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Planktonalgers temperatur respons

Hvordan og i hvilket omfang tilpasser planktonalger deres stofskifte 

til stigende temperaturer? Kan vi forvente at sydlige varmeelskende 

arter vil invadere den danske natur og fortrænge de eksisterende 

arter som det ofte forudsiges? Eller, er de nuværende arter istand til 

at tilpasse sig og ”holde skansen”?

MADS J. BIRKELAND

PETER A. STÆHR

Planktoniske alger har siden tidernes morgen 
været hovedansvarlige for produktionen af ilt 
og organisk materiale i akvatiske miljøer. Der 
findes flere tusinde marine og ferske arter 
som adskiller sig ved deres morfologi (form 
og størrelse) og fysiologi (vækst, stofskifte, 
krav til lys, næringssalte og temperatur, 
pigment indhold mm.). Der er dog også en 
række ligheder. Alle alger indeholder kloro-
fyl a som gør dem i stand til at fange lysets 
energi via fotosyntesen. Herved fikserer 
algerne uorganisk kulstof fra vandet og dan-
ner organiske energiholdige sukkerstoffer 
som bruges til at syntetisere proteiner og 
strukturstoffer og i sidste ende til vækst. Bio-
syntesen sker ved respirationen som i mod-
sætning til fotosyntesen er en iltforbrugende 
process.

Selvom fotosyntesen primært reguleres af 
lystilgængeligheden, har man i mange år vidst 
at den i lighed med respirationen, udviser en 
stærk afhængighed af temperaturen /1/. Sam-
menhængen mellem temperatur, respiration 
og fotosyntese antages at følge en klokke-
formet udvikling som vist i Figur 1. 

Mikroalgerne har i løbet af evolutionen ud-
viklet forskellige fysiologiske tilpasninger som 

gør dem i stand til at leve ved meget forskel-
lige temperaturer. Der findes således store 
forskelle i temperatur respons hos forskellige 
alger /2/. Man skelner overordnet mellem al-
gearter tilpasset kolde miljøer (kryofile) og 
arter tilpasset moderate temperaturer (meso-
file). Det er de mesofile arter som dominerer 
i danske ferskvandssystemer. Der kan endvi-
dere være stor forskel på temperatur krav 
blandt nært beslægtede alger. Derfor frem-
hæves temperaturen ofte som en nøgle pa-
rameter til at forklare geografiske og sæson-
mæssige forskelle i forekomst og 
sammensætningen af planktonalger /3/. På 
den baggrund forventer nogle forskere be-
tydelige ændringer i forekomst og sammen-
sætningen af planktonalger i forbindelse med 
den igangværende globale opvarmning /4/. 
Det er dog meget usikkert om det vil ske. Al-
ger besidder nemlig en evne til at tilpasse 
(akklimatisere) deres temperatur afhængig-
hed til længerevarende ændringer i vækst 

temperaturen /4/. Tilpasning til lave tempera-
turer sker eksempelvis ved en stigning i mem-
branernes lipid indhold, som forøger mem-
branernes bevægelighed, en stigning i 
enzymernes specifikke aktivitetsniveau, og 
ændringer i algecellernes pigmentindhold 
som forøger fotosynteseapparatets evne til at 
fange og udnytte lyset. Sådanne tilpasninger 
kan medføre en række markante ændringer i 
temperatur responset (se figur 1). 

Formålet med projektet var: i) At under-
søge hvordan og i hvilket omfang planktoni-
ske mikroalger er i stand til at akklimatisere 
deres stofskifte til stigende temperaturer, ii) 
At se på om der er store forskelle på akklima-
tiseringen arterne imellem, og iii) At under-
søge de underliggende fysiologiske ændrin-
ger.

Den opnåede viden bidrager til et større 
dansk forskningsprojekt (CONWOY; 
www.conwoy.ku.dk), som undersøger kon-
sekvenserne af global opvarmning for livet i 
akvatiske miljøer.

Forsøgsorganismerne
For at undersøge væksttemperaturens effekt 
på algernes fysiologiske processer valgte vi at 
tage udgangspunktet i to rene kulturer af fer-
skvandsalger, grønalgen Scenedesmus acutus 
og cyanobakterien Microsystis aeruginosaa. 
Scenedesmus er en almindeligt slægt i danske 
søer og forekommer primært i forårsmåned-

Figur 1. Model for temperatur respons af mikro-
algers fotosyntese og respiration. Temperatur ak-
klimatisering kan foregå ved 1) en forskydning i 
optimum temperaturen mod vækst temperaturen; 
2) ændringer i raterne ved optimum temperaturen; 
3) ændringer i følsomheden ved under-optimale 
temperaturer som påvirker raterne ved lave 
temperaturer og/eller kurvens stigningstakt; 4) 
ændringer i følsomheden ved over-optimale tem-
peraturer. Kombinationer af de forskellige typer 
akklimatisering kan også foregå. Farveintensiteten 
i de horisontale søjler angiver betydningen af de 
forskellige processer.

http://www.conwoy.ku.dk
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erne. Microcystis arterne er specielt kendt 
fra eutrofierede søer, hvor de er istand til at 
danne vandblomst ud på sommeren, da de 
i lighed med andre blågrønalger stortrives 
under varme forhold.

