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8 107 2,2/1,7 18 11 1(-2) Ant77 

9 105,6 2,1/1,7 20 12 1 Ant82 

10 106 2/1,4 19 11 1 Ant82 

Pseudo-nitzschia cf. subcurvata 

1 31 1,4 46 16 1 Ant69 

Pseudo-nitzschia granii 

1 28,4 1,1 51 21 1 Ark-V6 

2 38,6 1,4 19 52 1 Ark-V6 

3 36,2 1,4 19 48 1 Ark-V6 

4 31,8 1,4 20 55 1 Ark-V6 

5 45,5 1,1 20 54 1 Ark-V6 

6 25,5 1,4 17 48 1 Ark-AA4 

7 35,7 1,7 20 50 1 Ark-AA7 

8 34 1,2 19 51 1 Ark-AA7 

9 30,5 1,1 16 52 1 Ark-HG4 

10 31,1 1 18 54 1 Ark-HG4 

11 36 1,4 21 50 1 Ark-HG4 

12 33,6 1,3 20 54 1 Ark-HG4 

13 32,2 1 19 52 1 Ark-HG4 

14 38,6 1,6 20 51 1 Ark-KH 

15 30 1,6 20 49 1 Ark-KH 

Pseudo-nitzschia multiseries 

1 168,1 5 17 17 3-4 Ark-AA4 

 

 

 

5. Målinger av Fragilariopsis 
Celle Apikalakse Transapikal-

akse 

Interstriae 

per 10 μm 

Fibulae 

per 10 μm 

Rader 

poroider 

Poroide-

tetthet 

Stasjon 

Fragilariopsis kerguelensis 

1 45,3 6,5 5 - 2 - Ant66 

2 21,9 5,9 5 - 2 - Ant66 
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3 34,9 10,2 6 - 2 - Ant56 

4 28 7,6 4,3 - 2 - Ant63 

5 42,6 10,2 6,2 - 2 - Ant63 

6 22,7 6,6 5 - 2 - Ant63 

7 22,1 5 5 - 2 - Ant63 

8 51 8,1 4,8 - 2 - Ant63 

9 30,4 6,5 5 - 2 - Ant63 

10 52,8 7,2 4,4 - 2 - Ant63 

11 33,4 7,5 6 - 2 - Ant63 

12 20,5 5,8 5,5 - 2 - Ant63 

13 34,8 8,7 5 - 2 - Ant75 

14 26,3 7 5,9 - 2 - Ant77 

15 23,7 7,9 5,5 - 2 - Ant59 

16 43 7 6 - 2 - Ant59 

17 21,5 6,6 5,5 - 2 - Ant59 

18 57,6 7,8 5,5 - 2 - Ant59 

19 20,3 4 8 - 2 - Ant69 

20 29,3 7,2 4 - 2 - Ant69 

21 25,6 7,4 6,4 - 2 - Ant69 

22 30,9 8,4 4,3 - 2 - Ant69 

23 40,7 7,7 5,5 - 2 - Ant72 

24 26,8 5,4 5 - 2 - Ant66 

25 15,5 4,5 5 - 2 - Ant66 

Fragilariopsis rhombica 

1 13,4 7,9 17 17 2 60 Ant56 

2 20,7 9,2 17 17 2 37 Ant56 

3 50+ 15 11 - 2 57 Ant59 

4 51,5 14,2 10,5 - 2 55 Ant59 

5 21+ 10 12 - 2 45 Ant69 

6 33,9 10,9 12 - 2 46 Ant69 

7 20,5 11 14 14 2 40 Ant69 

8 33,2 10,9 11 - 2 37+ Ant73 

9 16,5 10,1 11 - 2 44 Ant75 

10 18,3 10 11 - 1-2 39 Ant77 
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11 29,7 11 10,5 11 2 50 Ant77 

12 34+ - 11,5 11,5 2 - Ant82 

13 25,6 11,2 12 - 1-2 33 Ant82 

14 49,4 12,2 9 9 2 42 Ant82 

15 22,5 10 11,5 - 1-2 27 Ant82 

16 45,3 10,9 11 - 2 36 Ant82 

17 10,2 6,5 13 - 1-2 28 Ant82 

18 56 12,5 10,5 - 2 44 Ant82 

19 23+ 12,5 10 - 2 55 Ant63 

20 18,2 7,5 12 - 2 26 Ant84 

Fragilariopsis separanda 

1 cf. 20,5 11 9 - 1-2 22 Ant59 

2 cf. 21,4 10,7 11 - 1-2 29 Ant72 

3 22,3 9,7 11 - 1-2 18 Ant82 

4 14,1 7,5 7 - 1 20 Ant82 

5 22,9 9,3 11 - 1 10 Ant63 

Fragilariopsis ritscheri 

1 30 8 10 - 2 - Ant66 

2 31 7,6 10 - 2 - Ant66 

3 35,3 8,8 9 9 2 - Ant69 

4 35,7 7,9 10 - 2 - Ant69 

5 34 7,5 7 - 2 - Ant69 

6 28 9 9 - 2 - Ant72 

7 23,7 7,4 9 - 2 - Ant75 

8 38,8 8,6 9 - 2 - Ant75 

9 34,2 8,2 8 - 2 - Ant77 

10 36,9 9 12 - 2 - Ant77 

Fragilariopsis curta 

1 17 5 12 11 1-2 - Ant59 

2 15,7 4,7 12,5 - 2 - Ant63 

3 13 4,7 13,5 12 1-2 - Ant69 

4 17,3 4,7 12,5 - 1-2 - Ant69 

5 29,3 5 11,5 10 2-3 - Ant69 

6 17,8 5 13 11 2 - Ant73 
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7 16 5 13 12 2 - Ant74 

