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Kan pigmentanalyser  
erstatte algetællinger? 
Pigmentanalyser vha. HPLC, kombineret med dataanalyse i 

CHEMTAX programmet, er en hurtig og præcis metode til beskriv

else af algegrupper i marine miljøer. I denne undersøgelse blev pig

ment/Chl a ratioer bestemt i 20 forskellige ferskvandsalgekulturer. 

Disse ratioer blev testet på algeprøver indsamlet gennem sommer

perioden i 6 næringsrige danske søer for at undersøge, hvorvidt pig

mentmetoden også kan anvendes til at bestemme sammensætnin

gen og biomassen af algegrupperne i ferskvandssøer.
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I forbindelse med implementeringen af Vand
rammedirektivet, Habitatdirektivet og Det 
Nationale Overvågningsprogram for Vand og 
Natur (NOVANA), er antallet af søer, hvori der 
rutinemæssigt undersøges for alger, øget fra 
27 søer til 231 søer. I forbindelse med det de
centrale vand og naturovervågningsprogram 
(DEVANO) kan tallet øges yderligere. Det vil 
derfor være hensigtsmæssigt med en mindre 
ressourcekrævende metode, end mikroskope
ring, til screening af søernes algesammensæt
ning. 

Algebiomasse og sammensætning, i både 
de marine og ferske vande, har gennem 
mange år traditionelt været opgjort vha. mi
kroskopi. I det marine miljø, hvor en meget 
stor del af algearterne består af picoplankton, 
har det altid været vanskeligt at identificere 
disse i mikroskop. Derfor er der gennem de 
seneste 1015 år arbejdet på at udvikle nye 
metoder til kvantificering af forskellige alge
grupper. En af de mest lovende metodikker 
er pigmentanalyse af alger ved anvendelse af 
HPLC. På baggrund af pigmentanalysen kan 
algegruppesammensætningen beskrives /1/. 
Denne metode har vist sig at kunne beskrive 
sammensætningen og biomassen af algegrup
perne i såvel kystnære områder som i fjorde 
/2,3/. 

Hidtil har metoden kun været anvendt i 

meget begrænset omfang i ferskvand. En væ
sentlig årsag hertil er, at der kun er foretaget 
et fåtal af direkte sammenligninger mellem 
pigmentanalyser og algetællinger. Det på 
trods af HPLCteknikken er en hurtig og un
der nogle omstændigheder også en meget 
præcis metode. En anden fordel ved metoden 
er, at alle algegrupper bestemmes i en og 
samme omgang, hvilket ikke altid er tilfældet 
i forbindelse med mikroskopi. Ulempen ved 
metoden er at den ikke giver information om 
artssammensætningen.

Metoden
Til kvantificering af de enkelte fytoplank
tongrupper anvendes klorofyl a (Chl a), 
beregnet på baggrund af de målte pig
mentkoncentrationer. Omregningen fra 
pigmentkoncentration til Chl a foretages 
vha. programmet CHEMTAX /4/, hvor omreg
ningerne baseres på, at programmet ”fodres” 
med pigment/Chl a ratioer sammen med 
standard pigmentkoncentrationer. Pigment
indhold og pigment/Chl a ratioer varierer 
mellem arter og grupper og kan ligeledes 
påvirkes af lys og næringsstofniveau. Denne 
afhængighed mellem ratioer og nærings og 
lysforhold, betyder, at det er nødvendigt 
med en validering af metoden. Dvs. der skal 
foretages sammenligninger mellem Chl a bio
masser baseret på hhv. pigmentanalyser og 
mikroskopiering. 

Algekulturer
Af hensyn til at estimere betydningen af lys og 
næring på pigment/Chl a ratioer, blev der i 
laboratoriet dyrket 20 forskellige algekulturer, 

se boks 1. Algerne blev dyrket i 1 liter flasker 
ved 17oC, svag luftgennemstrømning samt 
ved 3 forskellige lysstyrker: lav, medium og 
høj (hhv. 23, 230 og 554 µmol fotoner m2 s1). 
Algerne blev holdt i en eksponentiel vækst
fase ved dagligt at udskifte ca. 50 % algekultur 
med medium. Kulturerne kørte i 4 døgn af 
hensyn til at sikre akklimatisering til givne 
lysforhold. På 4. dagen blev en 50150 ml 
delprøve af den enkelte kultur filtreret på et 
GF/C filter, som umiddelbart efter blev fros
set i flydende kvælstof. 