Laboratorieforsøg
Forsøgene blev udført i forbindelse med 
kurset Eksperimentel økologi på Københavns 
Universitet og påbegyndt i efteråret 2004 på 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium (FBL) i 
Hillerød. Kulturer af Scenedesmus acutus 
og Microcystis aeruginosa var i længere tid 
holdt under svagt lys og ca. 15oC på labora-
toriet. Umiddelbart før kursets begyndelse 
blev prøver fra kulturerne sat til at vokse i et 
næringsberiget medie ved 5, 15 og 25 °C ved 
ensartede lysforhold (ca. 150 µmol fotoner/ 
m2 /sek). Løbende under forsøget målte vi 
algernes vækstrate og efter 14 dages ekspo-
nentiel vækst udtog vi prøver fra kulturerne 
for at måle forskellige fysiologiske parametre. 
Vi målte ligeledes algernes fotosyntese og 
respiration over en temperatur gradient på 0 
til 40 grader.

Vækst og fysiologi
Daglige målinger af klorofyl a’s absorptions 
maksimum ved 675 nm blev anvendt til at 
bestemme udviklingen i algernes biomasse 
(se figur 2) samt til at beregne den specifikke 
vækstrate (µ) bestemt som hældningskoef-
ficienten på kurverne vist i figur 2. Der var 
eksponentiel positiv vækst for begge arter ved 

alle temperaturer, dog undtaget Microcystis 
aeruginosa ved 5ºC der udviste en eksponen-
tiel negativ vækst, som førte til sammenbrud 
af denne kultur. 

Vækstraten steg markant med væksttem-
peraturen (se tabel 1) og begge arter opnåede 
de højeste rater ved 25 °C. 

Ved afslutningen af hvert forsøg blev kon-
centrationen af algecellerne og deres dimen-
sioner målt. Cellevolumet blev herefter bereg-
net udfra algecellernes dimensioner. Ved at 
kombinere oplysninger om cellevolumet med 
antal celler per liter og klorofyl a koncentra-

tionen (µg klorofyl a/l) bestemte vi cellernes 
interne klorofyl koncentration (pg klorofyl a /
m3 celle). Forsøget viste at algerne tilpasser 
sig stigende væksttemperatur ved at formind-
ske cellevolumet og forøge det cellulære klor-
ofyl a indhold (se tabel 1).

Effekten af stigende væksttemperaturer på 
algernes optiske egenskaber blev bestemt ved 
målinger af algernes lysabsorberende egensk-
aber (se boks 1). For begge arter medførte sti-
gende væksttemperatur et fald i den lys-
mængde, der absorberes pr. mg klorofyl a (se 
figur 3). Dette kan forklares udfra stigningen i 
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Scenedesmus Microcystis

5 oC 15 oC 25 oC 5 oC 15 oC 25 oC

µ (d-1) 0.09±0.004 0.26±0.003 0.43±0.005 -0.16±0.002 0.07±0.001 0.41±0.003

Celle volumen (µm3) 776±170 265±17 340±34 ND 86±9 53±2

ci (pg klorofyl a m-3) 2.60±0.6 5.21±0.32 9.11±0.72 ND 0.81±0.12 2.95±0.15

a*ph 675 (m2 g-1 klorofyl a) 11.31±0.52 9.12±0.17 7.48±0.17 ND 14.61±0.14 11.18±0.13

a*ph 450-530 / a*ph 675 1.05±0.06 1.11±0.04 1.25±0.13 ND 0.55±0.14 1.21±0.04

Topt (
oC) for BPB

max 18.9±0.1 26.3±0.01 25.1±0.2 ND 22.4±0.7 28.6±0.9

Topt (
oC) for RB 31.4±0.4 34.6±0.4 34.5±0.1 ND > 40 > 40

Topt (
oC) for NPB

max 9.0±0.04 24.6±0.2 23.8±0.4 ND 19.4±0.9 28.0±0.9

Tabel 1. Fysiologiske tilpasninger hos Scenedesmus og Microcystis til forskellige vækst temperaturer, vist som ændringer i den specifikke vækst rate (µ), celle volu-
men, intracellulære klorofyl a koncentration (ci), klorofyl a-specifik lys absorption (a*

ph 675) og klorofyl a : karotenoid indeks (a*
ph 450-530/ a

*
ph 675). Topt (

oC) er tempera-
turen hvor der observeres maksimale rater.  Topt (ºC) værdier blev fastlagt på baggrund af temperatur-repons kurverne vist i Figur 4. Værdier er middel ± SE (n=2). 
ND = ikke bestemt.

