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Sammendrag  
Kokkolitoforer, også kalt kalkflagellater, er en viktig gruppe marine planktonalger. Det som 

kjennetegner denne algegruppen er at de produserer ”skjell”, kalt kokkolitter, på utsiden av 

cellen som er dannet av kalsiumkarbonatkrystaller (CaCO3), i form av kalsitt. Det finnes 

grunnleggende to ulike typer kokkolitter – heterokokkolitter og holokokkolitter, samt varia-

sjoner av disse. Kokkolitt-typen som produseres er avhengig av livssyklus hos organismen.  

 

I denne studien undersøkte vi vannprøver fra overflaten (1 m), på hver sin side av  

Drøbaksundet gjennom 11 måneder, fra august 2014 til og med juni 2015. Målet med studien 

var å kartlegge hvilke kalkflagellatarter som finnes i overflatevannet i Oslofjorden, og å re-

gistrere hvordan forekomsten av kalkflagellatene varierer gjennom året, både i antall arter og i 

tallrikhet. Vi ønsket også å undersøke hvilke forhold som kan forklare en eventuell variasjon i 

forekomsten av kalkflagellater gjennom året, og hvorvidt det er en forskjell i hydrografien og 

forekomsten av kalkflagellater mellom de to stasjonene. 

 

I alt ble det observert 11 ulike kalkflagellatarter i vannprøvene fra 1 meter gjennom fra august 

2015 til juni 2016. Av disse ble alle elleve artene funnet som heterokokkolitoforer, mens to 

ble også funnet i holokokkolitofor-stadier, og én art ble observert som kombinasjonscelle. 

Mange av artene har tidligere blitt observert i norske farvann, mens observasjoner av Sy-

racosphaera halldalii i ikke har blitt funnet i tidligere litteratur for norskekysten. Arten er 

imidlertid bekreftet å ha blitt observert i vannprøver fra Oslofjorden tidligere (Eikrem, upubli-

serte observasjoner). Holokokkolitoforer ble funnet nesten utelukkende i juni.  

Det var en klar sesongvariasjon i forekomsten av kalkflagellater gjennom året, og både antall 

arter og konsentrasjonen av hver art varierte avhengig av når på året vannprøvene ble tatt. De 

fleste kalkflagellatartene hadde høyest konsentrasjon om sommeren og om høsten, og lavere 

konsentrasjon om vinteren og om våren. Artsdiversiteten var høyest om høsten, og relativ lav 

resten av året. Emiliania huxleyi var den arten som forekom oftest i vannprøvene (hver måned 

hele året), som oftest utgjorde hovedandelen av kalkflagellatene (åtte og ni av tolv måneder), 

og var den eneste arten som nådde oppblomstringskonsentrasjoner.  

 

Det var signifikant positiv korrelasjon mellom temperatur i overflaten og totalkonsentrasjonen 

av kalkflagellater ved 1 meter, og signifikant positiv korrelasjon mellom lagdeling av vann-

massene og totalkonsentrasjonen av kalkflagellater. Det ble ikke målt signifikant korrelasjon 
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mellom saltholdighet i overflaten og totalforekomsten av kalkflagellater ved 1m. Ved multip-

pel regresjon ga ikke temperatur, saltholdighet og lagdeling signifikant p-verdi, som samlet 

forklaring på hvorfor det var høy konsentrasjon av kalkflagellater i juni, august og september. 

Basert på andre studier kan vi imidlertid ganske sikkert si at høy konsentrasjon trolig skyldes 

sterk solinnstråling i det øvre vannlaget, i tillegg til lagdeling (over kritisk dyp) og tilstrekke-

lig med essensielle næringsstoffer (men mangel på silikat). Høy temperatur også ha noe å si, 

men det er usikkert om dette er en forklaring, eller en sekundæreffekt.  

 

Det var ikke signifikant forskjell mellom Elle og Ristesund i forekomsten av kalkflagellater 

(med unntak av Calciosolenia corsellii, og dette må antas å være tilfeldig), og heller ikke sig-

nifikant forskjell i hydrografiske forhold som saltholdighet, tetthet, temperatur, fluorescens 

eller siktedyp.  
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1 Introduksjon  

1.1 Kalkflagellater 

Alger 

På land er det plantene som utfører fotosyntese, prosessen der karbondioksid og vann ved 

hjelp av sollys blir omgjort til organiske forbindelser som sukkerarter. Som et biprodukt av 

denne prosessen dannes oksygen, en forutsetning for alt høyerestående liv på jorda, som 

trenger oksygen for å drive aerobisk cellulær respirasjon. I hav og i vann er det en algene som 

driver denne prosessen. Algene er en uensartet og parafyletisk gruppe av organismer som har 

utviklet seg fra flere ulike stamformer, og som derfor finnes i flere evolusjonære grener av 

livets tre. Noen alger er flercellede og store, som for eksempel grisetang og havsalat som vi 

kjenner igjen ifra fjæra, eller fjærehinne, rødalgen som brukes i sushi. De fleste alger er imid-

lertid encellede og mikroskopisk små, og de kalles mikroalger, planteplankton eller plankton-

alger. Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr ”vandrende” (Graham mfl. 2009), og nav-

net gjenspeiler at organismene er så små at de ”vandrer” med strømmen i elver, innsjøer og 

hav. Hvor mange algearter som finnes globalt er gjenstand for debatt, og er estimert fra alt ifra 

30 000 til over 1 million arter (Guiry 2012). På verdensbasis er det blågrønnbakterier og 

mikroalger som dominerer marin fotosyntese (Miller & Wheeler 2012).  

Kalkflagellater 

Kokkolitoforene, også kalt kalkflagellater, er en viktig gruppe marine planktonalger. Det som 

kjennetegner denne algegruppen er at de produserer ”skjell” på utsiden av cellen som er dan-

net av kalsiumkarbonatkrystaller (CaCO3) i form av kalsitt, (Siesser mfl. 1994). Disse kalles 

for kokkolitter, og ble gitt navnet i 1857 av T. H. Huxley, som observerte dem i prøver fra 

dyphavssedimenter. Ordet kokkolitt er satt sammen av greske kokkos som betyr bær, og lithos 

som betyr stein (Graham mfl. 2009). Navnet gjenspeiler at formen på disse algene som oftest 

er sfærisk, og at cellen er dekket av kalk-”stein”. Hver kokkolitofore-art har et unikt mønster, 

og ved å studere utseende på kokkolittene er det mulig å skille artene fra hverandre.  

Kokkolitter 

Det dannes to veldig ulike typer kokkolitter (Frada mfl. 2010). Den første typen kalles hetero-

kokkolitter, og disse dannes internt og blir deretter skilt ut til overflaten. De består av ganske 

få, sammenlukkede og robuste kalsittkrystaller (Graham mfl. 2009), og dannes under den dip-

loide fasen av livssyklus (Pienaar 1994), se figur 1.1a til venstre på bildet. Den andre typen 
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kalles holokokkolitter, dannes ekstracellulært og består av et stort antall små kalsittkrystaller 

som ikke er sammenvevd, men som holdes sammen av organisk materiale (Cros & Estrada 

2013). Holokokkolittene dannes under den haploide delen av livsfasen (Brand 1994), se figur 

1.1 a til høyre på bildet. Den taksonomiske betydningen av dette kompliseres ved at den 

samme arten kan veksle mellom de to kokkolitt-typene i løpet av livssyklus, og at en del av 

kokkosfæren til en art kan bestå av én type kokkolitter, mens en annen del kan ha en annen 

kokkolitt-type. De flest kalkflagellatene har altså en haplo- diplontisk livssyklus med todeling 

i både den diploide og haploide fasen. Kalkflagellater som hører til under orden Isochrysida-

les, som for eksempel den kjente oppblomstringsdannende arten Emiliania huxleyi, har imid-

lertid en annen livssyklus (Geisen mfl. 2002). Arten finnes i flere former, inkludert en kokko-

littbærende, diploid celle (C-celle), ikke-bevegelige, nakne celler (N-celler) og skjellbærende, 

haploide svermere (S-celler), men relasjonen mellom disse cellene er uklar (Green mfl. 1996), 

se figur 1.1 b.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjon 

Det mest sannsynlige er at kokkolittene, i samspill med de organiske platene som ligger un-

der, har utviklet seg til å utføre en mengde funksjoner som er beskyttelsesrelatert, biokjemisk 

relatert, flyterelatert og lysrelatert (Young 1994). Til tross for at noe av kokkolittfunksjonen 

a) b) 

Figur	  1.1	  a)	  Illustrasjon	  over	  livssyklus	  hos	  Coccolithales.	  Diploid	  heterokokkolittfase	  til	  venstre	  og	  

haploid	  holokokkolittfase	  til	  høyre.	  To	  holokokkolitoforer	  må	  smelte	  sammen	  for	  å	  danne	  en	  hete-‐

rokokkolitt-‐celle.	  b)	  Illustrasjon	  over	  livssyklus	  hos	  Emiliania	  huxleyi,	  med	  celler	  i	  flere	  former.	  
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sannsynligvis er å beskytte cellen, er kalkflagellatene høykvalitetsmat for mange typer marint 

dyreplankton, som for eksempel hoppekreps, skjell og salper (Miller & Wheeler 2012).  

Primærprodusenter og kalkdannere    

Kalkflagellatene er som andre fotosyntetiserende organismer primærprodusenter, og de kan 

bidra med opp mot 20 % av den totale primærproduksjonen i noen havområder (Poulton mfl. 

2007). Kokkolitoforene antas dessuten å være de mest produktive, kalkdannende organismene 

på jorda, og bidrar med minst 25 % av karbonateksporten fra den opplyste sonen og ned til 

bunnen (Rost & Riebesell 2004). Dette foregår ved at de gjør om oppløst karbondioksid i ha-

vet til kalsiumkarbonat (CaCO3), når de produserer sine kokkolitter (Pienaar 1994). Når kok-

kolittene blir flere gir dette en ballasteffekt som får cellene til å synke til bunnen og sedimen-

tere i dyphavet, i sær når de klumper seg sammen med andre marine mikropartikler, til såkalt 

marin snø (Ziveri mfl. 2007). Kokkolittproduksjonen bidrar på denne måten til å fjerne kar-

bondioksid fra havet og lagre karbon som sediment i lang tid. Forandringer i produksjonen, 

utbredelsen eller kalsifiseringsgraden hos kalkflagellater kan påvirke karbonsyklusen i havet 

(Charalampopoulou mfl. 2011).  

Diversitet og forekomst 

Kokkolitoforene hadde sin største utvikling under Kritt-tiden, for 146-100 millioner år siden 

(Siesser 1994), da de raskt økte i artsdiversitet og utbredelse og akkumulerte som kalkstein og 

kritt. De hvite klippene på Dover, ved Englands sørkyst, er dannet av kalkstein som stammer 

fra kokkolitter (Witty 2011), og det samme gjelder bergarter som inneholder kritt. Studier av 

komposisjonen av sedimenterte, fossile kokkolitofor-arter er nyttig for å kunne rekonstruere 

havoverflateforholdene i geologisk fortid (Hagino & Young 2015).  

 

Diversiteten av kalkflagellater er høyest i tropiske, næringsfattige havområder, og betydelig 

lavere i tempererte områder (Jordan mfl. 1994), og Atlanterhavet regnes i dag for å ha den 

rikeste kalkflagellat-floraen (Broerse mfl. 2000). Produksjonen er derimot høyest i tempererte 

og subarktiske hav (mellom ca. N 50° og N 70°), og i Nord-Atlanteren, Nordsjøen, Barents-

havet og Beringhavet danner arten Emiliania huxleyi store oppblomstringer (Tyrrell & Merico 

2004), som ofte gir et melkehvitt eller grønnhvitt utseende på havet (Brown 1995). Slike opp-

blomstringer kan dekke mange tusen kvadratkilometer. Emiliania huxleyi er den mest utbredte 

kalkflagellaten, og finnes i alle verdenshav (Tyrrell & Merico 2004).  Ifølge Eikrem (1999) er 

antallet (mineraliserte) kokkolitoforearter som finnes i skandinaviske vann omtrent 45. Nyere 
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studier av blant annet Egge mfl. (2015); Charalampopoulou (2011); Baumann mfl. (2000) og 

Tveberg (2015), inkludert dette studiet, gjør at vi nok kan legge ca.10 arter til denne listen.  

Systematikk 

Systematisk hører kokkolitoforene til rekken Haptophyta, på norsk Svepeflagellater. Organ-

ismene innen denne gruppen kjennetegnes ved at de har en trådformet struktur som kalles et 

haptonema, på norsk heftetråd, og denne blir brukt til næringsopptak (Kawachi mfl. 1991), og 

til å feste cellen til for eksempel en overflate. Haptofyttene er dekket av organiske skjell som 

kan være kalsifiserte. De har to glatte flageller med nesten lik lengde (Graham mfl. 2009), og 

to gyldenbrune kloroplaster på hver side av cellen, som evolusjonært sett er nedarvet fra en 

rødalge (Cavalier-Smith 2003). Haptofyttene deles inn i to klasser: Pavlovophyceae og Prym-

nesiophyceae (Edvardsen mfl. 2000), også kalt Coccolithophyceae (Silva mfl. 2007), og kan 

videre deles videre inn i fire undergrupper: Phaeocystales, Prymnesiales, Isochrysidales og 

Coccolithales. Arter med kokkolitter finnes i orden Coccolithales og Isochrysidales, og kok-

kolittene er en unik egenskap ved disse to gruppene. Ifølge nettstedet AlgaeBase (per  

23.2.16) er det ca. 200 nålevende arter av kalkflagellater. Tallet kan komme til å endre seg 

fordi nye arter beskrives, og fordi det oppdages det som tidligere beskrevet som egne arter 

egentlig er former i samme livssyklus.  

