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Får blåmusslan ont i magen av cyanobakterier? 
 

Blåmusslan (Mytilus edulis) är en effektiv filtrare som under sommaren kan 
utsättas för stora blomningar av den giftiga cyanobakterien Nodularia 
spumigena. I mitt examensarbete har jag undersökt om blåmusslan blir sämre 
på att filtrera när den utsätts för en giftig stam av N.spumigena jämfört med en 
ogiftig stam. 
 
På sommaren bildades det ibland stora det som till vardags kallas algblomningar i 
Östersjön och Öresund men egentligen är det cyanobakterien Nodularia spumigena 
som ligger bakom bildandet av den sörja som plågar kusterna. Detta kan vara ett 
problem då N. spumigena innehåller giftet nodularin som kan ge kraftiga blödningar i 
levern hos t.ex. människor. Blåmusslan (Mytilus edulis) förekommer även den i 
Östersjön och Öresund. Då den är en filtrerare så kan den få i sig stora mängder N. 
spumigena och då även dess gift, nodularin. Målet med denna studie är då att 
undersöka om blåmusslan påverkas av nodularin. 
 
För att testa hur musslorna påverkades gjorde jag ett filtreringsexperiment där 
musslorna och algerna placerades i hinkar med havsvatten där omröring skapades 
med hjälp av luftslangar. Sedan togs vattenprover som senare analyserades. 
 
Resultaten av experimentet visade att det inte fanns någon skillnad i 
filtreringshastighet mellan musslor som utsatts för nodularin och musslorna som inte 
utsatts dvs. att nodularin inte verkade ha någon skadlig effekt på musslorna. 
 
Resultaten kan bero på många saker men en 
teori är att eftersom blåmusslor är effektiva på 
att göra sig av med nodularin så kan det vara 
så att den korta exponering som var i detta 
experiment inte var tillräcklig för att orsaka 
någon större skada och därmed sänka 
musslornas filtreringshastighet. Detta skulle 
kunna betyda att det kan vara möjligt att 
använda musslor som ”dammsugare” för att 
få bort den sörja som bildas under 
blomningarna vid t.ex. populära badstränder.  
Musslorna kunde sedan tas upp och användas 
till att göra biogas och skalen kan brukas till 
kalkning av fält. 
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Comparing filtration rates of two different strains and filament 

sizes of Nodularia spumigena in Mytilus edulis 
 
Two strains of the cyanobacteria Nodularia spumigena, a toxic (KAC11) and a non 
toxic (KAC32), were used to test if nodularin had an effect on the filtration rate of 
Mytilus edulis. These two strains were also ultrasonicated to smaller filament 
fragments to see if filament length had an effect on filtration rate. The experiment 
thus comprised of 4 treatments with N. spumigena (whole filaments and sonicated 
filaments of each strain) and a control treatment with the diatom Phaeodactylum 
tricornutum. 
 
Measurements of filtration rate was done by measuring chlorophyll a and counting 
cell numbers (converted into carbon) in the water where the mussels were at each 
hour for an 8 hour period. 
 
The results show that toxicity and filament length had no effect on filtration rate in M. 
edulis during the 8 hours of the experiment. From the results of this experiment it can 
be concluded that it seems like M. edulis lacks a short term response to stop filtering 
in presence of toxic strains of N. spumigena and that filament length does not affect 
the filtration rate with the filament lengths used. 
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