Figur 2. Biomasse udvikling af (a) Scenedesmus 
og (b) Microcystis kultiveret ved 5 (cirkler), 15 
(trekanter) og 25oC (firkanter). Biomassen blev esti-
meret udfra målinger af in vivo lys absorptans ved 
675 nm. Vækstrater blev beregnet ud fra kurvernes 
hældning ved lineær regressions analyse.
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den intracellulære klorofyl a koncentration 
med stigende vækstemperatur (se tabel 1). 
Herved  pakkes klorofylmolekylerne tættere i 
cellernes thylakoid membraner og skygger 
derved for hinanden. En nøjere analyse af kur-
verne i figur 3 afslørede at der sker en syste-
matisk forandring i lysabsorptionen i bølge-
længdeområdet omkring 450-530 nm. Det er 
her at en stor gruppe af hjælpepigmenterne 
(karotenoiderne) har deres absorptions opti-
mum. Sammenlignes lysabsorptionen i dette 
område med absorptionen ved 675 nm, hvor 
klorofyl a har sit ene absorptions maksimum, 
er der en klar tendens til at stigende tempera-
tur medfører en forøgelse af klorofyl a : Karo-
tenoid ratioen (se tabel 1). Algerne er således 
i stand til at tilpasse pigment kompositionen 
til ændringer i temperaturen.

Fotosyntese og respiration 
For at undersøge om algerne havde 
optimeret deres fotosyntese og respiration, 
benyttede vi en temperatur gradient blok 
gående fra 0-40 ºC. Maximum rater af brutto-
fotosyntese (BPB

max) blev målt ved 500 µmol 
fotoner /m2/sek.. Denne lysstyrke blev benyt-
tet for at fotosyntesesystemerne i algerne 
skulle være lysmættede. Bruttofotosyntesen 
blev  bestemt ved indbygning af radioaktivt 
kulstof-14. I figur 4 (a+b) ses resultaterne 
for henholdsvis Scenedesmus og Microcystis. 
Som det fremgår har den stigende akklima-
tiseringstemperatur generelt en positiv ef-
fekt på BPBmax. Den eneste undtagelse er 
Scenedesmus akklimatiseret til 15 ºC, som 
ligger en smule over 25 ºC kulturen. 

Ved sammenligning af 25 ºC kulturerne er 

der tydelig forskel imellem arterne. Micro-
cystis har markant højere optimum tempera-
tur og højere rate ved optimum temperaturen 
end Scenedesmus (se tabel 1). Dette er i fin 
overensstemmelse med den generelle opfat-
telse af at blågrønalger er varmeelskende orga-
nismer.

Mørkerespiration (RB) blev bestemt udfra 
iltforbruget. Målingerne afslørede at optimum 
temperaturen for respirationen lå langt over 
optimum temperatur for fotosyntesen (se 
tabel 1). Kulturer akklimatiseret til lave tem-

Planktonalger

peraturer (Scenedesmus 5 ºC og Microcytis 
15 ºC) har betydeligt lavere optimum tempera-
turer end kulturer akklimatiseret til høje tem-
peraturer. De er tydeligvis ikke tilpasset tem-
peraturer, der ligger langt over deres 
akklimatiserings temperatur (se figur 4c+d).

Den maksimale nettofotosyntese (NPB
max) 

blev bestemt ved at trække mørkerespiration 
(RB) fra  bruttofotosyntese (BPB

max). Ser vi 
således på Topt(ºC) og NPB

max i figur 4 (e+f) 
og tabel 1, bemærkes det at Scenedesmus 
trives ved både 5, 15 og 25 ºC. En temperatur-
stigning fra 15ºC til 25 ºC har ikke den store 
betydning for Scenedesmus. Derimod har Mi-
crocystis optimal nettofotosyntese ved højere 
temperaturer og negativ eksponentiel vækst 
ved 5 ºC. Denne iagtagelse stemmer som 
nævnt overens med blågrønalgernes gene-
relle varmepreference. 