Kartlegging av kalkflagellater 

Tidlig på 1900-tallet ble det igangsatt et systematisk arbeid for å beskrive kalkproduserende 

nannoplankton, (planktonalger mellom 2 og 20µm), og både nålevende og fossile arter ble 

beskrevet (Siesser 1994). Cellestørrelsen til kalkflagellater varierer fra ca. 3 til 40µm, og fordi 

de er så fryktelig små er det ikke mulig å bestemme alle artene ved å bruke et vanlig lysmik-

roskop. Dette problemet kan overkommes ved å ta i bruk et elektronmikroskop, som bruker 

elektroner istedenfor lys som strålingskilde. Bølgelengden på elektroner er langt kortere enn 

bølgelengden på synlig lys. Et elektronmikroskop gir derfor langt høyere oppløsning av et 

objektet som avbildes, og derfor kan man også forstørre det kraftig, og likevel få klare bilder.  

Elektronmikroskopi er derfor et suverent verktøy for å undersøke ørsmå organismer og struk-

turer på detaljnivå, og det var først med utviklingen av dette redskapet på 1950-60 tallet at 

kartleggingen av utbredelsen og diversiteten til kokkolitoforene ble bedret (Siesser mfl. 

1994). Skanning elektron mikroskop (SEM) er metoden som er blitt brukt denne oppgaven.  
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Kokkolittmorfologi er fremdeles den viktigste metoden i klassifiseringen av kalkflagellater. 

Dette til tross for begrensingene som er involvert, som at det finnes mer enn én morfologisk 

definert art i samme livssyklus, og at det finnes kryptiske eller pseudokryptiske arter (Graham 

mfl. 2009). 
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1.2 Hydrografien i Oslofjorden 

Beliggenhet og hydrografiske forhold 

Oslofjorden strekker seg 100 km inn i landet og har form som en svane på kartet. Både fysisk, 

vannmessig og biologisk er Oslofjorden en del av Skagerrak, Nordsjøen og Atlanterhavet 

(Baalsrud & Magnusson 2002). Drøbaksundet utgjør midten av svanens ”hals”, og er et langt, 

smalt og dypt sund med et grunt parti i den nordlige enden (se fig. 1.2). Vannet fra Drammen-

selva føres ut i midten av Oslofjorden utenfor Drøbaksundet, og Glomma renner ut ytterst i 

fjorden ved Fredrikstad. Disse er Norges to mest vannrike elver, og de er med på å bestemme 

saltholdigheten i hele Oslofjorden. Oslo har ellers ti mindre elver som renner ut innerst i Oslo-

fjorden, blant annet Lysakerelva og Akerselva. Til sammen bidrar elvene til at saltinnholdet i 

Oslofjorden generelt er ganske lavt (Holtan-Hartwig mfl. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesongvariasjon 

Sesongen påvirker variasjonen i primærproduksjonen av planteplankton i havet i våre områ-

der. Våroppblomstringen er kraftig, mens det blir lavere biomasse av planteplankton utover 

sommeren. Om høsten kan det oppstå en mindre høstoppblomstring, mens det om vinteren er 

veldig små mengder planteplankton i sjøen (Kaiser & Attril 2011). Hvilke arter vi finner i 

Ristesund 
Elle 

Figur	  1.2	  Oslofjorden	  og	  landområdene	  rundt.	  Bilde	  hentet	  fra	  Google	  Earth	  20.04.15.	  	  
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vannmassene er også påvirket av tiden på året. Lys er, sammen med lagdeling av vannmasse-

ne og tilgang på næringsstoffer, de viktigste faktorene som styrer produksjonen av plante-

plankton, og det er stor variasjon i lystilgangen gjennom året på våre breddegrader. Tempera-

turen og saltnivået svinger syklisk gjennom året langs kysten, og dette påvirker oppblan-

dingen av næringsstoffer på grunn av lagdelingen av vannmassene.   

Innsamlingssted 

I dette studiet er det tatt vannprøver to steder, Ristesund og Elle, og de to stasjonene befinner 

seg på hver sin side av Drøbaksundet. Midt i sundet ligger Drøbakterskelen, som er det grun-

neste partiet i hele Oslofjorden. Både sør og nord for terskelen er det dypt vann, mens det 

over selve terskelen er omtrent 20 m på det dypeste. Langs vestsiden av terskelen er det et 

grunt parti som ble fylt opp med stein for litt over hundre år siden, til ca. 1 m ved lavvann 

(Baalsrud & Magnusson 2002). Dette kalles en sjete, og for vannmassene som strømmer ut og 

inn gjennom Drøbaksund, er sjeteen og terskelen en betydelig hindring. I indre Oslofjord er 

tilførselen av ferskvann dessuten liten, sammenlignet med utenfor Drøbak, og dette kan ten-

kes å påvirke biologien på hver sin side av terskelen i noen grad. Elle ligger nærmere vannut-

løpet til Glomma og Drammenselva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøbaksjeteen 

Figur	  1.3	  Drøbakterskelen	  og	  Drøbaksjeteen.	  Bilde	  hentet	  fra	  Google	  Earth	  20.04.15.	  
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1.3 Målet med studien  

I denne studien undersøkte vi vannprøver fra overflaten (1 m), på hver sin side av  

Drøbaksundet gjennom 11 måneder, fra august 2014 til og med juni 2015. Målet med studien 

var å kartlegge hvilke kalkflagellatarter som finnes i overflatevannet i Oslofjorden, og å re-

gistrere hvordan forekomsten av kalkflagellatene varierer gjennom året, både i antall arter og i 

tallrikhet. Vi ønsket også å undersøke hvilke forhold som kan forklare en eventuell variasjon i 

forekomsten av kalkflagellater gjennom året, og hvorvidt det er en forskjell mellom de to sta-

sjonene, både når det gjelder hydrografiske forhold, og når det gjelder forekomsten av kalk-

flagellater.  

 

Kalkflagellater har i liten grad tidligere blitt kartlagt i Oslofjorden. Et unntak er en omfattende 

studie av Egge mfl. (2015), der sesongdiversiteten og sesongdynamikken til haptofytter i ytre 

Oslofjord ble undersøkt over to år, ved hjelp av genetiske metoder. Denne studien kan ses på 

som et bidrag i arbeidet med å kartlegge artsmangfoldet av mikroalger i Oslofjorden, innenfor 

en viktig gruppe. Kalkflagellatene er muligens mer sårbare for synkende pH-verdier enn annet 

planteplankton, og vil således kunne bli påvirket av havforsuring – en  konsekvens av klima-

gassutslipp og høye CO2-verdier i atmosfæren. Ved å kartlegge hvilke arter som finnes i fjor-

den nå, bidrar man til å kunne være bevisst fremtidige forandringer i artssammensetningen 

innenfor denne gruppen.  
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2 Materialer og metode  

2.1 Studiested og innsamling    
Det ble gjennomført tilsammen 12 tokt med universitetets forskningsfartøy F/F Trygve 

Braarud over en ettårsperiode – fra og med august 2014, til og med 30 juni 2015. Det ble ikke 

samlet inn vannprøver i juli 2015, fordi mannskapet på Trygve Braarud i denne perioden had-

de permisjon. Derfor ble det istedenfor gjort en ekstra innsamling så tett opp til juli som mu-

lig, det vil si 30 juni. Innsamlingen av vann ble gjort på to utvalgte stasjoner: Ristesund: 59° 

43`59.1 N, 10°33`45.5 E og Elle: 59° 37´ 32.2 N, 10° 37`69 E. Ristesund ligger på innsiden 

av Drøbakterskelen og det er 120 m ned til bunnen, mens Elle ligger på utsiden av terskelen 

og har en dybde på 200 m. 

Hydrografi - CTD  

På hver stasjon ble det gjort en måling av saltholdigheten, tettheten, temperaturen og fluo-

rescensnivået i de øverste 100 m av vannet, ved hjelp av en CTD-måler (Falmouth Scientific, 

Inc.). CTD står for conductivity, temperature og depth. Instrumentet regner om ledningsevnen 

i vannet til saltholdighet. Saltholdighet blir angitt i PSU, practical salinity units. Denne ver-

dien er basert på vannets elektriske evne, og at jo flere ioner det er i vannet, desto større er 

ledningsevnen (Rinde mfl.1998). Tidligere ble denne verdien uttrykt som gram salt per kilo-

gram sjøvann, altså deler per tusen, og verdiene fremdeles forbundet. I moderne praksis blir 

imidlertid saltholdigheten til en prøve uttrykt som en ratio av ledningsevnen målt opp mot den 

til ”standard” sjøvann, og dette har ingen enhet (Miller & Wheeler 2012). Figuren under viser 

et bilde av en CTD-oversikt for Ristesund i juni, fra Trygve Braarud. Ved å lese av rådataene 

kan man plotte verdiene for de ulike hydrografiske faktorene ved ca. 1 m, og fremstille dette i 

en graf. Ved å bruke disse CTD-dataene kunne vi undersøke om det var en sammenheng mel-

lom variasjonen i saltholdighet, temperatur og lagdelinga vannmassene, og forekomsten av 

kalkflagellater gjennom året. 
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Figur 2.1 CTD-graf som viser verdiene for saltholdighet (rød), tetthet (svart), temperatur (blå) og 

fluorescens (grønn) fra 0 til 25 m. På bildet ser man en tydelig at grafen for saltholdighet tettheten og 

temperaturen kurver tydelig fra 12 til 20 ms dybde. Det betyr at man har en tydelig lagdeling av 

vannmassene, et sprangsjikt.  

Fluorescens   

Fluorescensverdiene ble målt ved hjelp av en klorofyllsensor (SeaPoint Fluorometer, Dansk 

havteknikk, Danmark), som var utstyrt som en tilleggssensor på CTD-rosetten. Fluorometeret 

bruker modulerte, blå LED-lamper og et blått eksitasjonsfilter for å eksitere klorofyllet i plan-

teplankton (http://www.seapoint.com/scf.htm). Fluorescenslyset som emitteres av klorofyllet 

passerer gjennom et rødt emisjonsfilter, og blir detektert av en fotodiode. Signalet omformes 

til verdier som gir et mål på klorofyllkonsentrasjonen i vannmassene, og gir på denne måten 

et indirekte mål på mengden av planteplankton i vannet. Jo høyere fluorescensverdi, jo mer 

planteplankton. Fluorescensverdiene i overflaten er ofte usikre fordi det er rødt, spredt lys her 

fra annet materiale enn algene. Det ble imidlertid gjort en normalisering av fluorescensdatae-

ne ved ca. 1,5 m, for å få riktigst mulige verdier. Det ble også målt maks fluorescensverdier 

og ved det dypet der fluorescensverdiene var på sitt høyeste for hver dato.  

Siktedyp 

Siktedypet er bestemt av den fysiske og biologiske tilstanden i vannet, og jo mer mikroalger 

eller annet mikromateriale (humusstoffer etc.) det er i vannet, jo mindre vil siktedypet bli 

(Aas mfl. 2014)). Siktedypet ble målt på tradisjonelt vis, ved å senke ned en hvit, sirkelformet 

Secchi-skive i vannet med diameter 30cm, og notere ved hvilket dyp det ikke lenger var mulig 

å skimte denne skiven. Ved å gange denne verdien med en verdi kalt F-faktor, (som vanligvis 

er mellom 2 og 3 og som må bestemmes empirisk for ulike vanntyper), vil man kunne finne ut 
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av omtrentlig dyp for hvor 1 % av overflatelyset er igjen (Paasche 2005). F-verdien for Oslof-

jorden er funnet å være ca 2,7. Godt opplyst sone er dermed siktedyp ganger 2,7. Dypet for 1 

% gjenværende lys faller sammen med den nedre grensen for den eufotiske (opplyste) sonen. 

Innsamling og filtrering av vann 

Vi samlet inn vann fra 1 meter og det dypet der det var mest fluorescens. Vannprøvene ble tatt 

ved hjelp av vannhentere (Sure-Fire Rosette Water Sampler System) med 12 posisjoner og 

5,0-litersflasker). Vannhenteren ble styrt fra dekket og hadde dybdemåler, slik at vannbehol-

derne kunne lukkes og samle inn vann på de dyp man var interessert i. Vannet som ble samlet 

inn på hver stasjon ble grovfiltrert gjennom et 50 µm filter for å få vekk dyreplankton og stør-

re planteplankton fra vannet, mens kalkflagellater er så små at de passerer gjennom dette filte-

ret. Vannet ble så tømt over på fire litersflasker, helt over på hver sin trakt på en filtrerings-

oppsats, og filtrert gjennom SEM-filtre (Poretics Corporation, Polycarbonate membrane) 

med 3,0 µm i porestørrelse og 25 mm i diameter, hvorav feltet der cellene kunne fordele seg 

var på 23 mm. Polykarbonat membranfiltre regnes med sin glatte overflate for å ha den beste 

egenskapen for å observere de minste kokkolitoforene, som vi antar fordelte seg tilfeldig på 

filteret. Når vannet var ferdigfiltrert, ble filtrene lagt over sirkulære metallstubber med selv-

klebende tape, og klippet jevnt rundt ytterkantene. Stubber og bokser ble merket med samle-

dyp, dato og stasjon, og prosedyren ble utført likt på begge stasjoner. Ved seks anledninger 

ble det filtrert mindre enn 1000ml vann, på grunn av treg filtrering som trolig skyldtes fukt i 

vannfilteret. se tabell 2.1. Det var ikke høye fluorescensverdier ved 1,5 m disse månedene.  
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Tabell 2.1 Oversikt over hvor mye vann (ml) som ble filtrert på hver stasjon hver måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 På laboratoriet 

Sputter-coating   

Stubbene med filter ble sputret (”dusjet”) med 3 nm platinum ved hjelp av en sputter-coater 

(Cressington Coating System 308R, Cressington 100W sputter suply 308R og Cressington 

thickness monitor mtm10308R). Man sputrer fordi organiske materialer gir dårlig refleksjon 

av elektronene ved SEM. Når prøven er dekket med et tynt lag av tungmetall, som er 

elektronledende, forhindrer dette lading av prøven når den bestråles med elektroner under 

scanning. Stubbene med mikroalger ble sputret i et vakuumkammer fylt med nitrogen og ar-

gon. Denne edelgassen sørger for at platinum-molekylene spres utover preparatet ved å funge-

re som ”en motsatt magnet”, siden argon ikke reagerer med andre stoffer. Metallbelegget er 

også nyttig fordi tungmetaller sender ut mange sekundære elektroner som detekteres i skan-

ning-elektromikroskopet.  

