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Gift från algblomningar; en fara för barn och husdjur på 
badstranden    

 
Nodularia spumigena är en art av blågröna alger som lever i långa cellkedjor, 
filament. Dessa cyanobakterier förekommer ofta under sommarhalvåret i stora 
blomningar i Östersjön, dessa blomningar har setts transporteras långa 
sträckor. Då dessa cyanobakterier är giftiga, gör denna transport det möjligt för 
blomningar att skada organismer, såsom musslor men även husdjur som badar, 
utanför det direkta blommande området. Därför undersöktes hur en ökad 
salthalt påverkar hastigheten som dessa cyanobakterier sjunker i 
(sjunkhastighet) och deras giftproduktion.  
 
Nodularia spumigena är en art av cyanobakterier, som är vanliga i brackvatten. Dessa 
cyanobakterier förekommer i stora blomningar och de flesta stammar är giftiga. Dessa 
blomningar har observerats transporteras ut i Öresund där de sedan gradvis försvinner. 
Giftet (Noduarin) kan orsaka allvarliga effekter på marina organismer, men även hos 
badande hundar, giftet kan döda husdjur och orsaka leverblödningar hos människor. I 
detta experiment undersöktes möjligheten för överföring av gift från cyanobakterierna 
i ytan till djur som lever på botten. Detta undersöktes genom att kolla på hur 
sjunkhastigheten, produktion av gift och överlevnaden hos dessa cyanobakterier, vid 
en gradvis ökande salthalt. 
 
I experimentet användes tre stammar av N. spumigena, två giftiga och en icke giftig. 
Stammarna odlades i vatten med en salthalt på 10 promille, med tillsatta 
näringsämnen, och varje dygn ökades av salthalten med 5 promille. Innan varje 
salthaltsökning mättes sjunkhastigheten och giftproduktionen i cyanobakterierna.  
 
Resultaten visar att cyanobakterierna klarar sig bra ända fram till dess att en salthalt i 
vattnet de lever i når 25 promille, därefter så kan man observera en minskning av 
antalet filament i vattnet. Mängden gift ökade också för en av stammarna när 
salthalten ökade, dvs. att det fanns mer gift per filament vid högre salthalter. 
Undersökningen visade också att sjunkhastigheten ökade efter det att en salthalt på 25 
promille hade nåtts. Samt att större filament sjunker snabbare än små.     
 
Det resultatet visar på är att en transport av  
giftet från ytvattnet till botten samt att en 
transport av giftet från Östersjön och ut i  
Öresund är möjlig. Det medför också att det  
finns en risk för djur och människor som  
badar i Öresund att få i sig giftet. Man bör  
därför undvika att låta husdjur och barn  
bada i vatten där cyanobakterierna blommar.
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The effects of a gradual increase in salinity on sinking rate 
and nodularin content in cells of the cyanobacteria Nodularia 

spumigena 
 

An experiment with a gradual increase in salinity (from 10 to 35‰) was conducted in 
order to investigate the effect on sinking rate of filaments and the toxicity of 
Nodularia spumigena. In the experiment two toxic and one non toxic strain of N. 
spumigena, isolated from the Baltic Sea were used to evaluate the possibility of 
transport and sedimentation of cell containing the toxin nodularin in areas outside of 
the direct blooming area.  
 
The sinking rate were observed using an inverted microscope placed at a 90° angle, 
showed a significant correlation between filament length and sinking speed when all 
three were grouped. No significant pattern between sinking rate of filaments and 
salinity were found except when comparing salinities above 25 ‰ with salinities 
below 25 ‰, where the filaments were sinking faster the higher salinities.  
 
The concentration of nodularin per cell in one of the toxic strains showed a 
significant. A decrease in cell concentration was also observed for salinities above 25 
‰, showing that cell mortality started to increase at higher salinities. These results 
indicate that a transfer of nodularin to sediments outside a direct blooming area is 
possible. 
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