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Sammanfattning 
 
En undersökning av kransalgers förekomst och utveckling i fem stycken närliggande 
gloflador har gjorts genom att analysera oosporer lagrade i sediment, i syfte att studera 
artsammansättningen samt variationer i artsammansättningen i avsnörningsprocessen från hav 
till gloflada. Studien har utförts i området vid Själgrund utanför Gårdskär vid Upplandskusten 
under våren 2012. Sedimentprover från glofladorna togs med en sedimentprovtagare och 
delades upp i skikt om 5 cm. Proverna silades med vatten genom nät med olika maskstorlek 
varefter oosporerna bestämdes till art och antal i stereolupp. Därutöver bestämdes sedimentets 
vattenhalt i olika skikt samt ytvattnets salthalt i varje gloflada.  
 
Tre arter av kransalger hittades: Chara aspera, Chara tomentosa och Tolypella nidifica. Det 
var ingen tydlig skillnad i artförekomst mellan glofladorna och ingen gloflada hade en unik 
art utan delade samma artsammansättning, förutom en som saknade Chara aspera. 
Variationer i antal påträffade oosporer fanns i de olika glofladorna samt mellan 
sedimentskikten. Ett tydligt mönster som framträdde var att Tolypella nidifica växte i de olika 
glofladorna längre tillbaka i tiden, Chara aspera växte något senare medan Chara tomentosa 
växer i glofladorna i nutid.  
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Inledning 
 
Längs kusten i Östersjön bildas nya grunda sjöar på grund av den landhöjning som pågår efter 
den senaste istiden, detta sker inte bara här utan även på andra platser. De sjöar som bildas vid 
Upplandskusten visar stor spridning i karaktär, vissa är exempelvis näringsfattiga och kalkrika 
medan andra är naturligt näringsrika. En orsak tros vara den kalkrika lera som bildas på granit 
och gnejsbottnar (Brunberg, Nilsson & Blomqvist, 2002). Fjärdar och vikar vid kusterna som 
blir avskärmade från havet skapar dessa nya grunda sjöar som sammankopplas med havet via 
ett inflöde. Kransalger utgör ett bra skydd för sedimentet i dessa sjöar då de skyddar sediment 
från skador orsakade av rörelser och vågor i vattnet (Steinhardt & Selig, 2011). Grunda 
havsvikar längs Sveriges kuster är en värdefull miljö på flera sätt. I dessa produceras mycket 
växter och alger genom en kombination av förhöjd temperatur av vattnet samt lagring av 
organiskt sediment på naturlig väg, som bidrar till en näringsrik miljö. Det är även en viktig 
miljö för fiskreproduktion beroende av den förhöjda vattentemperaturen på våren i jämförelse 
med havet. Vegetationen i vikarna skyddar fiskyngel från predation och fungerar utmärkt som 
barnkammare. Grunda havsvikar tros även ha stort värde för många arter av fåglar (Hansen, 
Johansson & Persson, 2008).  
 
Landhöjningen skapar förändringar i landskapet och vägen från öppna havsvikar till avsnörda 
sjöar, en s.k. avsnörningsprocess, kan delas in i fyra steg: förstadium till flada, flada, gloflada 
och glo. I en flada finns fortfarande ett visst vattenutbyte med havet genom en eller flera 
smala förbindelser, medan en glo är helt avsnörd från havet och endast får kontakt med det 
vid enstaka tillfällen, exempelvis vid högt vatten. En gloflada är ett mellanting mellan flada 
och glo, passagerna är överväxta men viss kontakt med havet finns fortfarande 
(Munsterhjelm, 1997). Förändringen från havsvik till glo kan gå fort, något decennium, eller 
ta mer än hundratals år (Hansen m.fl., 2008). När fladorna förändras ändras 
bottenvegetationen, i ett förstadium till flada är växtligheten sparsam för att sedan tätna med 
ökad isolering från havet. I gloflada - stadiet där utbytet av vatten med havet begränsats 
ytterligare råder ofta glesare växtlighet med växter som har generellt sämre kondition jämfört 
med flada - stadiet. (Strokirch & Wallström, 2008).  
 