Skanning elektronmikroskopi  

Metallstubben med den preparerte vannprøven ble plassert inn i elektronmikroskopet (HITA-

CHI S-4800), og analysert ved hjelp av den tilhørende softwaren. Det ble tatt ca. 115 bilder på 

et randomisert område av hver stubb, der hvert bildeutsnitt var på omtrent 0,01mm2, og der 

bildeutsnittet ble flyttet en bestemt lengde hver gang. Hvert bilde ble tatt på 1000x forstørrel-

se, mellom 5kV og 15kV i spenning, og med mellom 8.9 og 22.7 i arbeidsavstand. Enkelte 

Dato RISTESUND ELLE 

11.08.14 1000 800 

11.09.14 800 1000 

14.10.14 1000 1000 

10.11.14 1000 1000 

09.12.14 1000 1000 

06.01.15 1000 1000 

18.02.15 1000 1000 

15.03.15 1000 1000 

10.04.15 1000 1000 

06.05.15 1000 1000 

16.06.15 400 600 

30.06.15 600 500 
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ganger ble programvaren ”super macro” brukt for å automatisere billedtagningen (16 om 

gangen), men som oftest ble dette gjort manuelt. Eksponeringstiden var satt til 40 sekunder.  

 

2.3 Statistiske metoder 

Celletelling 

Etter SEM ble bildene lagret og overført til en Mac. Ved bruk av programmet Forhåndsvis-

ning ble alle kalkflagellater identifisert til slekt, art hvis mulig, og tellet (se fig 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bildeserier ble sett gjennom minst to ganger, for å unngå å overse celler. Det ble alltid 

brukt hundre bilder for celletellingen, og det var bare kokkosfærer (hele celler) som ble kvan-

tifisert, ikke løse kokkolitter. Konsentrasjonen for hver art ble kalkulert slik:  

Kokkosfærer L-1 = C x (F/A) / V    

der C er det totale antall kokkosfærer som ble tellet,  

A er det totale bildearealet som ble undersøkt (cm2),  

F er det totale filterarealet (cm2) og V er volumet som ble filtrert (L).  

 

Under omregningen av kalkflagellater til celler L-1 ble det tatt med i beregningen at det noen 

måneder ble filtrert et annet volum enn 1000mL. Det ble regnet ut et gjennomsnitt av antall 

celler per bilde, og dette ble oppskalert til celler per liter (L-1) som vist ved formelen over. Det 

er vanlig å regne med at 400 celler gir et konfidensintervall innen +/- 10% av gjennomsnittet, 

men av praktiske og tidsmessige hensyn var det ikke mulig å telle så mange celler for mange 

av kalkflagellatartene med lav forekomst. Feilmarginen vil derfor være større for de artene 

som det ble talt få av.  

Fig	  2.2:	  Eksempelbilde	  fra	  september.	  Bildet	  viser	  hvordan	  kokkolitoforene	  ble	  merket	  og	  

tellet.	  På	  bildet	  ser	  vi	  ”ringmerking”	  av	  Emiliania	  huxleyi.	  
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Welch ”two sample t-test” 

Welchs ”two sample t-test” ble benyttet for å se om det var forskjell mellom Ristesund og 

Elle i hydrografiske forhold; saltholdighet, tetthet, temperatur, fluorescensverdier og siktedyp. 

Metoden ble også brukt til å undersøke hvorvidt det var forskjell i kokkolitofore-forekomsten 

mellom de to stasjonene. Welch ”two sample t-test” er en versjon av Students t-test som er 

mer pålitelig når de to utvalgene har ulik varians eller ulik utvalgsstørrelse (Whitlock & 

Schluter 2009). En t-test tester om gjennomsnittet av to grupper er signifikant forskjellige. 

Metoden forutsetter at begge utvalgene er tilfeldige og uavhengige, og at den numeriske va-

riabelen er normalfordelt innen begge populasjonene (Whitlock & Schluter 2009). Celleantal-

let vil i resultatdelen bli rundet av til nærmeste hundredel. En full oversikt over resultatene fra 

Welch two-sample t-test finnes i Vedlegg A.  

Pearsons korrelasjon  

For å tallfeste korrelasjonen mellom de hydrografiske forholdene og forekomsten av kalkfla-

gellater, er det gjort en Pearsons korrelasjonsanalyse. (Der forekomsten av kalkflagellater er 

ln-transformert for å få med variasjonene de månedene da konsentrasjonen var lav). Persons r 

er et mål for i hvilken grad sammenhengen mellom to variabler er lineært positive eller nega-

tive (Øhrn 2002). Pearsons r kan variere mellom minus 1 og pluss 1, der 1 indikerer en per-

fekt positiv lineær sammenheng, minus 1 betyr perfekt negativ lineær sammenheng og 0 betyr 

ingen lineær sammenheng. Pearsons r måler ikke hvorvidt det er årsakssammenheng mellom 

variablene, men bare om det er, eller ikke er, en samvariasjon. En tabell over resultater fra 

Pearsons korrelasjon finnes i Vedlegg B.  

Multippel regresjon  

Det ble gjort multippel regresjon for å se om, og i så fall i hvilken grad, de fysiologiske vari-

ablene saltholdighet, temperatur og lagdeling av vannmassene kunne forklare hvordan fore-

komsten (konsentrasjonen) av kalkflagellater varierte med sesongen. En tabell over fullsten-

dige resultater fra multippel regresjon er lagt ved i Vedlegg C. 

 

Utregningen av multippel regresjon, Pearsons korrelasjon og Welch ”two sample t-test”, ble 

gjort med programmet Rstudio. Alt annet utregningsarbeid og utforming av tabeller og dia-

grammer ble gjort i Microsoft Excel.  
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Taksonomisk inndeling av artene på SEM-bildene 

Kalkflagellatene som ble observert på bildene ble identifisert ved å sammenligne disse med 

bilder og morfologiske beskrivelser fra Coccolithophores (Siesser mfl. 1994) og nettsiden 

http://ina.tmsoc.org/Nannotax3. Taksonomien er basert på Edvardsen mfl. (2000) og nettste-

det AlgaeBase.org. I tilfellene der artene ble oppdaget underveis ble det tatt nærbilde av dem. 

I mange tilfeller ble artene først oppdaget ved gjennomgang av bildene etterpå. I disse tilfel-

lene ble bildene forstørret (med den pikselbegrensningen som dette gir på bildene). 

 

2.4 Feilkilder  
Vannprøvene for mai ble ikke forfiltrert med zooplanktonhåvduk, og derfor ble bildene fra 

denne måneden fulle av diatomeer og mindre zooplankton slik at det ikke var mulig å få øye 

på kalkflagellater under dette laget. Målingene fra mai måned er derfor utelatt fra oppgaven. 

På bilder tatt fra andre prøver hendte det at mikropartikler eller fragmenter av annet plankton 

som var større enn kokkolitoforene som havnet på filteret. Kalkflagellater ville kunne være 

skjult under dette, og dermed unngå å bli tellet, noe som kan føre til underestimering. Det var 

dessuten litt dårlig kvalitet på bildene fra august, noe som skyldes liten erfaring med bruken 

av elektronmikroskopet. Etter hvert som erfaringen med bruken av SEM ble større, ble også 

kvaliteten på bildene bedre.  

 

Selv om bildene fra hver måned ble sett over flere ganger kan jeg fremdeles ha oversett enkel-

te celler. Et annet poeng er at man blir god til å kjenne igjen de artene som forekommer ofte, 

mens arter som forekommer svært sjeldent er det lettere å overse, fordi man ikke legger merke 

til dem like ”intuitivt”. Alle de nevnte feilkildene ovenfor vil kunne føre til en svak underes-

timering av celletallet.  

 

En tredje feilkilde, og kanskje viktigere som sådan, er at vekstraten for planteplankton varie-

rer fra to eller tre doblinger per dag til én dobling hver 7-10 dag (Graham mfl. 2009). En opp-

blomstring kan derfor oppstå i løpet av ganske kort tid (dager-uker), uten at man får tatt prø-

ver av det, og populasjonstoppen for flere arter kan på denne måten gå tapt. Å gå glipp av 

viktige fenomener ved å gjøre innsamling over upassende tidsrom kalles aliasing (Graham 

mfl. 2009). Fenomenet kan ha hatt betydning i denne undersøkelsen, der det bare har blitt 

gjort innsamling én gang i måneden. Forskjell mellom høytrykk og lavtrykk, og vind, vil 

dessuten føre til transport av store vannmasser, og frakten av vannmasser ut av fjorden kan for 
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eksempel fjerne en begynnende planteplanktonoppblomstring, mens en transport av vann inn-

over i fjorden kan tilføre mikroplankton som kan danne starten på en ny oppblomstring 

(Rinde mfl. 1998).  

 

En siste mulig feilkilde er at mikroalger i havet kan ha flekkvis fordeling (på engelsk: 

”patchiness”, eller ”spatial heterogeneity). Dette er et begrep som er brukt om tilfeller der 

planktonpopulasjonen er høy i lokale, avgrensede områder i havet, men ikke i andre (Martin 

2003). Når man tar prøver fra en veldig liten del av havet, vil det være en sjanse for at prøven 

ikke nødvendigvis representerer hoveddelen av områdets totale populasjon, fordi man ”tref-

fer” eller ikke treffer det representative området. Det har blitt tatt prøver fra to stasjoner på 

hver sin side av Drøbaksundet, og man får på denne måten et utvalg fra to steder hver måned. 

Dette gjør forhåpentligvis målingene mer representative for forekomsten av kalkflagellater i 

Oslofjorden på denne bestemte innsamlingsdatoen, enn om det bare hadde blitt tatt prøver fra 

ett sted.  
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3 Resultater 

3.1 Funn av kalkflagellater   
Figur 3.1 a-q gir en oversikt over hvilke arter som forekom ved Ristesund og Elle ved én me-

ters dyp gjennom tolv måneder, og hvor mange celler per liter (L-1) det var av hver art på hver 

stasjon. Figur 3.2 illustrer hvor stor andel hver art utgjorde av totalen hver måned. Figur 3.3 

viser hvordan de hydrografiske forholdene varierte hver måned, samtidig som den viser hvor-

dan totalforekomsten av kalkflagellater varierte gjennom året. Sistnevnte data er ln-

transformert fordi forskjellen mellom høyeste og laveste verdi var så høy, og at man ved å ln-

transformere dataene får fram variasjonen de månedene da totalkonsentrasjonen var lav.  

Totalt 

Artsdiversiteten var høyest i 11. september og 14. oktober, da det ble observert henholdsvis 

10 og 11 kalkflagellatarter (til sammen ved begge stasjoner). Artsdiversiteten var på sitt laves-

te i november, januar, februar, april og juni, da det ble observert fire arter i vannprøvene. I alt 

ble det registrer 11 heterokokkolitoforearter gjennom hele innsamlingsperioden (Se tabell 

3.3). To av disse artene forekom også i holokokkolitofore-stadier, i tillegg til at det ble obser-

vert én kombinasjonscelle.  

Sommer 2015    

I vannprøvene fra 11. august ble det observert fem arter ved Ristesund og fire arter ved Elle, 

alle heterokokkolitoforer. Til sammen ble det observert fem ulike arter. Den totale konsentra-

sjonen av kalkflagellater var relativt høy; 181 800 celler L-1 ved Ristesund og  38 500 celler L-

1 ved Elle. Dette skyldtes i hovedsak høy konsentrasjon av Emiliania huxleyi, som utgjorde 94 

% av forekomsten ved Ristesund med  175 700 celler L-1 og 92 % av forekomsten ved Elle 

med 33 000 celler L-1. Ellers ble det observert Syracosphaera marginaporata (4700 celler ved 

Ristesund og L-1 og 500 celler L-1 ve Elle),  Syracosphaera borealis (4700 celler L-1 ved Ris-

tesund og 450 celler L-1  ved Elle),  Acanthoica quattrospina (700 celler L-1 ved Ristesund) og 

Calciosolenia corsellii (400 celler L-1 ved Ristesund og 500 celler L-1 ved Elle).  