8 19,2 5 10,5 8 1-3 - Ant74 

9 18 5,4 12 - 1-2 - Ant74 

10 24,5 5,2 13 12 1-2 - Ant75 

11 13,9 4,7 12 11 2 - Ant84 

12 23,2 5,4 11,5 - 1-2 - Ant77 

Fragilariopsis nana 

1 7 1,4 13,5 13,5 2-3 38 Ant63 

2 7,5 1,8 15 14 1-2 36 Ant69 

3 4 1,5 15 15 3 58 Ant69 

4 4,7 2 13 13 3 60 Ant69 

5 4,4 2 13 13 2-3 57 Ant69 

6 5,2 2 14 14 2 43 Ant69 

7 5,6 1,6 13 13 2-3 - Ant72 

8 6,8 1,6 16 16 2-3 40 Ant72 

9 9,2 1,5 13 13 3 37 Ant72 

10 6,2 1,6 14 14 3 46 Ant72 

11 3,1 1,4 17 17 2-3 41 Ant74 

12 4,6 1,5 13 12 3 43 Ant74 

13 

 

6,2 1,8 12 12 3 46+ Ant77 

14 6,2 1,8 14 14 3 40+ Ant77 

15 2,6 1,7 15 15 1-2 70 Ark-KB5 

16 5,1 2,4 16 16 2-3 68 Ark-KB3 

17 4 1,7 12,5 12,5 2-3 52 Ark-KB3 

18 4 2 12,5 12,5 2 60 Ark-KB3 

19 6,7 2,1 16 16 2 - Ark-AA1 

20 4,5 2,3 16 14 2 61 Ark-AA4 

Fragilariopsis cylindrus 

1 10,2 2,5 14 14 2-3 48 Ant74 

2 5,5 2,5 12 12 2 39 Ant75 

3 6,1 2,5 14 14 2 45 Ant77 

4 4,1 2,5 15 15 2 38 Ark-KB5 

5 5,3 2,4 14 14 2 41 Ark-KB3 
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6 4,4 2,4 12 12 2 46 Ark-KB3 

7 4,2 2,3 13 13 2 38 Ark-KB3 

8 9,7 2,3 13 13 2 - Ark-KB3 

9 9,8 2,9 13 13 2-3 - Ark-AA1 

10 11 2,5 15 15 2 43 Ark-KH 

Fragilariopsis cylindriformis 

1 5,7 2,4 18 18 2 54 Ark-HG4 

2 5,2 2,3 18 17 2 50 Ark-HG4 

3 4,6 2,3 16 16 2 53 Ark-HG4 

4 4,1 2,4 15 15 2 55 Ark-KH 

5 4,1 2,5 15 15 2 35 Ark-KH 

6 4,4 2,5 15 15 2 45 Ark-V6 

7 4,9 2,1 16 16 2 - Ark-V6 

8 5,3 2,9 14 14 2-3 64 Ark-V6 

9 3,3 2,1 18 18 2 49 Ark-V6 

10 12,6 2.5 19 19 2 42 Ark-V6 

11 5,2 2,2 18 18 2 23 Ark-V6 

12 5 2,4 16 16 2 45 Ark-V10 

13 4,7 2,2 14 14 2 17 Ark-V10 

14 4,4 2,3 16 16 2 41 Ark-V10 

15 5,2 2.5 16 16 2 47 Ark-AA4 

16 4,4 2,7 16 16 2 45 Ark-AA7 

17 5,7 2,3 16 16 2 55 Ark-AA1 

18 11 2,7 17 17 2 56 Ark-HG4 

19 4,4 2,7 15 15 2 - Ant56 

20 4,7 2,7 15 15 2 25 Ant56 

21 4,3 2,8 17 17 2 54 Ant56 

22 6,6 2,8 17,5 17,5 2 40 Ant77 

23 7,1 2,6 20 20 2 - Ant84 

24 4,8 2,8 16 16 2 36 Ant84 

25 5,7 2,8 16 16 2 30 Ant84 

Fragilariopsis pseudonana 

1 9 3,6 19,5 19,5 2 67 Ark-HG4 

2 7,5 3,5 16 16 2 33 Ant63 
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3 5,9 3,3 18 18 2 - Ant66 

4 9,4 3,4 18 17 2 34 Ant66 

5 6,1 3,3 18 18 2 - Ant69 

6 7,9 3,5 20 19 2 44 Ant72 

7 6,2 3,3 22,5 22,5 2 43 Ant74 

8 5,5 3,1 22 22 2 39 Ant74 

9 8,8 3,2 19 19 2 42 Ant74 

10 5,4 3,4 16 16 2 - Ant59 

11 cf 15 4 17 17 2 - Ant75 

Fragilariopsis atlantica 

1 33,6 6,9 22 22 2 - Ant-AA1 

2 32,2 6,9 22 22 2 - Ant-AA1 

3 23,3 7,6 22 22 2 - Ant-AA1 

4 38,1 6,6 21 21 2 - Ant-AA1 

5 24,5 6,9 21 21 2 - Ant-AA1 

 

 