När vattenströmmar för in material från havet i en flada följer det inte med ut tillbaka till 
havet utan stannar kvar i fladan, vilket ger en relativt stor ökning av organiskt material till 
sedimenten (Munsterhjelm, 1997). Lösavlagringar och partiklar som avlagrats efter att ha 
färdats och transporterats med hjälp av exempelvis vind eller vatten kallas sediment 
(Lundqvist, 2001). Bottensedimentets karaktär varierar beroende av vilken plats det är, i de 
grunda och skyddade vikarna blir sedimentet en lös gyttja medan det mer liknar fast sand 
mellan klippor och stenar längs kusten (Strokirch & Wallström, 2008).  
 
Kransalger är vattenväxter som finns under vattenytan i hela världen. De finns på olika platser 
som i sjöar, rinnande vatten, brackvatten och i havet och de kan dominera 
undervattenvegetationen helt i kalkrika sjöar, vissa arter finns även i kalkfattiga sjöar (Blume, 
Blindow & Dahlke, 2009). Kransalger finns i varierande storlek, från några centimeter upp till 
två meter, och de kräver en bra vattenkvalitet för att trivas. De flesta arter är känsliga för 
övergödning och kan då försvinna snabbt, många arter av kransalger är hotade för utrotning 
på grund av försämrad vattenkvalitet (Blindow, Krause, Ljungstrand & Koistinen, 2007). 
De påverkar även andra arter genom den miljö de skapar som är viktig för många andra arter 
av djur och växter, bland annat är de viktiga för fisk och vissa fågelarter. Kransalger växer på 
mjuka sediment med förgrenade trådlika rhizoider som håller dem fast vid botten (Martin, 
Torn, Blindow, Schubert, Munsterhjelm & Henricson, 2004).    
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Sverige har längs sina kuster varierande salthalt som sträcker sig från omkring 2 ‰ i norra 
Bottniska viken till ungefär 25 ‰ på västkusten. En sammanställning av Blindow (2000) visar 
att 14 st olika arter av kransalger har påträffats längs Sveriges kuster. Av dessa var Chara 
aspera, Chara baltica, Chara canescens, Chara tomentosa och Tolypella nidifica vanliga 
medan andra arter som exempelvis Chara braunii, Chara globularis och Chara horrida var 
ovanliga i bräckt vatten. C. tomentosa och C. aspera fanns i både söt- och brackvatten och  
C. aspera var den vanligaste kransalgen som hittades, den kan leva i olika salthalter och 
påträffades därför längs hela Sveriges kuster. C. baltica och T. nidifica fanns endast i 
brackvatten med en preferens för något saltare vatten kring 6 – 8 ‰. I en jämförelse av studier 
gjorda i Sverige före 1930 och mellan 1975-1999 (Blindow, 2000) har stora förändringar skett 
med avseende på kransalgers växtplatser. Exempelvis anges att C. aspera hade ökat 1975-99 i 
jämförelse med 1930 i norra Sverige, medan utvecklingen var omvänd för södra Sverige. Som 
en möjlig förklaring till kransalgers nedgång i Östersjön längs Sveriges södra kust anges 
övergödning. Kransalger växer vanligtvis likt en matta på sedimentet och det djup de växer på 
påverkas av ljusklimatet. Detta visas bl.a. utanför Gotland där inga kransalger påträffades på 
djupare vatten än två meter. (Blindow, 2000)  
 