Høst 2015    

I vannprøvene fra 11. september ble det observert syv typer heterokokkolitoforer ved Riste-

sund, og ni typer heterokokkolitofor samt én holokokkolitofor ved Elle. Tilsammen ble det 

observert 10 ulike arter. Dette var det nest høyeste antall ulike arter som ble observert gjen-

nom hele året. Det var også høy totalkonsentrasjon denne datoen; 1 082 000 celler L-1 ved 
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Ristesund og 428 400 celler L-1 ved Elle. Dette skyldes i all hovedsak en oppblomstring av 

Emiliania huxleyi; 1 060 500 celler L-1 ved Ristesund og 410 000 celler L-1 ved Elle, noe som 

utgjorde henholdsvis 98 % og 93 % av totalen. Dette var den høyeste målingen av Emiliania 

huxleyi gjennom året, og det var også svært mange løse kokkolitter i vannmassene på 1 meter 

denne dagen: Syracosphaera marginaporata hadde også sin høyeste forekomst for året denne 

datoen, 3200 celler L-1 ved Ristesund og 15 200 celler L-1 ved Elle. Syracosphaera borealis 

forekom i relativt store mengder med 9900 celler L-1 ved Ristesund og 4700 celler L-1 ved 

Elle. Acanthoica quattrospina ble observert både som heterokokkolitoforer (3600 L-1 ved Ris-

tesund og 2900 celler L-1 ved Elle) og holokokkolitoforer (1100 celler L-1 ved Elle). Ellers ble 

det observert Syracosphaera halldalii (2500 celler L-1 ved Elle, høyeste forekomst for året ), 

Algirosphaera robusta (1400 celler L-1 ved Elle), cf. Ophiaster hydroideus (400 L-1 ved Ris-

tesund), Helicosphaera carteri (700 celler L-1 ved Elle), Papposphaera lepida (500 celler L-1 

ved Ristesund) og Calciosolenia corsellii (400 celler L-1 ved både Ristesund og Elle).  

 

I vannprøvene fra 14. oktober ble det observert ni arter ved Ristesund, og sju arter ved Elle, 

alle heterokokkolitoforer. Til sammen  ble det observert 11 ulike arter, og dette var det høyes-

te antall arter som ble observert gjennom året. Konsentrasjonen av kalkflagellater var likevel 

betraktelig lavere denne måneden enn måneden før, med totalt 8300 celler L-1 ved begge stas-

joner. Emiliania huxleyi var fremdeles den mest tallrike arten (5400 celler L-1 ved Ristesund 

og 4300 celler L-1 ved Elle) med en andel på 56 % ved Ristesund og 60 % ved Elle. Acanthoi-

ca quattrospina var nest mest forekommende med 1100 celler L-1 på begge stasjoner (hen-

holdsvis 11 % ved Ristesund og 12 % ved Elle). Ellers var det beskjedne forekomster av flere 

andre arter: Syracosphaera halldalii (700 celler L-1 ved begge stasjoner), Syracosphaera bo-

realis (700 celler L-1 ved begge stasjoner), Papposphaera borealis (400 celler L-1 ved Riste-

sund), Papposphaera lepida (400 celler L-1 ved Ristesund.), Calciosolenia corsellii (400 cel-

ler L-1 ved Ristesund), Algirosphaera robusta (400 celler L-1 ved begge stasjoner), Heli-

cosphaera carteri  (400 celler L-1 ved Elle) og Syracosphaera marginaporata (400 celler L-1 

ved begge stasjoner). 

 

I vannprøvene fra 10. november ble det bare observert to arter ved Ristesund og tre arter ved 

Elle, alle heterokokkolitoforer. Til sammen ble det observert fire arter denne måneden. Den 

totale kokkolitofore-konsentrasjonen var på sitt nest laveste for hele året med ca. 2500 kalk-

flagellater L-1 ved begge stasjoner. Til tross for at forekomsten av Emiliania huxleyi  var på 
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sitt nest laveste denne måneden med 1100 celler L-1 både ved Ristesund og Elle, utgjorde det-

te likevel 60 % av den totale kokkolitofore-forekomsten ved begge stasjoner. Ellers ble føl-

gende arter registrert: Acanthoica quattrospina (700 celler L-1 ved Ristesund, 40 %), Algi-

rosphaera robusta (400 celler L-1 ved Elle, 20 %) og Syracosphaera borealis (400 celler L-1 

ved Elle, 20 %). 

Vinter 2016 

I vannprøvene fra 9. desember ble det observert fire ulike heterokokkolitoforer og én holo-

kokkolitofor ved Ristesund, og fem ulike heterokokkolitoforer ved Elle. Til sammen ble det 

observert åtte ulike arter. Totalkonsentrasjonen var på 8300 celler L-1 ved Ristesund og 10 

100 celler L-1 ved Elle, altså noe høyere enn måneden før. Algirosphaera robusta utgjorde 

hovedandelen av kalkflagellater ved begge stasjoner med 5100 og 7600 celler L-1. Dette ut-

gjorde 70 % og 72 % av forekomsten ved henholdsvis Ristesund og Elle. Ellers ble det obser-

vert Syracosphaera borealis (1800 celler L-1 ved Elle, 17  ) og Acanthoica quattrospina ble 

både observert som heterokokkolitoforer (1100 celler L-1 ved Ristesund) og holokokkolito-

forer (400 celler L-1 ved Ristesund). Det ble observert Syracosphaera halldalii (400 celler L-1 

ved begge stasjoner), Helicosphaera carteri (400 celler ved Elle) og Emiliania huxleyi hadde 

sin laveste måling 9. desember, med 400 celler L-1 på begge stasjoner.  

     

I vannprøvene fra 6. januar ble det observert tre arter ved Ristesund og fire arter ved Elle, alle 

heterokokkolitoforer. Til sammen ble det observert fire ulike arter. Det var svært lav kalkfla-

gellatkonsentrasjon totalt; 2900 celler L-1 ved Ristesund og 5400 celler L-1 ved Elle. Total-

forekomsten ble hovedsakelig utgjort av Emiliania huxleyi (700 celler L-1 ved Ristesund og 

3600 celler L-1 ved Elle, henholdsvis 29 % og 67 %), og Algirosphaera robusta (1100 celler 

L-1 ved begge stasjoner, henholdsvis 43 % og 20 % av totalen). Forekomsten av Papposphae-

ra borealis var på sitt høyeste denne datoen med beskjedne 700 celler L-1 ved Ristesund og 

400 celler L-1 ved Elle, noe som likevel utgjorde 29 % og 7 % av totalforekomsten. 

I vannprøvene fra 18. februar ble det observert fire arter ved Ristesund og to arter ved Elle, 

alle heterokokkolitoforer. Til sammen ble det observert fire ulike arter. Totalkonsentrasjonen 

av kalkflagellater hadde tatt seg noe opp fra måneden før med totalt 9 400 celler L-1 ved Ris-

tesund og 10 800 celler L-1 ved Elle. Det var mest Emiliania huxleyi, med 5800 celler L-1 ved 

Ristesund og 6700 celler L-1  ved Elle. Dette utgjorde henholdsvis 59 % og 63 %. Algi-

rosphaera robusta var nest mest forekommende med 3300 celler L-1 ved Ristesund (33 %) og 

4000 celler L-1 ved Elle (37 %). Andre kokkolitoforer som ble observert denne måneden var 
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Papposphaera lepida (400 celler L-1 ved Ristesund) og Papposphaera borealis (400 celler L-1 

ved Ristesund).  

Vår 2016 

I vannprøvene fra 15. mars ble det observert fire arter ved Ristesund og to arter ved Elle, alle 

heterokokkolitoforer. Til sammen ble det registrert 5 arter totalt. Totalkonsentrasjonen var 

denne måneden på sitt laveste med 2 500 L-1 ved Ristesund og 2 100 celler L-1 ved Elle. Emi-

liania huxleyi var den mest tallrike arten (1800 celler L-1 ved Ristesund og 1100 celler L-1 ved 

Elle), og sto for henholdsvis 63 % og 50 % av totalforekomsten. Ellers ble det observert Algi-

rosphaera robusta (1100 celler L-1 ved Elle, 50%), Helicosphaera carteri (400 celler L-1 ved 

Ristesund; 13 %), Papposphaera lepida (400 celler L-1  ved Ristesund, 13 %) og 

Papposphaera borealis (400 celler L-1ved Ristesund, 13 %).  

 

I vannprøvene fra 14. april ble det i alt registrert tre arter ved Ristesund og tre arter ved Elle, 

alle heterokokkolitoforer. Tilsammen ble det observert fire ulike kokkolitoforearter. Total-

konsentrasjonen av kalkflagellater var lav, med 3200 celler L-1 ved Ristesund og 7200 celler 

L-1 ved Elle. Emiliania huxleyi utgjorde fremdeles hovedforekomsten med 2300 celler per L-1  

ved Ristesund (67 %) og 2500 celler L-1 ved Elle (54 %). Andre arter som ble observert var 

Algirosphaera robusta (400 celler L-1  ved Ristesund og 700 celler L-1 ved Elle, henholdsvis 

11 % og 15 %), Helicosphaera carteri (400 celler L-1 ved Ristesund, 11 %), Acanthoica quat-

trospina (1500 celler per L-1 ved Elle, 31 %). 

Sommer 2016 

I vannprøvene fra 16. juni ble det observert fire ulike heterokokkolitoforer og to ulike holo-

kokkolitoforer, og fire ulike heterokokkolitoforer og to ulike holokokkolitoforer ved Elle. Til 

sammen ble det observert fire ulike arter. Totalkonsentrasjonen var denne måneden på sitt 

høyeste med 1 068 200 celler L-1 ved Ristesund og 653 200 celler L-1 ved Elle. Dette skyldtes 

i all hovedsak en oppblomstring av Emiliania huxleyi: 961 100 celler L-1 ved Ristesund (90 

%) og 566 900 celler L-1 ved Elle (84 %). Syracosphaera borealis hadde sin høyeste fore-

komst 16. juni både ved Ristesund og Elle, og ble funnet både som heterokokkolitoforer 

(37100 celler L-1 ved Ristesund og 23500 celler L-1 ved Elle) og holokokkolitoforer (3600 

celler L-1 ved Ristesund og 8500 celler L-1 ved Elle). Til sammen utgjorde dette likevel ikke 

mer enn 4 % ved begge stasjoner. Acanthoica quattrospina ble funnet både som heterokokko-

litoforer (61 500 celler L-1 ved Ristesund og 55 500 celler L-1 ved Elle), og holokokkolitoforer 



 
 

30 

(900 celler L-1 ved Ristesund og 8500 celler L-1 ved Elle). Tilsammen utgjorde Acanthoica 

quattrospina henholdsvis 6 % og 10 %. Det ble også observert Algirosphaera robusta (900 

celler L-1 ved Ristesund).  

 

I vannprøvene fra 30. juni ble det observert to ulike heterokokkolitoforer og én type holokok-

kolitofor ved Ristesund, og fire ulike heterokokkolitoforer og to typer holokokkolitoforer ved 

Elle. Til sammen ble det observert fire arter. Totalkonsentrasjonen av kalkflagellater var imid-

lertid fremdeles veldig høy; 830 000 celler L-1 ved Ristesund og 1 139 400 celler L-1 ved Elle. 

Emiliania huxleyi var fullstendig dominerende, med 816 800 celler L-1 ved Ristesund (99 %) 

og 1 128 600 celler L-1 ved Elle (98 %). Ellers hadde Helicosphaera carteri sin høyeste kon-

sentrasjon denne datoen med 5100 celler L-1 ved Elle. Det ble også observert Syracosphaera 

borealis (5500 celler per L-1 ved Ristesund og 4300 celler L-1 ved Elle), og Acanthoica quat-

trospina ble funnet både som heterokokkolitoforer (1400 celler L-1 ved Elle), og holokokkoli-

toforer (4200 celler L-1 ved Ristesund og 10 800 celler L-1 ved Elle).  
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Figur	  3.1	  Forekomsten	  av	  kalkflagellater	  gjennom	  året	  (celler	  L-‐1)	  ved	  Ristesund	  og	  Elle,	  fra	  11.	  august	  

2015	  til	  og	  med	  30.	  juni	  2016.	  Forekomsten	  er	  sortert	  fra	  høyest	  forekommende	  til	  lavest	  forekommen-‐

de,	  sli	  

i) 

k) 
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Figur	  3.2	  Oversikt	  over	  andelen	  som	  hver	  art	  utgjorde	  av	  totalen	  ved	  Ristesund	  og	  Elle,	  gjen-‐
nom	  året.	  Vi	  ser	  at	  Emiliania	  huxleyi	  (blå)	  er	  dominerende	  de	  fleste	  månedene.	  	  
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Tabell 3.1 Antall celler (kokkosfærer L-1) av hver art som ble funnet hver måned i perioden 

11. august 2014 – 30. juni 2015 ved Ristesund, og oversikt over antall arter som ble observert 

hver måned.  

 

Tabell 3.2  Antall celler (kokkosfærer per L-1) av hver art som ble funnet hver måned i perio-

den 11. august 2014 – 30. juni 2015 ved Elle, og oversikt over hvor antall arter som ble ob-

servert hver måned. 
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3.2 Hydrografi 

Figur 3.3 viser temperatur, saltholdighet og tetthet ved 1m, fluorescens ved 1,5 m fluo-

rescensmaks, og siktedyp ved Ristesund og Elle fra og med 11. august  2015 til og med 30. 

juni 2016. Figuren viser også totalkonsentrasjonen av kalkflagellater i samme periode (ln-

transformert). Dataene er satt sammen for å vise hvordan de hydrografiske forholdene svingte 

gjennom året, samtidig som totalkonsentrasjonen av kalkflagellater også gjorde det.  