Det er endvidere bemærkelsesværdigt at 
nettofotosyntesens optimum temperatur er 
tilpasset  algernes akklimatiseringstempera-
tur. Vores kulturer med Microcystis og Sce-
nedesmus har på 14 dage akklimatiseret sig til 
de givne væksttemperaturer. De har både æn-
dret fysiologi og stofskifte og derved sikret 
den størst mulig vækst ved den aktuelle tem-
peratur.

BOKS 1
En algekulturs lysabsorberende egenskaber kan fastslås udfra målinger af den 
optisk densitet (OD). Den optiske densitet er et mål for hvor meget lys af en 
given bølgelængde(λ) der bliver absorberet ved passage af et materiale. Udfra 
spektrofotometriske målinger kan den optiske densitet bestemmes ved de 
fotoaktive bølgelængder (PAR) fra 400-700 nm. Den optiske densitet, ved 
hver bølgelængde, kan dernæst omregnes til partikel absorptionen 
(a partik(λ)) v.h.a. formlen:
a partik(λ) = 2.3*OD(λ)*AF/V*(1.63*OD(λ)0.22), hvor V er det filtrerede volu-
men og AF er filter arealet. Det resulterende lysabsorptionspektra kan heref-
ter normaliseret til klorofyl a koncentrationen for at bestemme den klorofyl 
a specifikke absorptions koefficient. Absorptions koeficienten er et mål for 
hvor meget lys det enkelte klorofyl molekyle høster under de givne forhold 
(se figur 3).

Figur 3. Optiske tilpasninger hos (a) Scenedesmus 
og (b) Microcystis til forskellige vækst tempera-
turer. Kurverne viser klorofyl a-specifikke in vivo 
lys absorptions spektre bestemt som middel af to 
replikater. 
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Økologiske konsekvenser 
Forsøget har bekræftet at Microcystis besid-
der tydelige varmeelskende egenskaber. 
Egenskaberne ses i form af høje optimum 
temperaturer for respiration og fotosyntese 
samt hurtig respons på temperatur stignin-
ger. På den baggrund er det nærliggende at 
konkludere at stigende globale temperaturer 
vil favorisere varmeelskende algearter som 
Microcystis. Helt konkret vil f.eks. blågrønal-
ger dominere en længere periode af vækstsæ-
sonen end vi ser i dag. Dette vil i så fald ske 
på bekostning af arter med lavere temperatur 
optimum, som Scenedesmus. Med vores 
undersøgelse har vi dog samtidigt påvist, at 
alger har en bemærkelsesværdig hurtig evne 
til at optimere cellulær fysiologi, stofskifte og 
vækst. Derved kan algerne tilpasse sig endog 
store ændringer i gældende temperatur 
forhold.

Ifølge FN klimapanelets A2 senario kan vi 
forvente en stigning på mellem 1,5-5,8ºC imel-
lem 2070-2100 /5/. På baggrund af vores resul-
tater mener vi, at det er forhastet at konklu-
dere at sådanne langvarige ændringer i 
temperaturen vil medføre hurtige og ge-

nerelle ændringer i fytoplanktons udbredelse 
og forekomst. Resultaterne støttes da også af 
andre undersøgelser. Det er bl.a. påvist at ma-
nipulation med fisk og vandets næringsstatus 
har langt større effekt på fytoplankton sam-
fund end opvarmning /6/. På denne baggrund 
vil det være fordelagtigt at belyse interaktio-
ner mellem temperaturakklimatisering og 
ændringer i næringsstatus. Derved kan vi 
bedst efterligne de miljøændringer, vi kan 
forvente ved de forudsagte klimaændringer. 

Tak
Laboratorie-undersøgelserne blev gennem-
ført på Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
i Hillerød under Københavns Universitet. 
Birgit Kjøller, Therese D. Nissen, Ida Hartvig, 
Tina S. Bisgaard og Erik C. Trampe takkes for 
deres store hjælp med laboratorium arbejdet.
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Figur 4. Temperatur respons af klorofyl a normaliserede rater (g C /g kl. a/ time) af; (a+b) lys mættet 
brutto fotosyntese (BPB

max); (c+d) mørke respiration (RB) og (e+f) lys mættet netto fotosyntese (NPB
max) hos 

Scenedesmus og Microcystis kultiveret ved 5, 15 og 25oC. Usikkerheder er angivet som±SE (n=2).
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1.april sidste år skulle dam-

brugene sende en tilstræk-

kelig vandmængde uden 

om dammene, så vildfisk-

ene kunne komme forbi. 

Det var vist årets aprilsnar, 

mener Salpeter 