Några arter av kransalger är tvåbyggare medan den övervägande delen är sambyggare (Martin 
m.fl., 2004). Det honliga fortplantningsorganet hos kransalger kallas oogon, som är en oval 
äggcell med fem spiralformade höljeceller. Vid mognad lossnar dessa höljeceller och en 
oospor bildas, med brun eller svart färg med en tjock cellvägg. Spår efter höljecellen bildar 
oosporens spiralaktiga ribbor som finns utanpå (Blindow m.fl., 2007). Dessa oosporer kan 
under lång tid ligga vilande i sediment och klarar av att både frysa eller torka ut och ändå gro 
när förutsättningarna blir fördelaktiga (Blume m.fl., 2009). Kransalger producerar ett stort 
antal oosporer och de finns i sediment på sjöbotten. Väldigt tåliga och livskraftiga oosporer 
kan ligga länge i sediment (Berg, Coops & Simons, 2001). Förutom övervintring med 
oosporer kan kransalger övervintra vegetativt med hel eller del av växten eller med 
övervintringsknölar (noduler). Vegetativ övervintring med hel växt kan vara en fördel då de 
redan finns på platsen när vintern är över, dock finns risk att de skadas av isbildning (Martin 
m.fl., 2004).  
 
Området vid Själgrund beläget i Lövstabukten, där studien är utförd, är under påverkan av 
landhöjningen vilket syns tydligt på landskapet. Ungefär sex centimeter på tio år höjs 
landytan med och förändringen blir synlig när kobbar och stenar börjar växa upp ur havet och 
sunden mellan öar blir grundare (Strokirch & Wallström, 2008). I området finns närliggande 
flador som befinner sig i olika stadier i avsnörningsprocessen och som innehar olika arter av 
kransalger.  
 
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka hur förekomsten av kransalger skiljer sig mellan 
närliggande flador samt om artsammansättningen varierat över tid mellan olika perioder i 
avsnörningsprocessen från öppet hav till gloflada.  
Studien inriktades på en jämförelse av fem stycken närliggande flador i området Själgrund 
utanför Gårdskär vid Upplandskusten. Förekomsten av olika kransalgsarter bestäms genom 
analys av oosporer i sedimenten.   
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Material och metod 
 
Studien utfördes i fem stycken närliggande flador vid Själgrund i Lövstabuktens kustområde 
utanför Gårdskär i Uppsala län, (Figur 1 och 2). Området har mycket stenblock, kobbar, skär 
och öar samt grunt vatten. På grund av landhöjningen bildas vikar som vissa är helt avsnörda 
från havet medan andra vikar fortfarande är öppna mot havet (Johansson, Hjelm & Persson, 
2010). Området betraktas som orört och anses vara under låg påverkan av mänsklig aktivitet. 
Fladorna är vassomgärdade med kringväxande tät och snårig skog.  
 
 

 
Figur 1: Lövstabukten där undersökningsområdet vid Själgrund är inringat. Figuren är modifierad efter 
Strokirch & Wallström (2008).  
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Figur 2: Undersökningsområdet vid Själgrund med de fem fladorna (1-5) som ingick i undersökningen. Tät vass 
omringar fladorna följt av tät och snårig skog. Karta hämtad från – http://maps.google.se 
 
 
Enligt definitionen av olika landhöjningsstadier bedöms dessa grunda flador som gloflador då 
en glofladas mynning är igenvuxen med vegetation ovan vattnet, dock har vattnet fortfarande 
kontakt med havet som ligger utanför (Munsterhjelm, 1997).  
 
Provtagningen utfördes från is den 12 mars 2012. Sedimentet togs upp med en 
sedimentprovtagare utrustad med plexiglasrör med en diameter på 6,4 cm (Figur 3). Proverna 
togs så nära mitten av glofladan som möjligt. Sedimentprovtagaren fördes ned i sedimentet 
genom ett hål i isen, varefter den övre delen av röret stängdes med en kork med hjälp av två 
lod. Röret med sediment togs upp och placerades på en pistong med platta som gjorde det 
möjligt att skjuta upp provet ur röret. Sedimentprovet skivades i 5 cm tjocka skikt med hjälp 
av en skivtillsats som placerades på röret och överfördes till märkta plastpåsar. Beroende på 
varierande sedimentdjup erhölls olika antal provskikt från de olika glofladorna. Från varje 
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gloflada togs även två ytvattenprov för bestämning av salthalt. Vid provtagningen fastnade 
några algexemplar från botten fäst på sedimentprovtagaren vilka togs med för artbestämning. 
 