Feltprøver
Dybdeintegrerede algeprøver til pigment
analyser og mikroskopiering blev udtaget 
gennem sommerhalvåret i 6 søer. Til pigmen
tanalyser blev der hjembragt vand, hvorfra 
en udmålt delprøve på 80500 ml vand blev 
GF/C-filteret og derefter nedfrosset i flydende 
kvælstof indtil analyse på HPLC. Til mikrosko
piering blev en 100 ml delprøve konserveret. 
Prøven blev efterfølgende talt og bestemt i 
omvendt mikroskop. Mellem 50 og 100 indivi
der af de vigtigste arter blev talt og totalt blev 
mindst 500 individer talt. De vigtigste arter, 
svarende til ca. 90 % af det totale volumen, 
blev målt mhp. biomassebestemmelse.

HPLC analyser
Filtre blev ekstraheret i 100 % acetone i 24 
timer v. 4oC. 1 ml filtreret ekstrakt blev tilsat 
300 µl milliQ vand og injiceret i en kalibreret 
HPLC. Identifikation af analysetoppe blev 
rutinemæssigt bekræftet ved sammenligning 
af absorptionsspektra af hhv. prøver og pig
mentstandarder, se evt. boks 2.

Resultater
Eksempler på pigment/Chl a ratioer for grøn
alge og blågrønalgekulturer er vist ved tre 
forskellige lysbehandlinger i tabel 1. 

Lysafhængigheden hos de forskellige pig
mentratioer varierede. Karakteristiske pig
ment/Chl a ratioer for grønalger (Chl b og 
lutein), var relativt konstante ved de forskel
lige lysforhold. Chl b/Chl a ratioen lå mellem 
0,30,4, mens lutein/Chl a ratioen lå mellem 
0,10,2, se tabel 1. Derimod øgedes ratioen 
for det karakteristiske pigment i blågrønalger 
(zeaxanthin) såvel som for de mindre karak
teristiske pigmenter (echinenone, myxoxan
thophyll, aphanizophyll, og oscillaxanthin), i 
flere tilfælde med mere end 100 % ved øget 
lysintensitet, se tabel 1. Fx øgedes zeaxanthin/
Chl a ratioen fra 0,1 til 0,6, se tabel 1.

For de mindre karakteristiske grønalgepig
menter var fx violaxanthin/Chl a ratioen min
dre påvirket og viste tendens til at øges ved 
reduceret lys, mens neoxanthin/Chl a ratioen 
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var upåvirket af lysintensiteten, se tabel 1. 
Caroten koncentrationen, var, med undta
gelse af i blågrønalgerne, relativ lav blandt alle 
algegrupper. I blågrønalgerne varierede caro
ten/Chl a ratioen mellem 0,01 og 0,2, se tabel 
1. CHEMTAXprogrammet blev efterfølgende 
”fodret” med de målte pigment/Chl a ratioer.

CHEMTAX analyser af feltprøver
Pigmentkoncentrationerne i prøverne fra 
de forskellige søer blev lagt ind i CHEMTAX 
programmet. Da algeprøverne var en dybde
integreret prøve blev gennemsnitsværdien af 
pigment/Chl a ratioerne fra de tre lysintensi
teter anvendt. 

Zeaxanthin blev fundet i alle prøver. Da det 
også blev fundet i alle de testede blågrønalge
arter blev det anvendt som karakterpigment 
for blågrønalger i CHEMTAXanalyserne. Prasi
nofyter og eugleniner blev inkluderet blandt 
grønalgerne ved at anvende pigment/Chl a
ratioerne for karakterpigmenterne violaxan
thin, lutein, zeaxanthin og Chl b i CHEMTAX. 
Desuden blev karakterpigmenterne for kise
lalger, dinoflagellater og rekylalger (cryptofy-
ter) anvendt, og til identifikation og kvantifi
cering af gulalger (chrysofyter) blev ratioerne 
for Chl c3, fucoxanthin og violaxanthin an
vendt i CHEMTAX programmet.

