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Ger ökat koldioxidutsläpp fler giftalger? 
 

Sedan början på 1800-talet har mänsklig påverkan släppt ut stora mängder 
koldioxid till atmosfären. En tredjedel av detta utsläpp tas upp av världshavens 
ytor. När koldioxid bryts ned i havsvatten reagerar det och bildar kolsyra vilket 
i sin tur leder till det vi kallar havens försurning. Denna försurning påverkar 
havets innevånare på olika sätt vilket skulle kunna ge förödande konsekvenser i 
framtiden, till exempel skulle de giftiga blågröna algerna öka tack vare högre 
koldioxidupptag. 
 
Detta fenomen har visat sig påverka organismer på olika sätt. Organismer som är 
uppbuggda av kalk påverkas negativt av försurningen då deras yttre skydd skapat av 
kalciumkarbonat bryts ned. Fotosyntetiserande organismer, däremot, som inte består 
av calcium, har visat sig gynnas av en ökad mängd koldioxid. 
 
I mitt examensarbete har jag undersökt hur cyanobakterien Nodularia spumigena, 
eller den giftiga blågröna algen som terroriserar Östersjön, påverkas av den ökande 
mängden koldioxid som tillkommer av växthuseffekten. Två olika metoder användes 
för att öka halten koldioxid i vattnet. I den första metoden använde jag mig av en 
gasblandning med ett koldioxidvärde motsvarande det som planeras finnas i 
atmosfären år 2100. I den andra metoden använde vi oss av saltsyra för att på kemisk 
väg tvinga in mer koldioxid i systemet. Tillväxt, klorofyllproduktion och 
giftproduktion (nodularin) studerades i hopp om att kunna få en uppfattning om hur 
organismen påverkas i en miljö med förhöjd koldioxid. 
 
 
Resultatet visade att ena klonen, det vill säga genetiska kopior av samma individ, av 
cyanobakterierna växte sämre i en miljö med högre koldioxidhalt. Däremot ökade 
produktionen av klorofyll betydigt. Resultatet av giftproduktionen (nodularin) var för 
osäker för att jag skulle kunna dra några slutsatser. 
 
Resultaten från studien visar att 
cyanobakterien Nodularia spumigena inte 
ökar i tillväxt då koldioxiden ökar. Detta 
skulle visa sig vara positivt då en framtida 
ökning i den atmosfäriska koldioxiden 
annars  kunde medföra en ökning i giftiga 
algblomningar. Dock kan man aldrig veta 
hur en organism evolveras och kan 
därmed anpassa sig till en miljö med 
högre halter av koldioxid.  
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Experimentets uppsättning med de de två olika 
metoderna och en kontrollgrupp för jämförelse.  
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The effects of increasing future atmospheric CO2 
concentrations on the productivity of Nodularia spumigena. 

 
 
Since the beginning of the 18th century human activities have emitted large quantities 
of CO2 to the atmosphere, where the surface ocean absorbs one third of the CO2 
emitted. When CO2 dissolves in seawater, it reacts, and the consequent formation of 
dissolved carbonic acid leads to what is called ocean acidification. This phenomenon 
has been shown to affect organisms in different ways. Calcifying organisms are 
affected negatively by the acidification due to the breakdown of their frustule made 
out of calcium carbonate. Other photosynthetic organisms, not containing calcium, 
have shown to benefit from the increasing [CO2]. In this study, we investigate the 
effects of elevated CO2 environments on the physiology of two strains of Nodularia 
spumigena, a heterocystous bloom-forming diazothroph of the Baltic Sea. The 
cyanobatcteria strains reacted partially different to acidification with reduced or 
unaltered growth division rates, decreased chlorophyll a concentration but with an 
unaltered concentration per cell of the toxin nodularin.  
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