 
Figur 3: Sedimentröret som användes vid provtagningen. Till vänster syns förberedelser för att skiva 
sedimentproppen med skivtillsatsen fäst på toppen av röret. Till höger syns tydlig skillnad i färg mellan de olika 
sedimentlagren.  
 
 
Totalt togs 33 st sedimentprov från de fem glofladorna (Figur 2). I gloflada 1 som var belägen 
närmast havet (lat = N60.61966° long = E17.63739°) togs totalt 8 sedimentprov mellan 0 och 
40 cm. I gloflada 2 som var belägen norr om gloflada 1 (lat = N60.62057° long = 
E17.63680°) togs totalt 5 sedimentprov mellan 0 och 25 cm. I gloflada 3 som var belägen norr 
om gloflada 2 (lat = N60.62164° long = E17.63677°) togs totalt 8 sedimentprov mellan 0 och 
40 cm. I gloflada 4 som var belägen nordväst om gloflada 3 och belägen längst ifrån havet  
(lat = N60.62199° long = E17.63478°) togs totalt 8 sedimentprov mellan 0 och 40 cm. I 
gloflada 5 som var belägen väster om gloflada 2 (lat = N60.62019° long = E17.63496°) togs 
totalt 4 sedimentprov mellan 0 och 20 cm.  
 
På laboratoriet rördes proverna om och överfördes till plastburkar försedda med lock. 
Sedimentets utseende och konsistens antecknades för varje prov. Fem ml sediment överfördes 
till två på varandra följande silar med maskstorleken 0,50 respektive 0,25 mm och spolades 
med kranvatten för att separera olika stora partiklar från varandra. Den undre silen fördes till 
ett kar med kranvatten för att vaska fram oosporerna. En pasteurpipett användes för att suga 
upp det sediment som fanns kvar i silen och för att överföra det till en petriskål försedd med 
rutmönster i botten. Därefter undersöktes provet i stereolupp och oosporerna överfördes till en 
glasskål för artbestämning i större förstoring. Ett objektsglas med längdskala (0 – 0,5 mm) 
användes för att mäta längd och bredd av oosporerna. Skillnader i oosporers längd, bredd, 
färg och antal ribbor som finns runt oosporen (Figur 4) har använts för artbestämningen 
(Blume m.fl., 2009). Oosporerna har identifierats med hjälp av olika bestämningslitteratur 
(Blindow m.fl., 2007; Haas, 1994; Ray, Pekkari & Snoeijs, 2001; Schubert & Blindow, 2004). 
 
Sedimentets vattenhalt (%) bestämdes på 20 ml sediment i värmeskåp vid 105°C i 15 timmar. 
Sedimentets vattenhalt i procent erhölls efter beräkningar med sedimentprovens vikt före och 
efter torkning enligt Broberg (2003). Vattnets konduktivitet (mS/cm) bestämdes med en 
konduktivitetsmätare (712 Conductometer Metrohm Ion analysis). Konduktiviteten räknades 
om till salthalt i ‰ (Friends of Five Creeks – http://www.fivecreeks.org/monitor/sal.shtml 
2012). Korrelationsberäkning mellan antal oosporer och sedimentets vattenhalt utfördes med 
Spearman Correlation Rank Index. 
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Resultat 
 
Oosporer från följande arter hittades: Chara aspera, Chara tomentosa samt Tolypella nidifica 
(Figur 4). 
 

 
Figur 4. Oosporer av C. aspera (till vänster), C. tomentosa (i mitten) samt två exemplar av T. nidifica (till 
höger). Bilderna visar tydligt hur arterna skiljer sig åt i form, storlek och antal ribbor, som löper utmed oosporen.   
 