Temperatur 

Temperaturen ved 1 m (fig 3.3 a) var som ventet høyest om sommeren, synkende om høsten, 

lavest på vinteren og stigende om våren igjen. Temperaturen var høyest 11. august (21°C ved 

Ristesund og 21,5°C ved Elle), og lavest 6. januar ved Ristesund (2,6 °C), og 18. februar ved 

Elle (4,4 °C). Det ble ikke funnet signifikant forskjell i temperaturen mellom Ristesund og 

Elle gjennom året ved ”two sample t-test” (p-verdi = 0.96). Det var signifikant positiv korre-

lasjon mellom totalkonsentrasjon av kalkflagellater og høy temperatur ved 1m ved Ristesund 

(r = 0,66, p = 0,03), men ikke signifikant positiv korrelasjon mellom totalforekomsten av 

kalkflagellater og høy temperatur ved Elle (r = 0.57, p =  0,07 ved Elle) (men det var dog lav 

p-verdi). At temperatur og totalforekomst av kalkflagellater samvarierer kommer fram i figur 

3.3a.  

Saltholdighet 

Saltholdigheten (fig. 3.3 b) var høyest 18. februar ved begge stasjoner (29,8 PSU og 28,3 

PSU) og lavest ved Ristesund 9. desember (19,8 PSU) og 10. november ved Elle (18,4). Salt-

holdigheten varierte med sesongen, og var lav om sommeren (21-24 PSU), stigende i septem-

ber og oktober (25-27 PSU), synkende i november og desember (18-22 PSU), stigende igjen i 

januar, februar og mars (24-30 PSU), for deretter å synke litt i april og mai (26-27 PSU). Det 

ble ikke funnet signifikante forskjeller i saltholdigheten mellom Ristesund og Elle (p-verdi = 

0,95). Det var ikke signifikant korrelasjon mellom saltholdighet og totalkonsentrasjonen av 

kalkflagellater (r = -0,31, p = 0,35 ved Ristesund og r = -0,27, p = 0,41 ved Elle). 

Tetthet 

Det var høyest tetthet, her oppgitt som sigma, 18. februar ved begge stasjoner (fig. 3.2 c): 23,4 

ved Ristesund og 22,4 ved Elle. Tettheten var lavest om sommeren: 30. august ved Ristesund 

(15,8) og 11. august ved Elle (14,4). Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i tetthet mel-

lom Ristesund og Elle (p-verdi = 0,98). Det var ikke signifikant korrelasjon mellom tetthet i 
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overflaten og totalforekomsten av kalkflagellater (r = -0,50, p = 0,12 ved Ristesund og r = -

0,51, p = 0,11 ved Elle).  

Sammenheng mellom temperatur og tetthet, og saltholdighet og tetthet  

Tettheten til vannet bestemmes som vi vet av saltholdigheten og temperaturen til vannet. 

Pearsons korrelasjonsanalyse mellom temperatur og tetthet ga en verdi på (r = -0,61, p = 0,05 

ved Ristesund, og r = -0,71, p = 0,01 ved Elle). Det er altså en signifikant negativ korelasjon 

mellom temperaturen og tettheten til vannet. Pearsons korrelasjonsanalyse for saltholdighet 

og tetthet ga r = 0,92, p = 5,45e-05 ved Ristesund og r = -0,80, p = 0,002 ved Elle, noe som 

betyr at det er signifikant sterk sammenheng mellom høy saltholdighet og høy tetthet og mot-

satt. (Enda sterkere enn for temperatur). Dette er naturlig, da vi allerede vet at saltholdighet 

har mest å si for tettheten til vannet. Sammenhengen mellom saltholdighet og tetthet kommer 

tydelig fram ved å sammenligne figur 3.3 b og figur 3.3c. Da ser vi ser at kurvene for salthol-

dighet og tetthet er veldig like.  

Siktedyp 

Siktedypet (fig. 3.3 c) varierte med sesongen gjennom året. Det var størst siktedyp ved begge 

stasjoner i mars (11,0m og 10,0m), og lavest i november ved Elle (4,25 m) og i mai ved Riste-

sund (4,5 m). Det ble ikke målt signifikante forskjeller mellom Ristesund og Elle i siktedyp 

(p-verdi = 0.42). Det var ikke signifikant korrelasjon mellom siktedyp og totalforekomsten av 

kalkflagellater (r = -0,459, p = 0,15 ved Ristesund og r = -0,062, p =  0,85 ved Elle).  

Fluorescens 

Fluorescensverdiene (figur 3.3 d) rett under overflaten (ved ca. 1,5 m) var høyest 14. oktober 

ved Ristesund (3,3) og lavest 11. september ved begge stasjoner (0,1 relative enheter). Det ble 

ikke funnet signifikante forskjeller mellom de to stasjonene for fluorescensverdi (p-verdi = 

0,815). Det var ikke signifikant korrelasjon mellom fluorescensverdiene ved 1,5 m og kalk-

flagellatforekomsten (r = -0,324, p =  ved Ristesund og 0,128, p = 0,70 ved Elle). Fluo-

rescensmaksverdiene (figur 3.2 g) var absolutt høyest 6. mai ved begge stasjoner (7,0 og 

10,0), og lavest i september (0,1 ved begge stasjoner). Det ble ikke målt noen signifikant for-

skjell i fluorescensmaksverdiene mellom de to stasjonene (p-verdi = 0,8247).  

Lagdeling 

Tabell 3.3 gir en oversikt over hvilke måneder det var en tydelig lagdeling av vannmassene. 

Det var en klar lagdeling av vannmassene i august og september 2014, men ikke i oktober, 
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november og desember 2014. Lagdelingen var overraskende nok tilstede igjen i januar 2015 

ved begge stasjoner, borte i februar, tilstede i mars ved Elle, og deretter tilstede i april, mai og 

juni 2015 ved både Ristesund og Elle i juni. Det var signifikant positiv korrelasjon mellom 

totalkonsentrasjonen av kalkflagellater og lagdelingen ved Ristesund (r = 0,71, p = 0,01), men 

ikke signifikant korrelasjon mellom lagdelingen og totalkonsentrasjon av kalkflagellater ved 

Elle (r = 0,51, p = 10,56). Det var høyest totalkonsentrasjon av kalkflagellater de månedene 

da det var en tydelig lagdeling av vannmassene, men det var også måneder med klar lagdeling 

da det ikke var kalkflagellatoppblomstring (januar).   
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a) 

c) 

Figur	  3.2	  Temperatur,	  saltholdighet	  og	  tetthet	  ved	  1m,	  fluorescensverdi	  ved	  ca.	  1,5	  m,	  fluo-‐

rescensmaks	  og	  siktedyp	  ved	  fra	  og	  med	  11.	  august	  2014	  til	  og	  med	  30.	  juni	  2015.	  

e) 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Tabell 3.3 Lagdeling av vannmassene gjennom pret (kryss = ja, strek = nei).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Multippel regresjon   

Tetthet ble fjernet som forklaringsvariabel fordi den styres av saltholdighet og temperatur, og 

derfor ikke er en uavhengig variabel. Ved multippel regresjon ga ingen av forklaringsvariab-

lene (temperatur, saltholdighet, lagdeling) signifikante p-verdier, og modellen som helhet ga 

en p-verdi på 0,08 ved Ristesund og 0,22 ved Elle. En tabell med full oversikt over resultatene 

av multippel regresjon er lagt ved i Vedlegg C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagdeling Ristesund Elle 

11.08.14 X X 

11.09.14 X X 

14.10.14 - - 

10.11.14 - - 

09.12.14 - - 

06.01.15 X X 

18.02.15 - - 

15.03.15 - - 

10.04.15 X X 

06.05.15 X X 

16.06.15 X X 

30.06.15 X X 
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3.3 Arter som ble funnet gjennom året - en billedoversikt 

Under følger en bildeoversikt over artene som ble funnet ved bruk av skanning elektronmik-

roskopi gjennom året.  

 

Artene er i første rekke sortert etter ordensnivå, og deretter sortert i alfabetisk rekkefølge etter 

familie, slekt og art. Det ble til sammen observert 11 ulike arter.  

Èn art ble funnet som hører til orden Isochrysidales: Emiliania huxleyi type A og morfovari-

anten Gephyrocapsa oceanica, sistnevnte kun som løse kokkolitter.  

Syv av artene hører til orden Coccolithales: Acanthoica quattrospina (både som hetero- og 

holokokkolittofor), Algirosphaera robusta, Helicosphaera carteri, Calciosolenia corsellii, 

Syracosphaera borealis (både som hetero- og holokokkolittofor, samt kombinasjonscelle), S. 

halldalii og S. marginaporata. I gruppen incertae sedis (usikker taksonomisk posisjon) ble det 

funnet to arter, Papposphaera lepida og P. borealis.  
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Orden Isochrysidales (Pascher) Edvardsen & Eikrem 2000 

Familie Noelaerhabdaceae Jerkovic 1970 

1 Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay & Mohler 1967   

 

Morfologi: Emiliania huxleyi (type A) har form som en kule, og kan ha flere lag med kokko-

litter. Arten har ingen ”bro” i sentrum av kokkolittene, og har tydelig delt stripestruktur. Arten 

finnes globalt og skaper ofte oppblomstringer. Kokkolittene har en dobbelt lagstruktur som 

gjør at de hekter seg inn i hverandre.  

 

Forekomst: Emiliania huxleyi forekom i hver eneste vannprøve gjennom hele året, og var 

den mest tallrike arten de fleste måneder. Høyest forekomst av E. huxleyi ble målt i juni og 

september, med over 106 celler L-1. Det var lavest forekomst av E. huxleyi i desember, med 

400 celler L-1 på begge stasjoner. Resten av året var det relativt sett lave forekomster av arten, 

med mellom ca. 2000 under 11 000 celler L-1 hver måned på begge stasjoner. Vi fant ikke 

signifikant forskjell i forekomsten av Emiliania huxleyi mellom de to stasjonene (p-verdi = 

0.65).  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  1.1	  Emiliania	  huxleyi.	  a)	  Emiliania	  huxleyi	  fra	  11.	  september	  som	  viser	  tegn	  til	  over-‐

kalsifisering,	  kanskje	  som	  følge	  av	  fosfatmangel	  (flere	  lag	  med	  kokkolitter	  og	  sammenvokste	  

striper	  i	  midten).	  b)	  Enkelt-‐kokkolitt,	  sett	  fra	  innsiden.	  	  c)	  Løse	  kokkolitter	  fra	  septemberprø-‐

ven.	  

b) c) a) 

d) 

a) 
b) 

c) 
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Gephyrocapsa oceanica  (Wallich) Kamptner 1954 

 

Morfologi: Gephyrocapsa oceanica har store kokkolitter med høy vinkel til den lange aksen. 

Indre tuber buler og danner en krage rundt sentralområdet.  

 

Forekomst: Gephyrocapsa oceanica ble bare registrert som løse kokkolitter i november og 

februar, og i svært lave forekomster.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  1.1	  	  a)	  og	  b)	  	  Løse	  kokkolitter	  fra	  Gephyrocapsa	  oceanica.	  

	  

b) a) 
a) b) 
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Orden Coccolithales (Scwartz) Edvardsen og Eikrem 2000 

Familie Rhabdosphaeraceae Lemmermann 1908 

2 Acanthoica quattrospina Lohmann 1903 

 

Morfologi: Formen på Syracosphaera borealis kan variere fra rundt til avlang til tubeformet. 

Kokkolittene (til heterokokkolitoforene) har velutviklet stripestruktur som går i sirkel, og en 

forhøyning i midten, med nedsynkning i sentrum. Arten har to typer kokkolitter, med fire 

piggbærende kokkolitter ved polene (se pil på figur 2 a), og piggløse kokkolitter rundt resten 

av kokkosfæren. Noen eksemplarer kan avvike fra standardmønsteret. Det kan også være dob-

le lag av kokkolitter.  

 

Forekomst: Acanthoica quattrospina forekom regelmessig i vannprøvene i lave konsentra-

sjoner gjennom året ved begge stasjonene, bortsett fra i januar, februar og mars. Arten hadde 

høyest forekomst ved begge stasjoner 16. juni, med 61 500 celler L-1 ved Elle og 55 600 celler 

L-1 ved Ristesund. Det ble ikke målt signifikant forskjell i forekomsten av Acanthoica quat-

trospina mellom de to stasjonene (p-verdi = 0,94). 

Holokokkolitt-stadier av Acanthoica quattrospina (se figur 2 b og c) ble observert i septem-

ber, desember og ved begge målinger i juni ved Elle. Høyest forekomst av holkokkolitofor-

stadier ble observert 31. juni ved Elle, med 10 900 celler L-1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Acanthoica quattrospina. a) Hele kokkosfæren (med heterokokkolitter). b) Holokokkolitt-

formen av A. quattrospina. d) En annen holokokkolitofor av A. quattrospina. 

b) 

c) 

b) a) c) 
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3 Algirosphaera robusta (Lohmann) Norris 1984  

 

Morfologi: Kokkolittene til denne arten er avlange og utoverbulende. Kokkosfæren er dimor-

fisk, der de vanligste kokkolittene buler ut og er avlange og elliptiske, med en ring av irregu-

lære striper som dekker sentralområdet (se figur 3 b). Det er også en tydelig flagell-åpning 

som er dekket av tre annerledes utseende kokkolitter med høyere og videre utbuling.  

