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Havet är fullt av små skatter 
 
Utvecklingen av nya molekylärbiologiska verktyg de senaste decennierna, har lett till en helt ny 
förståelse för den fantastiska rikedom och mångfald av mikroorganismer som förekommer både 
på land och till havs. Vad som också har blivit tydligt är att bara en bråkdel av alla de 
mikroorganismer som vi har sett spår av går att odla i laboratorier. För att kunna undersöka 
mikroorganismerna i detalj måste vi både kunna hålla dem vid liv och lagra dem för framtida 
studier.  
 
Varje nyupptäckt art som går att undersöka närmare representerar en värld av oanade 
möjligheter. Nya kunskaper och kemiska ämnen från bakterier eller archaer, två viktiga grupper 
av mikroorganismer, kan bland annat ge oss tillgång till helt nya former av antibiotika, nya 
metoder för framställning av livsmedel och miljövänligare framställning av kemikalier. 
Kunskapen leder också till en ökande grundläggande förståelse för hur livet har utvecklats på 
jorden. 
 

Min undersökning gick ut på att försöka isolera, odla och därefter artbestämma så många 
bakterier som möjligt från havet strax utanför Kullabergs naturreservat.   
 
För att göra detta tog jag prover från skiftande djup på olika platser inom det marina reservatet. 
Jag lät därefter bakterierna växa till under några dagar på en näringslösning speciellt anpassad 
för marina bakterier. När detta var gjort plockade jag ut alla unika kolonier av bakterier som jag 
kunde hitta för vidare analys i laboratoriet. 
 
För att kunna artbestämma bakterierna från varje koloni undersökte jag den så kallade 16s-
rRNA-genen, som är unik för varje art. Jag jämförde därefter RNA-sekvenserna från varje koloni 
mot en databas med tidigare kända 16s-rRNA-gener. På så sätt går det att avgöra släktskapet med 
tidigare kända arter. 
 
Sammanlagt undersökte jag 16s-rRNA-genen från 214 olika kolonier. När jag gick genom 
resultaten visade det sig att nära hälften av de undersökta kolonierna med stor sannolikhet 
tillhörde nya släkten eller nya arter. Prover från varje koloni sparades även i en djupfrys vilket 
gör det möjligt att odla dem igen vid behov för fortsatta analyser.  
 
Den här undersökningen är en del av en större inventering av mikroorganismerna både på land 
och i vattnet runt Kullabergs naturreservat. Varje isolerad bakterie sparas och lägger därmed 
grunden till en framtida mikrobiologisk artdatabank. Förhoppningsvis kan det här både komma 
till praktisk användning och leda till nya spännande upptäckter i framtiden. 
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Identification of marine bacteria from the nature reserve Kullaberg by the 16S 
rRNA gene 

 

The bacterial communities in the surrounding waters of Kullaberg nature reserve in Southern 
Sweden were investigated by means of 16S rRNA gene sequence analysis. Samples were 
collected from three localities and six different depths (in March 2008) to allow us to explore 
the possible differences in cultivable bacterial diversity and community structure within this 
marine environment. A total of 214 sequences were analyzed, with the number of sequences 
obtained ranging from 48 to 97 based on locality. Almost three times as many sequences were 
obtained from bottom samples compared to the average numbers for the other depths. The 
number of species that could be linked to known type strains ranged from 37 to 71% based on 
depth, while the differences between the different localities (52‐58%) were not as distinct. 
Most species found belonged to the order Bacillales, the α and γ subclass of Proteobacteria and 
the Cytophaga–Flavobacterium–Bacteroides group. Major genera found within these groups 
include Bacillus, Colwellia, Psychrobacter, Algibacter and Flavobacterium. Notably, nearly half 
of the identified sequences turned out to belong to either a novel species or genus. 
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