Resultaterne af CHEMTAXberegningerne 
er vist i figur 1-3. Generelt viste HPLC og mi-
kroskopimetoderne ensartede udviklings
mønstre i de undersøgte søer. I Væng sø var 
udviklingsmønsteret for både gulalger, kiselal
ger og grønalger ensartet, mens mikroskopi
metoden indikerede, at rekylalger var tilstede 
i større mængde først i perioden, figur 1. 
Begge metoder viste dominans af blågrønal
ger sidst i perioden. I Stigsholm Sø viste 
begge metoder dominans af blågrønalger, 
figur 1. I Sønderdyb var der ligeledes overens
stemmelse mellem de to metoder idet blå
grønalger og grønalger dominerede hele peri
oden, figur 2. Der blev dog registreret flere 
algegrupper ved HPLC metoden end ved 
mikroskopering. I Mellemdyb dominerede 
enten blågrønalger eller grønalger, afhængig 
af om der anvendtes mikroskopi eller HPLC 
metode, mens tilstedeværelsen af andre alge
grupper var ensartet uanset metodikken, figur 
2. I både Ørn Sø og Hinge Sø viste de to meto
dikker ligeledes ensartede resultater, figur 3. I 
Ørn Sø var der dog tendens til større alge
mængde sidst i perioden ved anvendelse af 
HPLC, figur 3, mens mikroskopimetoden i 
Hinge Sø gav en større kiselalgebiomasse end 
HPLCmetoden. 

Sammenhængen mellem mikroskopi og 

Algepigmenter

BOKS 1
Følgende algearter blev dyrket:
Blågrønalger:  
Aphanizomenon gracile, 
Synechocystis sp., 
Planktothrix argardhii, 
Synechococcus leopoliensis 
Microcystis aeruginosa; 
Grønalger: 
Chlorella vulgaris fo. viridis, 
Coelastrum sp. 
Chlamydomonas geitleri; 
Eugleninen Euglena gracilis; 
Dinoflagellater:  
Ceratium hirundinella fo. furcoides 
Peridinium cinctum; 
Kiselalger:  
Stephanodiscus hantzschii, 
Asterionella formosa
Fragilaria crotonesis; 
Gulalger:  
Mallomonas caudata, 
Synura petersenii
Dinobryon sertularia; 
Rekylalger: 
Cryptomonas sp., 
Cryptomonas ovata var. palustris
Rhodomonas minuta.

Figur 1. Biomasse af algegrupperne i Væng Sø (øverst) og Stigsholm Sø (nederst) ved mikroskopiering (venstre) og ved pigment analysen (højre).
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Algepigmenter

BOKS 2 Plantepigmenter
Planter, herunder også alger, indeholder en række for-
skellige pigmenter. Nogle pigmenter dannes som be-
skyttelse mod sollys, fx zeaxanthin, mens andre udnyt-
ter lyset til at danne energi – det mest kendte er kloro-
fyl a. De enkelte algegrupper indeholder et eller flere 
karakteristiske pigmenter (se nedenfor). Disse karakte-
ristiske pigmenter, samt koncentrationen af dem, kan 
udnyttes til at identificere og kvantificere de enkelte al-
gegrupper.

Markørpigment Algegruppe

Chlorophyll a Alle alger

Peridinin Dinoflagellater

Chlorophyll c3 Gulalger

Fucoxanthin Kiselalger m.fl.

19’-hex-fucoxanthin Stilkalger 

Alloxanthin Rekylalger

Zeaxanthin, echinenone, m.fl. Blågrønalger 

Prasinoxanthin Prasinofytter

Chlorophyll b Grønalger

Eksempel på et HPLC kromatogram, med angivelse af karakteristiske pigmenttoppe.  Arealet under den enkelte top er koncentrationsafhængigt.

HPLC pigmentanalysemetoden blev vurderet 
på baggrund af korrelationskoefficienten mel
lem de to metoder. For blågrønalger, rekylal
ger, kiselalger og gulalger var korrelationen 
signifikant, se tabel 2.