 

Forekomst: Algirosphaera robusta ble funnet i vannprøvene alle måneder bortsett fra i au-

gust og i juni, og hadde en svingende forekomst gjennom året. Høyest forekomst av denne 

arten ble målt i desember ved Elle, med ca 7600 celler L-1. Det ble ikke målt signifikante for-

skjeller i forekomsten av Algirosphaera robusta mellom de to stasjonene (p-verdi = 0,56).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

a) 
Figur	  3	  Algirsophaera	  robusta.	  a)	  Bilde	  av	  hele	  kokkosfæren.	  b)	  Nærbilde	  av	  kokkolittene.	  

b) a) 
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Familie Syracosphaeraceae, Lemmermann 1908 

4 cf. Ophiaster hydroideus (Lohman) Lohman 1913 

 

Morfologi: Elliptiske, svakt kalsifiserte murolitter. Kanten smal med svak, proksimale ytter-

kant. Lik til Ophiaster hydroideus, men med mer avlange bindekokkolitter. Antapikale binde-

kokkolitter (osteolitter) danner en ring med vanligvis 4-7 armer. Avlange med tunge-aktige 

ender. Armene kan enten være slynget rundt kokkosfæren eller strukket ut radialt.  

 

Forekomst: Ophiaster hydroideus ble kun observert  i vannprøvene i september ved Riste-

sund, med 500 celler L-1. Det ble ikke målt signifikante forskjeller i forekomsten mellom de 

to stasjonene (p=0,65). 

 

 
 

Figur 4 cf. Ophiaster hydroideus a) Et svært uklart bilde av cf. Ophiaster hydroideus, til venstre for 

klyngen med Emiliania huxleyi. b) Sammenligningsbilde av Ophiaster hydroideus, der vi ser hvordan 

hele kokkosfæren ser ut. Bilde hentet fra nannotax.org. (Bildekilde Andruleit, Harald).   

 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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5 Syracosphaera borealis Okada & McIntyre 1977 

 
Morfologi: Kokkosfæren (heterokokkolitofor) er rund, 6-8 µm og de ovale kokkolittene er 

1,5-2,5 µm, med radiale striper og svak arr-struktur i midten. Kokkolittene har glatt, moderat 

bred kant som er lett skinnende.  

 

Forekomst: Syracosphaera borealis ble observert regelmessig i vannprøvene hele året, bort-

sett fra i februar, mars og april. Det var absolutt høyest forekomst av arten den 16. juni både 

ved Ristesund og Elle, med henholdsvis 40 000 og 25 000 celler L-1. Det ble ikke målt signi-

fikant forskjell i forekomsten av Syracosphaera borealis mellom de to stasjonene (p-verdi = 

0,62). Holokokkolitofor-versjon av S. borealis og kombinasjonscelle ble kun observert i 

vannprøvene 16. juni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  6	  Syracosphaera	  borealis.	  a)	  Hele	  kokkosfæren.	  b)	  Kombinasjonscelle	  av	  S.	  borealis.	  

c)	  Holokokkolittofor	  av	  Syracosphaera	  borealis.	  	  

c) 

c) 

a)	  
ve

b)	  
ve

c)	  
ve
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6 Syracosphaera halldalii (Gaarder) Jordan & Green 1994  

 

Morfologi: Kokkosfæren er mellom 5-20 µm og de ovale kokkolittene er mellom 2-4 µm. 

Arten har kokkolitter med smale, perifere kanter med glatte utvekster (korte eller fraværende). 

Stripene i sentralområdet er tydelig delte. Arten har korte ”tenner” som stikker ut over sen-

tralområdet hos noen individer (se figur 6b).  

 

Forekomst: Syracosphaera halldalii forekom i vannmassene i små mengder i september, 

oktober og desember, og var ellers fraværende resten av året. Det var høyest forekomst av 

arten i  september ved Elle, med 2500 celler L-1. Det ble ikke målt signifikant forskjell i fore-

komsten av Syracosphaera halldalii mellom de to stasjonene (p=0,36). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figur	  6	  Syracosphaera	  halldalii.	  a)	  Hele	  kokkosfæren.	  b)	  Nærbilde	  av	  kokkolitter.	  Legg	  merke	  

til	  ”tennene”	  som	  stikker	  ut	  over	  sentralområdet.	  	  

a) b) b) 
a) b) 
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7 Syracosphaera marginaporata Knappertsbusch 1993  

 

Morfologi: Kokkolittene til Syracosphaera marginaporata er små (ca. 1,5 µm), smale, og 

med glatt rand med smale striper. Innenfor kanten er det en ring av porer, deretter glir dette 

vanligvis over til å forme en bred, glatt sentralmasse. Det finnes en annen kokkolitt-type med 

smale, skjøre og lange pigger (se pil, figur 7a), men vanligvis er ikke denne kokkolitt-typen 

tilstede. Disse kokkolittene har irregulær, fint kalsifisert og glatt kant med svak vingeutvik-

ling.  

 

Forekomst: Syracosphaera marginaporata forekom i vannprøvene i august, september og 

oktober, og var ellers fraværende resten av året. Høyest forekomst ble målt i september ved 

Elle, da det ble registrert 15 000 celler L-1. Det ble ikke målt signifikant forskjell i forekoms-

ten av Syracosphaera marginaporata mellom de to stasjonene (p-verdi = 0,63).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  7	  a)	  Syracosphaera	  marginaporata.	  a)	  Hele	  kokkosfæren.	  Legg	  merke	  til	  de	  to	  ulike	  kokkolitt-‐

typene,	  vanlig	  og	  med	  smal,	  skjør	  pigg	  (pil).	  b)	  Et	  annet	  eksemplar	  uten	  pigg-‐kokkolitter	  .	  

a) b) 
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Familie Helicosphaeraceae Kamptner 1954 

8 Helicosphaera carteri (Wallich 1877) Kamptner 1954   

 

Morfologi: Helicosphaera carteri-kokkosfæren er oval, og medium til stor i størrelse (15-

20µm). Kantene på kokkolittene ender i ”vinger”, og kokkolittene har to linjeformede porer i 

sentral-området.  

 

Forekomst: Helicosphaera carteri ble observert i lave konsentrasjoner uregelmessig gjennom 

året i september, oktober, desember, mars, april og juni, ofte bare ved én stasjon. Høyest var 

celleantallet 30. juni ved Elle, med 5100 celler L-1, og ellers var antallet under 1000 celler L-1 

ved alle målinger. Det ble ikke målt signifikante forskjeller i forekomsten av Helicosphaera 

carteri mellom de to stasjonene (p=0,27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figur	  8	  a,	  b)	  Helicosphaera	  carteri	  	  

a) b) a) b) 
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Orden Stephanolithiales Bown & Young 1997 

Familie Stephanolithiaceae Kamptner 1927 

9 Calciosolenia corsellii Malinverno 2004 

 

Morfologi: Kokkosfærene til Calciosolenia corsellii har ruterform, er uten pigger, og kokko-

littene er 3-4µm lange. Kokkosfæren ligner C. brasiliensis, mens kokkolittene ligner mer til 

de hos C. murrayi i størrelse (3-4 µm lange) og i antall striper. Arten har sannsynligvis ofte 

blitt inkludert i C. brasiliensis (Malinverno 2004).  

 

Forekomst: Calciosolenia corsellii forekom i  vannprøvene i august, september og oktober, i 

svært lave konsentrasjoner, med rundt 400 celler L-1. Det ble ikke målt signifikante forskjeller 

i forekomsten av arten mellom de to stasjonene (p=0,66).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  9	  Calciosolenia	  corsellii.	  a)	  Nesten	  hele	  kokkosfæren.	  b)	  Nærbilde	  av	  kokkolittene.	  	  

b) a) a) 
a) b) 



 
 

51 

Orden incertae sedis  

Familie Papposphaeraceae Tangen 1972 

10 Papposphaera lepida Tangen1972 

 

Morfologi: Papposphaera lepida har form som en sfærisk celle, med en størrelse på 4,5 - 

7µm. Diameter på hele kokkosfæren er 11-16µm, og kokkolittene 1-1,5 µm lange. 

Papposphaera lepida har et sentralområde med aksiale kryss. Utstikkerne er 2-4µm lange og 

holder en flat kjegle av fire elementer som danner et nesten kontinuerlig ytre lag til kokkosfæ-

ren.  

 

Forekomst: Papposphaera lepida ble observert i vannprøvene i svært lave konsentrasjoner i 

september, oktober, februar og mars. Høyest forekomst ble observert i september med 450 

celler L-1. Arten ble bare observert ved Ristesund. Det var signifikant forskjell i forekomsten 

av Papposphaera lepida mellom Elle og Ristesund (p=0,04).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  10	  Papposphaera	  lepida	  
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11 Papposphaera borealis (Manton mfl.) Thomsen, Østergaard & Hansen 1991  

Morfologi: Kokkosfæren er 4-8µm og kokkolittene 1,5-2µm lange. Arten har et sentralområ-

de med aksiale kryss og to til fire langsgående linjer. Prosesser er 2-4 µm høye og med små 

”begerblad” som spriker.  

 

Forekomst: Papposphaera borealis forekom i vannprøvene i oktober, januar, februar og 

mars, i svært lave konsentrasjoner. Det var høyest forekomst i januar ved Ristesund, med 700 

celler L-1. Det ble ikke målt signifikante forskjeller i forekomsten av Papposphaera borealis 

mellom de to stasjonene (p=0,13).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Figur	  11	  Papposphaera	  borealis.	  	  
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4 Diskusjon 

4.1 Hovedfunn  
Hovedfunnene kan kort oppsummeres i sju punkter:  

∗ I alt ble det observert 11 kalkflagellatarter. Blant disse ble alle artene observert i hete-

rokokkolitt-stadier, to arter ble også observert i holokokkolitt-stadier og én art ble ob-

servert som kombinasjonscelle.  

∗ Holokokkolitoforer ble observert i høyest konsentrasjon, og nesten kun om sommeren 

(juni).  

∗ Det var en klar sesongvariasjon i forekomsten av kalkflagellater gjennom året, og både 

antall arter og konsentrasjonen av hver art varierte avhengig av når på året vannprøve-

ne ble tatt. 

∗ De fleste kalkflagellatartene hadde høyest konsentrasjon om sommeren og om høsten, 

og lavere konsentrasjon om vinteren og om våren.  

∗ Artsdiversiteten var høyest om høsten, og relativ lav resten av året. 

∗ Lagdeling av vannmassene, og forskjeller i temperatur og saltholdighet, ga ved mul-

tippel regresjon ikke tilstrekkelig forklaring for hvorfor det var høy totalkonsentrasjon 

av kalkflagellater i juni, august og september.  

∗ Det var ikke signifikant forskjell mellom Ristesund og Elle, verken for hydrografiske 

variabler eller i forekomsten av kalkflagellater gjennom året.   

∗ Emiliania huxleyi var den arten som forekom oftest i vannprøvene (hver måned hele 

året), og som oftest utgjorde hovedandelen av totalforekomsten. Det var også den 

eneste arten som nådde oppblomstringskonsentrasjoner. 

4.2 Observerte kalkflagellater 
I alt ble det observert 11 ulike kalkflagellatarter, hvorav to ble observert som holokokkolito-

for-stadier, og én ble observert som kombinasjonscelle. Hvis jeg hadde fokusert mer på å lete 

spesielt etter ulike arter, er det godt mulig at det hadde blitt observert flere arter, og at kvalite-

ten på endel av artsbildene hadde blitt bedre. Det meste av tiden gikk imidlertid med til å ta 

randomiserte 1000x-scanninger for kvantitativ analyse, og dette gikk på bekostning av tiden 

til å fin-lete etter nye arter. Antall arter, og hvilke arter som ble observert, er i noen grad i 

samsvar med antallet arter som har blitt funnet i andre studier: Tabell 4.1 gir en oversikt over 

hvilke kalkflagellatarter som er registrert i et utvalg andre studier fra skandinaviske farvann. 

Ifølge en oversikt i Eikrem (1999), som igjen er basert på flere andre studier, er alle artene i 
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denne studien observert tidligere, med unntak av Syracosphaera halldalii og S. marginapora-

ta. Syracosphaera marginaporata er imidlertid siden blitt registrert i nordlige Nordsjøen, 

Norskehavet og i Arktis, (se Charalampopoulou 2011; Baumann mfl. 2000; Tveberg 2015). 

Jeg har ikke kunnet finne observasjoner av Syracosphaera halldalii fra tidligere litteratur for 

norskekysten. Arten er imidlertid bekreftet å ha blitt observert i vannprøver fra Oslofjorden 

tidligere (Eikrem, upubliserte observasjoner). 
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Tabell	  4.1	  Oversikt	  over	  	  hvilke	  arter	  som	  ble	  funnet	  i	  denne	  studien	  sammenlignet	  med	  et	  
utvalg	  andre	  studier	  fra	  Oslofjorden,	  Skagerrak,	  Nordsjøen	  og	  Norskehavet.	  	  
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4.3 Generelle faktorer som styrer primærproduksjonen i marine systemer 
Før det diskuteres mer omfattende hva som kan forklare høy konsentrasjon og diversitet av 

kalkflagellater, skal vi gå igjennom fire hovedfaktorer som ifølge Falkowski (1998) styrer 

primærproduksjonen i marine systemer; lys, tilgang på næringsstoffer, lagdeling av vannmas-

sene og blanding.  

Lys 

Lys er avgjørende for å drive fotosyntese, og opp til et viss grense gjelder det at jo mer lys, jo 

bedre. På våre breddegrader vil det naturlig nok være mye lys gjennom sommerhalvåret og 

lite lys gjennom vinterhalvåret, og sterk solinnstråling er koblet til høy primærproduksjon. 