Diskussion
For at kunne anvende CHEMTAX til at give et 
godt billede af Chl a biomassen af de forskel
lige algegrupper kræves der, at programmet 
bliver tilført passende pigment/Chl a ratioer 
for de enkelte algegrupper. Denne undersø
gelses algekulturforsøg var designet til at 
tage højde for effekten af varierende lysinten
sitet på pigmentindholdet. Specielt zeaxan
thin/Chl a og alloxanthin/Chl a ratioerne 
varierede betydeligt for blågrøn og rekylalge
rne. Fx varierer zeaxanthin/Chl a ratioen, da 
zeaxanthin er et lysbeskyttende pigment, som 
øges i koncentration med øget lysindstråling. 
Dette er i modsætning til det lyshøstende Chl 
a pigment, som reduceres ved øget lysind

stråling. For de øvrige algegrupper var der 
ikke en tydelig effekt af forskellig lysintensitet 
på pigment/Chl a ratioen, hvilket skyldes, at 
disse primært er lyshøstende pigmenter, der 
reagerer tilsvarende Chl a. 

Sammenlignes det generelle niveau for pig
ment/Chl a ratioer i det marine miljø med de 
ferske ratioer, fundet i denne undersøgelse, 
er der en pæn overensstemmelse /2/. Dette 
faktum kan retfærdiggøre anvendelsen af ma
rine pigmentratioer i tilfælde af manglende 
ferske pigment/Chl a ratioer. Specielt forud
sat at den aktuelle algegruppe kun udgør en 
mindre del af den samlede algebiomasse i en 
prøve. På længere sigt vil det være nødvendigt 
at undersøge pigment/Chl a ratioerne på 
flere ferske algegrupper. 

Resultaterne skabt på baggrund af HPLC og 
den tilhørende CHEMTAX analyse viste gene
relt god overensstemmelse med mikroskope
ringsmetoden. Hver metode har imidlertid 
sine fordele. HPLC metoden giver et godt ge

nerelt billede af algesammensætningen, idet 
den inkluderer alle algegrupper, forudsat pig
ment/Chl a ratioerne er etableret. Mikrosko
peringen giver artssammensætningen, men 
der er også stor risiko for at fåtallige og små 
alger, fx picoplankton, overses eller neglige
res. Tidligere undersøgelser har også vist, at 
der kan være større variation på mikroskope
rede prøver end på HPLC prøver. 

Alle søer inkluderet i denne undersøgelse 
var næringsrige søer. Blågrønalger var til 
stede i rigelig mængde i alle søer og domin
erede i både Væng Sø og Stigsholm Sø, og 
korrelationskoefficienten mellem de to meto-
der (r=0,95) var signifikant, se tabel 2. Også 
for rekylalger, gulalger og kiselalger var der 
signifikante korrelationskoefficienter. Med 
undtagelse af gulalgerne, bidrog de alle be
tydeligt til den totale algebiomasse i søerne. 
For grønalgerne, som er en meget væsentlig 
gruppe i danske søer, var korrelationskoeffi
cienten lille og ikke signifikant. Årsagen skyld-
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tes primært prøver fra tre datoer, i både Væng 
og Stigsholm Sø, hvor der ikke var overens
stemmelse mellem de to metoder. Ved elimi
nering af disse tre datasæt blev korrelationen 
signifikant. Af de andre algegrupper, som ikke 
viste signifikante korrelationer mellem de to 
metoder, var stilkalger og dinoflagellater kun 

til stede i meget begrænset mængde, og blev 
formentlig derfor ikke registreret i mikrosko
pet. Endvidere er sammenligningen mellem 
volumen af algecellerne og Chl a ikke opti
mal, da man ikke i alle tilfælde kan forvente at 
forholdet mellem de to parametre er kon
stant.

I forbindelse med Vandrammedirektivet er 
algerne en vigtig indikatorgruppe til fastsæt
telse af økologisk status. Det faktum, at der er 
kommet meget fokus på internationale for
pligtelser, samt, at der er sket en stor for
øgelse i antallet af søer i NOVANAprogram
met, betyder at en forholdsvis hurtig og billig 

Tabel 1. Eksempler på pigment/Chl a ratioer hos forskellige grønalger og blågrønalger detekteret ved tre lysbehandlinger: høj (H), medium (M) og Lav (L), målt som 
gennemsnit af to replikater (venstre kolonne) og som gennemsnit af de tre lysbehandlinger (højre kolonne).

Pigment

Grønalger Lys Neoxanthin Violaxanthin Astaxanthin Antheraxanthin Lutein Zeaxanthin Chl b Carotene

Chlorella vulgaris
fo. viridis.