Næringsstoffer 

Næringsbehovet til alger kan deles inn i makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Mak-

ronæringsstoffer som kan være begrensende for algeveksten er nitrogen (som nitrat, NO3
-, 

eller ammonium, NH4
+), fosfor (som fosfat PO4

3-), og silisium (som silikat SiO4
4-) for 

diatomeer og kiselflagellater. Mikronæringsstoffer som jern og vitaminer kan også være be-

grensende (Miller & Wheeler 2012), men vil ikke bli diskutert her. Makronæringsstoffene kan 

bli brukt opp ettersom algene vokser, deler seg og danner oppblomstringer. For diatomeene er 

ofte nitrogen og silikat begrensende etter våroppblomstringen, mens fosfat er begrensende for 

flagellatene (Paasche & Erga 1988). Under oppblomstring i brakkvann som i Oslofjorden vil 

fosfat ofte være den begrensende faktoren for (Sakshaug & Olsen 1986). 

Lagdeling av vannmassene 

Lagdeling av vannmassene oppstår om våren når temperaturen stiger og snøsmelting skaper 

større avrenning fra elver, noe som gjør overflatevannet mindre salt. Ferskvann har er lettere 

enn saltvann og varmt vann er lettere enn kaldt vann. Det oppstår derfor en lagdeling basert 

på tetthet, der brakkere og ofte varmere vann legger seg øverst, og saltere og ofte kaldere 

vann legger seg under. Dette noe vi kan se av CTD-målingene våre i resultatdelen, som viser 

at det var lagdeling fra april til september. I en fjord vil hovedsakelig saltholdigheten og ikke 

temperaturen, være avgjørende for tettheten til vannet (Rinde mfl. 2001). Lagdelingen gjør at 

planteplanktonet holdes oppe i det godt opplyste vannlaget, og unngår å bli rørt dypere der det 

ikke er nok lys til å drive netto fotosyntese. For at en algeoppblomstring skal kunne oppstå, 

må lagdelingen ligge over det kritiske dypet, som er dypet der summen av planteplanktonets 
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fotosyntese og summen av respirasjon (pluss tapsprosesser som beiting, utsynking etc.) er like 

stor (Rinde et al. 1998).  

Blanding av vannmassene 

Blanding av vannmassene foregår i størst grad på senhøsten og om vinteren, når spranglaget 

bryter ned, og mer vind og bølger gjør at omrøringen av vannmassene blir større. Da kan næ-

ringsrikt vann fra dypere vannlag blandes med næringsfattig overflatevann. Når solen igjen 

står høyere og lagdelingen tar til om våren, vil vannet på nytt være fullt av oppløst uorganisk 

næring som er nødvendig for at algene skal kunne vokse og dele seg. Saltholdigheten var 

høyest om vinteren.  

4.4 Sesongvariasjon 
Det var en klar sesongvariasjon i forekomsten av kalkflagellater gjennom året. De fleste kalk-

flagellatartene forekom i høyest antall om sommeren og om høsten, og det var lavere konsen-

trasjoner av kalkflagellater senere på høsten, om vinteren og på våren.  

Den høye totalkonsentrasjonen av kalkflagellater i juni, august og i september skyldes i stor 

grad E. huxleyi, og det er vanlig at denne arten er den dominerende kalkflagellaten i vannprø-

ver på høye breddegrader (se blant annet Baumann mfl. 2000; Egge mfl. 2015a; Okada & 

McIntyre 1979;Charalampopoulou 2011; Winther & Siesser 1994 m.fl.).  

 

Til tross for Emiliania huxleyis tallmessige dominans, var det også andre arter som forekom i 

størst antall om sommeren og tidlig på høsten, blant annet Calciosolenia corsellii, Acanthoica 

quattrospina, Syracosphaera borealis og Syracosphaera marginaporata. På senhøsten, vinte-

ren og våren var konsentrasjonen av kalkflagellater generelt lav.  

 

Et unntak fra regelen om høyest kalkflagellatkonsentrasjon om sommeren og om høsten er 

Algirosphaera robusta og Papposphaera borealis, som forekom i størst konsentrasjoner om 

vinteren. I desember ble det observert forekomster på over 5000 og 7000 celler L-1 av Algi-

rosphaera robusta, ved henholdsvis Ristesund og Elle. (Papposphaera forekom med ca. 700 

celler L-1, og det blir vanskelig å diskutere hvorvidt dette er representativt for arten, når fore-

komsten er så lav). Algirosphaera robusta, må takle svært lave nivåer av sollys, men det er 

for øvrig ikke lett å  forklare hvorfor Algirosphaera robusta kan forekomme i relativt høye 

konsentrasjoner, i en periode da det ikke er noen lagdeling av vannmassene. Det kan tenkes at 

arten er heterotrof eller miksotrof (”spiser”/ inntar næring, driver ikke bare fotosyntese).  
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4.5 Forklaring på høye forekomster 

Som vi har sett var det signifikant positiv korrelasjon mellom høy temperatur i overflaten og 

totalforekomsten av kalkflagellater, og signifikant positiv korrelasjon mellom lagdeling av 

vannmassene og totalforekomsten av kalkflagellater. Dette kommer fram i figur 3.2. Det var 

ikke signifikant korrelasjon mellom saltholdigheten i overflaten og totalforekomsten. Tempe-

ratur og lagdeling samvarierer altså med konsentrasjonen av kalkflagellater, mens saltholdig-

het, ifølge dette studiet, ikke gjør det. Multippel regresjon ga imidlertid ikke signifikant p-

verdi når alle tre variablene ble brukt sammen, som forklaring på høy kalkflagellatforekomst 

(p-verdi = 0,08 ved Ristesund og p = 0,22 ved Elle). Det betyr at disse forklaringsvariablene 

samlet sannsynligvis ikke gir tilstrekkelig forklaring på hvorfor det var høyest totalkonsentra-

sjon av kalkflagellater i juni, august og september, men det betyr imidlertid ikke at disse fak-

torene ikke er viktige. Det er nok heller slik at det er flere faktorer som spiller inn for å forkla-

re hvorfor det var høye konsentrasjoner av kalkflagellater disse månedene. 

Manglende forklaringsvariabler 

I vår modell mangler vi to viktige forklaringsvariabler som ikke ble målt i denne studien: 

lysmengden og mengden av ulike næringsstoffer i det øvre blandingslaget. Fra andre studier 

vet vi at lysmengden i øvre blandingslag har mye (hvis ikke mest) å si for konsentrasjonen av 

kalkflagellater (se for eksempel Tyrrell & Merico 2004; Egge mfl. 2015; Raitsos mfl. 2006). 

Når de gjelder næringsnivået i det øvre blandingslag viser flere studier at de næringsfaktorene 

som har noe å si for hvorvidt kalkflagellatoppblomstringer forekommer, er lavt silikatnivå 

(Tyrrell & Merico 2004), fosfatmangel heller enn nitratmangel (Tyrrell & Taylor 1996; 

Paasche & Erga 1988), og høy karbonat-ionekonsentrasjon. Silikat er som nevnt en begren-

sende faktor for diatomeene, og etter våroppblomstringen, som domineres av denne gruppen, 

kollapser bestanden fordi tilgangen på silikat brukes opp og fordi beitepresset blir sterkt 

(Paasche 2005). Kalkflagellater har ikke behov for silikat, og tåler dessuten lavere nærings-

konsentrasjoner fordi cellene er så små og derfor har et smalere diffusjonslag (Kaiser & Attril 

2011). Alt dette gjør at flagellatene blir tallrike etter at diatomeoppblomtringen har kollapset, 

gjerne fra mai og utover (Tyrrell & Merico 2004; Egge and Aksnes 1992). 

 

Egne observasjoner støtter annen litteratur som viser at høy konsentrasjon av kalkflagellater 

er forbundet med sterk solinnstråling, sterk lagdeling av vannmassene i det opplyste sjiktet 

(over kritisk dyp) og høy temperatur. Andre studier har vist at tilgang på riktige næringsstof-
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fer og mangel på silikat også spiller en rolle, og at høy temperatur og karbonatmetning kan-

skje har noe å si. Det virker usannsynlig at en enkeltfaktor kan forklare all oppblomstring.  

4.6 Diversitet  

Artsdiversiteten var klart høyest om høsten, med 10 ulike observerte arter i september og 11 

ulike observerte arter i oktober. Det laveste antallet arter som ble observert i vannprøvene var 

til sammen fire, noe som var tilfellet i november, januar, februar, april og 26. juni og 30. juni. 

Begge observasjoner er i noen grad sammenfallende med funn i andre studier (se Egge mfl. 

2013). Det var imidlertid ikke noe klart mønster for når artsdiversiteten var lavest. Det var 

heller ikke noen klar sammenheng mellom høy eller lav artsdiversitet og totalkonsentrasjonen 

av kalkflagellater i vannprøvene: Det ble både observert høye kalkflagellatkonsentrasjoner og 

få arter (begge junimålingene), høye kalkflagellatkonsentrasjoner og mange arter (september), 

og lave kalkflagellatkonsentrasjoner og få arter (november, januar, februar, april). Man kan 

også si det på en annen måte: Høye konsentrasjoner av Emiliania huxleyi virker verken å på-

virke diversiteten negativt eller positivt.  

 

I Egge mfl. (2015) ble haptofytt-diversiteten målt over en toårsperiode, og da ble det funnet at 

haptofytt-diversiteten var høyest det året saltholdigheten var høyest. Høyere saltholdighet 

indikerer påvirkning fra Atlantiske vannmasser, som kan bringe oseaniske arter inn til Skager-

rak.   

Holokokkolitoforer 

Holokokkolitoforer ble funnet i absolutt høyest konsentrasjoner 16. og 30. juni, men det ble 

også observert mindre forekomster i september og så vidt i desember. De artene som ble fun-

net som holokokkolitoforer var Acanthoica quattrospina og Syracosphaera borealis. Sy-

racosphaera borealis ble bare observert som holokokkolitofore 16. juni, og da var det til 

gjengjeld ganske høy konsentrasjon av denne arten. Hvis våre funn er representative er ”høy-

sesongen” for holokokkolitofore-produksjon om sommeren, og da særlig i juni.  

August & september 

Sammenlignet med juni og september var det lav forekomst av kalkflagellater 11. august. 

Dette kan være en konsekvens av næringsmangel, noe som blir enda sterkere utover somme-

ren fordi lagdeling hindrer næringsrikt vann i å nå opp i de øvre vannlag. Også beiting fra 

dyreplankton holder planktonbestanden nede utover sommeren . Vi så imidlertid en ny opp-

blomstring av kalkflagellater i september. Dette kan skyldes en tilførsel av næringsstoffer via 
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avrenning fra elver, som følge av økt nedbør om høsten (Rinde mfl. 2001), og fordi mer vind 

og mer bølger virvler opp næringsstoffer uten å helt ødelegge lagdelingen (Miller & Wheeler 

2012). Værdata fra yr.no viser økt nedbør i siste del av august og i første del av september 

2015.  

4.7 Emiliania huxleyi 
Emiliania huxleyi tas med som eget avsnitt, da ingen av de andre artene var i nærheten av å 

forekomme i så stort antall som denne. Det var som nevnt høyest forekomst av E. huxleyi i 

juni og i september, september, da det var mer enn 106 celler per L-1 i prøvene. Til sammen-

ligning er den høyeste Emiliania huxleyi-konsentrasjonen som noen gang har blitt rapportert 

på 1,15*108 celler per liter, fra en fjord på Vestlandet i 1955 (Berge 1962). Ved oppblomst-

ring av Emiliania huxleyi får vannet får et blakket utseende med grønnlig fargeskjær, noe som 

skyldes at kalkkrystallene i kokkolittene sprer lys, særlig i den kortbølgede delen av det synli-

ge spekteret. At arten ble observert hver måned, hele året, kom ikke som noen overraskelse, 

siden arten har svært stor økologisk spennvidde. Emiliania huxleyi tåler stor variasjon i salt-

holdighet og tilgang på næringsstoffer (Tomas 1993), temperatursvingninger på mellom 1-

30°C, og svært lave innstrålingsverdier (Graham mfl. 2009). Det er kjent at arten danner store 

oppblomstringer i Nord-Atlanteren, Nordsjøen, Barentshavet og Beringhavet, og i subpolare 

havstrøk generelt i både Arktis og Antarktis (Okada & McIntyre 1979). Arten er antatt å være 

r-selektert; den har høy vekstrate og øker raskt når forholdene ligger til rette for det (Tyrrell & 

Merico 2004). Ifølge Siesser mfl. (1994) opptrer Emiliania huxleyi ofte med en andel på mel-

lom 60 og 80% av det totale antallet kalkflagellater, noe som stemmer godt overens med fun-

nene i vårt studie. Også i mange andre studier er Emiliania huxleyi den arten som forekommer 

oftest i vannprøvene, og den arten med høyest celletetthet (se Baumann mfl. 2000; Egge mfl. 

2015a; Okada & McIntyre m.fl.) Flere morfotyper av E. huxleyi er funnet ved høye bredde-

grader, og det virker å være temperatur-økotyper av genetisk adskilte populasjoner som er 

fysiologisk tilpasset til lokale forhold (Moestrup 1994). I dette studiet er det imidlertid bare 

funnet én morfotype, Emiliania huxleyi type A.  