H
M
L

0.002
0.002
0.001

0.002
0.025
0.044
0.036

0.035
0.027
0.011
0.002

0.013
0.135
0.127
0.105

0.122
0.046
0.007
trace

0.018
0.228
0.315
0.359

0.301
0.004
0.003
0.001

0.003

Coelastrum sp. H
M
L

0.076
0.091
0.081

0.083 0.009
0.026
0.050

0.028 0.022
0.009
0.006

0.012 0.036
0.038
0.014

0.029 0.229
0.189
0.124

0.181 0.138
0.070
0.012

0.073 0.386
0.386
0.380

0.384 0.004
0.003
0.002

0.003

Chlamydomonas
geitleri

H
M
L

0.029
0.030
0.031

0.030 0.012
0.014
0.020

0.015 0.009
0.007
0.002

0.006 0.158
0.133
0.127

0.139 0.033
0.014
0.001

0.016 0.360
0.409
0.378

0.382 0.003
0.003
0.002

0.003

Blågrønalger Oscillaxanthin Aphanizophyll Myxo-xanthophyll _-cryptoxanthin Echinenone Zeaxanthin Zeaxanthin-like Carotene

Synechocystis sp. H
M
L

0.163
0.080
0.041

0.095 0.063
0.052
0.035

0.050 0.170
0.110
0.076

0.119 0.133
0.115
0.096

0.115

Synechococcus
leopoliensis

H
M
L

0.002
0.001
0.001

0.001 0.710
0.404
0.119

0.411 0.012
0.012
0.010

0.011

Aphanizomenon
gracile

H
M
L

0.033
0.041
0.006

0.027 0.025
0.026
0.002

0.018 0.038
0.045
0.014

0.032 0.863
0.560
0.272

0.565 0.285
0.229
0.111

0.208 0.121
0.118
0.099

0.113

Planktothrix
agardhii

H
M
L

0.120
0.072
0.018

0.070 0.317
0.226
0.070

0.204 0.026
0.020
0.009

0.018 0.093
0.114
0.107

0.105 0.264
0.237
0.105

0.202 0.247
0.241
0.213

0.234

Microcystis
aeruginosa

H
M
L

0.538
0.408
0.141

0.362 0.089
0.085
0.053

0.076 0.129
0.107
0.072

0.103 0.011
0.011
0.011

0.011

Figur 2. Biomasse af algegrupperne i Sønderdyb (øverst) og Mellemdyb (nederst) ved mikroskopiering (venstre) og ved pigment analysen (højre).

Algepigmenter

Grønalger               Lys        Neoxanthin        Violaxanthin    Astaxanthin              Antheraxanthin       Lutein               Zeaxanthin Chl b Carotene

 Blågrønalger        Oscillaxanthin     Aphanizophyll    Myxo-xanthophyll     β-cryptoxanthin     Echinenone        Zeaxanthin        Zeaxanthin-like     Carotene
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screening af algesamfundene vil være yderst 
anvendelig og interessant. Anvendelsen af 
HPLC er derfor en oplagt metodik, og, i det 
marine miljø, en veldokumenteret metode, 
som er i stand til at registrere ændringer i al
gesammensætningen. 

Dette studie, samt to udenlandske studier, 
ligeledes på ferskvand, indikerer en god over
ensstemmelse mellem mikroskopering og 
HPLC metoden /5/. Der er dog enighed om, 
at der mangler flere pigment/Chl a ratioer, 
samt flere sammenlignende studier mellem 
de to metoder. Nærværende studie har foku
seret på næringsrige danske søer og de tilhø
rende algegrupper. For at kunne vurdere me
toden i meso og oligotrofe søer, hvor bl.a. 

gulalger i højere grad dominerer, er der be
hov for gennemførelse af et tilsvarende studie 
i mere næringsfattige søer. 
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Algegruppe R (n=33)

Blågrønalger 0.95 (p<0.05)

Rekylalger 0.80 (p<0.05)

Dinoflagellater 0.02 (p>0.05

Prymnesiophytes 0.01 (p>0.05)

Kiselalger 0.89 (p<0.05)

Grønalger 0.07 (p>0.05)

Gulalger 0.91 (p<0.05)

Tabel 2. Korrelationskoefficienter, r, mellem cellevolumen estimeret ved mikroskopiering og Chl a biomasse 
af algegrupperne beregnet vha. CHEMTAX.