 

Det var lav konsentrasjon av E. huxleyi i august sammenlignet med i juni og september, og 

som det har blitt nevnt før kan dette skyldes næringsmangel. Oppblomstringen av samme art 

måneden etter kan skyldes en tilførsel av næringsstoffer via avrenning fra elver, som følge av 

økt nedbør om høsten. Et annet funn i denne sammenheng var at det var mange løse E. 

huxleyi-kokkolitter i vannmassene i september, og at kokkolittene hadde sammenvokste midt-
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striper (”laths”) (se figur 4b). Dette kan tyde på at kalkflagellatene led av fosfatmangel 

(Paasche & Brubak 1994; Paasche 1998; Riegman mfl. 2000). Emiliania huxleyi produserer 

under visse miljøbetingelser flere kokkolitter enn de 10-15 de trenger for å danne en hel kok-

kosfære, og dette gjør at kokkolittene danner flere lag (Paasche 2001). Det fører til frislipping 

av overskuddskokkolitter, noe som gir store konsentrasjoner av løse kokkolitter i vannmasse-

ne (Tyrrell & Merico 2004). Ifølge Iglesias-Rodriguez mfl. (2002), blir de største oppblomst-

ringer av E. huxleyi observert mellom 5 og 15° (sammen med andre parametere), men ifølge 

Tyrrell & Merico (2004) er dette antageligvis på grunn av en sekundæreffekt, og verken tem-

peratur eller saltholdighet er ifølge dem sannsynligvis signifikante kausale faktorer (Tyrrell & 

Merico 2004). Som vi har sett er det andre studier som viser at temperatur har noe å si for 

tallrikheten av E. huxleyi, og at saltholdigheten har noe å si for diversiteten av kalkflagellater 

(Egge mfl. 2015).  

 

 

 

 

 

 
 

 

4.8 Forskjell mellom stasjonene   
Det ble observert noe månedlig variasjon i konsentrasjonen av hver art mellom de to stasjone-

ne, men det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom Ristesund og Elle når sammenlig-

ningen ble gjort over et helt år. Dette gjaldt for alle artene, med unntak av Papposphaera 

lepida, som bare ble funnet ved Ristesund (df = 10, p-verdi = 0.039). At Papposphaera lepida 

ble funnet å være signifikant forskjellig mellom de to stasjonene vanskelig å forklare som noe 

annet enn en tilfeldighet. Det ble heller ikke målt signifikante forskjeller mellom Ristesund og 

Elle for de hydrografiske variablene saltholdighet, tetthet, temperatur, lagdeling, siktedyp 

eller fluorescens. Forklaringen på dette kan være at overflatevann flyter fritt over Drøbak-

terskelen (Baalsrud & Magnusson 2002), og at terskelen og sjeteen ikke har så stor effekt på 

vannmassene i overflaten som den har på vannmassene dypere ned i vannsøylen. Stasjonene 

a) b) 

Figur	  4	  a)	  Bilde	  av	  E.	  huxleyi	  fra	  16.juni	  uten	  sammenvokste	  striper	  i	  midten.	  b)	  Bilde	  av	  Emi-‐

liania	  huxleyi	  fra	  11.	  september	  med	  sammenvokste	  striper	  i	  midten.	  
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ligger dessuten nærme hverandre geografisk: i samme fjord og med de samme klimabetingel-

sene. Vi målte som vi har vært inne på ikke makro- og mikronæringsstoffer, pH eller lys-

mengde, men siden de øvrige variablene ikke er nevneverdig forskjellig mellom de to stasjo-

nene, er det rimelig å anta at mengden av makronæringsstoffer, pH og lys, heller ikke er signi-

fikant forskjellig mellom de to stasjonene. All den tid de hydrografiske forholdene ikke var 

ulike mellom de to stasjonene, er det naturlig at heller ikke forekomsten av kalkflagellater 

varierte mellom stasjonene gjennom året. Flekkvis fordeling av planteplanktonet kan være en 

forklaring på den månedlige, lokale variasjonen av kalkflagellater mellom Elle og Ristesund.  

4.9 Oppsummering og konkluderende merknader 
I alt ble det observert 11 ulike kalkflagellatarter i vannprøvene fra 1 meter, i perioden fra au-

gust 2015 til juni 2016. Av disse ble alle elleve artene funnet som heterokokkolitoforer, mens 

to ble også funnet i holokokkolitofor-stadier, og én art ble observert som kombinasjonscelle. 

Mange av artene har tidligere blitt observert i norske farvann, mens observasjoner av Sy-

racosphaera halldalii i ikke har blitt funnet i tidligere litteratur for norskekysten. Arten er 

imidlertid bekreftet å ha blitt observert i vannprøver fra Oslofjorden tidligere (Eikrem, upubli-

serte observasjoner).  

Det var en klar sesongvariasjon i forekomsten av kalkflagellater gjennom året, og både antall 

arter og konsentrasjonen av hver art varierte avhengig av når på året vannprøvene ble tatt. De 

fleste kalkflagellatartene hadde høyest konsentrasjon om sommeren og om høsten, og lavere 

konsentrasjon om vinteren og om våren. Artsdiversiteten var høyest om høsten, og relativ lav 

resten av året. Emiliania huxleyi var den arten som forekom oftest i vannprøvene (hver måned 

hele året), som oftest utgjorde hovedandelen av kalkflagellatene (åtte og ni av tolv måneder), 

og var den eneste arten som nådde oppblomstringskonsentrasjoner.  

 

Det var signifikant positiv korrelasjon mellom temperatur i overflaten og totalkonsentrasjonen 

av kalkflagellater ved 1 meter (på én av stasjonene), og signifikant positiv korrelasjon mellom 

lagdeling av vannmassene og totalkonsentrasjonen av kalkflagellater (på én av stasjonene). 

Det ble ikke målt signifikant korrelasjon mellom saltholdighet i overflaten og totalforekoms-

ten av kalkflagellater ved 1m. Ved multippel regresjon ga ikke temperatur, saltholdighet og 

lagdeling samlet signifikante p-verdier, som forklaring på hvorfor det var høy konsentrasjon 

av kalkflagellater i juni, august og september. Basert på andre studier kan vi ganske imidlertid 

ganske sikkert si at høy konsentrasjon trolig skyldes sterk solinnstråling i det øvre vannlaget, i 
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tillegg til lagdeling (grunt nok til at det kritiske dypet ligger under), tilstrekkelig med essensi-

elle næringsstoffer (men mangel på silikat). I tillegg viser andre studier at høy temperatur 

også kan ha noe å si, men det er usikkert om dette er en forklaring, eller en sekundæreffekt.  

 

Det var ikke signifikant forskjell mellom Elle og Ristesund i forekomsten av kalkflagellater 

(med unntak av Calciosolenia corsellii, og dette må antas å være tilfeldig), og heller ikke sig-

nifikant forskjell i hydrografiske forhold som saltholdighet, tetthet, temperatur, fluorescens 

eller siktedyp.  

4.10 Videre arbeid 
Det ble også samlet inn prøver fra dypet med maksimal klorofyll a-konsentrasjon (det dyp der 

fluorescensverdiene var på sitt høyeste). På grunn av tidsbegrensning ble ikke disse prøvene 

analysert, men det ville være svært interessant å sammenligne forekomsten av kalkflagellater 

på disse dyp med forekomsten ved 1 meter som har blitt gjort i denne undersøkelsen. Det er 

mange undersøkelser som viser at kalkflagellater viser sterk variasjon i vertikal fordeling. Det 

ble som tidligere nevnt i oppgaven gjort en filtrering av vann ved 1m og maks-fluorescensdyp 

ment for DNA-analyse. Disse prøvene ville det være mulig å analysere ved hjelp av genetiske 

metoder, for eksempel massesekvensering (”metabarcoding”) med haptofytt-spesifikke prime-

re (Egge mfl. 2015a,b), og sammenligne med SEM-funnene som ble gjort i denne undersøkel-

sen. I august 2016 ble det også tatt vannprøver suksessivt nedover i vannsøylen fra 1 m til 20 

m. Disse prøvene er tilgjengelige for videre arbeid, for å analysere forekomsten og konsentra-

sjonen av kalkflagellater i vannsøylen. I en framtidig oppgave ville det vært interessant å måle 

makro-næringsstoffer som fosfat og nitrat, lys, karbonatkjemi (oppløst uorganisk og partiku-

lært organisk karbon, ”PIC” og ”POC”) og pH i vannet, for å se på sammenhengen mellom 

forekomsten av kalkflagellater og disse kjemiske variablene. Det ville også vært interessant å 

sammenligne forekomsten av kalkflagellater med forekomsten av andre mikroalger gjennom 

året og forekomst av algevirus for å studerer betydningen av biologiske faktorer for forekomst 

av kalkflagellater i våre kystvann.  
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Vedlegg  

Vedlegg A: Welch ”Two Sample t-test” 

Kalkflagellater t-verdi df p-verdi 95 % konfidensintervall 
Algirosphaera robusta -0.59374 18.112 0.56 -2310.500  1291.954 
Acanthoica quattrospina 0.076553 19.796 0.9397 -14983.87  16124.78 
Calciosolenia corsellii 0.4392  19.778 0.6653 -123.1633  188.7996 
Emiliania huxleyi 0.46177 19.403 0.6494 -279960.2  438747.2 
Helicosphaera carteri  -1.1559 10.189 0.2741 -1536.8453 485.2089 
cf. Ophiaster hydroideus  0.45726 18.771 0.6527 -176.4516  274.9970 
Papposphaera lepida 2.3709 10 0.03922 8.402403 270.688506 
Papposphaera borealis 1.6063 13.703 0.131 -44.39187 307.11915 
Syracosphaera borealis 0.49876 16.813 0.6244 -6339.164 10259.892 
Syracosphaera halldalii -0.95258 11.846 0.3598 -756.9395  296.8739 
Syracosphaera marginapora-
ta 

-0.4848  12.473  0.6362 -3868.625  2455.534 

Totalkonsentrasjon 0.45381 19.288 0.655 -293353.5  455991.3 
 
Hydrografi t-verdi df p-verdi 95 % konfidensintervall 
Temperatur 0.048776 21.982 0.9615 -4.843991, 5.077325 
Saltholdighet 0.063709 19.637 0.9498  -2.515974, 2.674307 
Tetthet 0.029375 20.118 0.9769 -2.332838, 2.399505 
Fluorescens 1m 0.23819 16.292 0.8147 -0.512665, 0.642665 
Fluorescensmaks -0.22474 18.261 0.8247 2.051818, 2.279091 
Siktedyp 0.82468 23.694 0.4178 -0.9373508  2.1835047 
Totalt antall kokkolitoforer 0.52282 19.37  0.607 -277798, 463110.7 
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Vedlegg B: Multippel regresjon  

RISTESUND 
Call: 
lm(formula = totkok ~ temp + salt + lagdeling) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-628353  -99209   25229  114911  421180  
 
Coefficients: 
              Estimate  Std. Error  t value   Pr(>|t|) 
(Intercept)     39778     1193275    0.033     0.974 
temp            26946       22958    1.174     0.279 
salt            -9203       45999    -0.200     0.847 
lagdeling         423569      272415    1.555     0.164 
 
Residual standard error: 348900 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5951, Adjusted R-squared:  0.4216  
F-statistic: 3.429 on 3 and 7 DF,  p-value: 0.08129 
 
ELLE 
Call: 
lm(formula = totkok ~ temp + salt + lagdeling) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-504209 -153761  -33792  161515  567661  
 
Coefficients: 
              Estimate  Std. Error  t value   Pr(>|t|) 
(Intercept)   1066647     1286662    0.829     0.434 
temp             9250       27514    0.336     0.747 
salt           -26040       37588    -0.693     0.511 
lagdeling         -22174       17631    -1.258     0.249 
 
Residual standard error: 335600 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4472, Adjusted R-squared:  0.2103  
F-statistic: 1.888 on 3 and 7 DF,  p-value: 0.22 
 

 

 

 



 
 

71 

Vedlegg C: Pearsons korrelasjon 
Ristesund t -verdi df p-verdi Korrelasjon (r) 

Temperatur, tetthet -2.3255 9 0.04508 -0.6126546 

Saltholdighet, tetthet 7.1363 9 5.447e-05 0.9218559 

Saltholdighet, lagdeling -1.0825 9 0.3072 -0.339404 

Totalt antall kokkolitoforer, fluorescens 1m -1.0281 9 0.3307 -0.3242052 

Totalt antall kokkolitoforer, siktedyp -1.549 9 0.1558 -0.458779 

Totalt antall kokkolitoforer, temperatur 2.6387 9 0.02697 0.660449 

Totalt antall kokkolitoforer, saltholdighet -0.98018 9 0.3526 -0.3105688 

Totalt antall kokkolitoforer, tetthet  -1.7361 9 0.1166 -0.5008838 

Totalt antall kokkolitoforer, lagdeling, 3.0616 9 0.01354 0.7142588 

     

Elle t -verdi df p-verdi Korrelasjon (r) 

Temperatur, tetthet -3.0208 9 0.01446 -0.7095458 

Saltholdighet, tetthet 4.0387 9 0.002935 0.8027572 

Saltholdighet, lagdeling 0.007228 9 0.9944 0.00240931 

Totalt antall kokkolitoforer, fluor1m -0.38647 9 0.7081 -0.1277667 

Totalt antall kokkolitoforer, siktedyp,  -0.18533 9 0.8571 -0.06166058 

Totalt antall kokkolitoforer, temperatur 2.0657 9 0.06885 0.5671162 

Totalt antall kokkolitoforer, saltholdighet -0.8634 9 0.4103 -0.2765724 

Totalt antall kokkolitoforer, tetthet -1.7801 9 0.1088 -0.5103019 

Totalt antall kokkolitoforer, lagdeling  1.799 9 0.1056 0.5142754 

 

 

 
 
 
 
 