 
Oosporer från C. aspera hittades i alla gloflador utom gloflada 5. Oosporerna fanns på olika 
djup i sedimentet, vanligtvis mellan 10 – 30 cm (Tabell 1), och ett fåtal oosporer hittades i 
varje prov. Oosporer av C. tomentosa hittades huvudsakligen i de två översta 
sedimentskikten, 0 – 5 cm samt 5 – 10 cm (Tabell 1). De fanns dessutom levande då 
algprover som togs från glofladorna artbestämdes till C. tomentosa. I likhet med C. aspera 
påträffades ett fåtal oosporer av C. tomentosa (1-3 st/5ml) i varje gloflada.  
Oosporer av T. nidifica dominerade i antal i de nedersta sedimentskikten (1-86 st/5ml) med 
undantag för gloflada 4 där antalet oosporer var färre (1-4 st/5ml) och mer jämnt fördelade i 
skikten på 15-40 cm djup. Oosporer av T. nidifica påträffades längre ned i sedimentet i alla 
gloflador, med undantag för gloflada 2 och 5 där de även fanns i sedimentskikt längre upp 
(Tabell 1). Ytvattnets salthalt varierade mellan 2,2 ‰ och 4,1 ‰ (Tabell 2). 
Korrelationsberäkning mellan oosporer av T. nidifica och sedimentets vattenhalt visade inte 
på signifikant samband mellan dessa parametrar (-0,43 vid P = 0,01).  
 
Sedimentets färg och konsistens varierade på ett likartat sätt i djupled i de olika glofladorna. 
Generellt kan proverna beskrivas enligt följande: 
 
0 – 5 cm mörkt grönfärgad, vattnig, lös konsistens, innehåller mycket växtdelar. 

5 – 10 cm mörkt grönfärgad, ganska vattnig, lös konsistens, innehåller 
mycket växtdelar, grynig.  

10 – 15 cm mörkt grönfärgad, något fastare konsistens, grynig. 
15 – 20 cm mörkt grön/gråfärgad, fastare konsistens, något leraktig. 

20 – 25 cm mörkt grön/gråfärgad, fast konsistens, melerad, leraktig, sandig. 
25 – 30 cm mörkt grön/svartfärgad, fast konsistens, leraktig, hård.  
30 – 35 cm mörkt grön/svartfärgad, fast konsistens, leraktig, hård. 
35 – 40 cm  mörkt grön/svartfärgad, mycket fast konsistens, lera, hård.  
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Tabell 1. Oosporer och sedimentkaraktärer (vattenhalt och densitet) i olika sedimentskikt i gloflada 1 - 5.  
Gloflada 1 
 
 
Sedimentskikt 

Chara 
aspera/  
antal/5 ml 
sediment 

Chara 
tomentosa/  
antal/5 ml 
sediment 

Tolypella 
nidifica/  
antal/5 ml 
sediment 

Vattenhalt 
(%) 

Densitet      
(g vått 
sediment/ 
cm) 

0-5 cm – – – 95,3 119,7 
5-10 cm 1 1 – 94,9 146,5 
10-15 cm 2 – – 91,3 133,2 
15-20 cm – – – 86,8 129,2 
20-25 cm – – 1 79,4 120,6 
25-30 cm 1 – 1 75,5 128,6 
30-35 cm – – 83 69,8 139,0 
35-40 cm – – 86 70,3 137,3 
 
Gloflada 2 
 
 
Sedimentskikt 

Chara 
aspera/  
antal/5 ml 
sediment 

Chara 
tomentosa/  
antal/5 ml 
sediment 

Tolypella 
nidifica/  
antal/5 ml 
sediment 

Vattenhalt 
(%) 

Densitet      
(g vått 
sediment/ 
cm) 

0-5 cm – – – 97,5 134,5 
5-10 cm – 1 2 91,2 140,8 
10-15 cm – – 7 86,9 146,1 
15-20 cm – – 59 79,0 136,7 
20-25 cm 1 – 4 73,9 147,6 
 
Gloflada 3 
 
 
Sedimentskikt 

Chara 
aspera/  
antal/5 ml 
sediment 

Chara 
tomentosa/  
antal/5 ml 
sediment 

Tolypella 
nidifica/  
antal/5 ml 
sediment 

Vattenhalt 
(%) 

Densitet      
(g vått 
sediment/ 
cm) 

0-5 cm – 1 – 96,9 127,8 
5-10 cm – – – 95,8 132,6 
10-15 cm – 1 – 94,3 127,5 
15-20 cm 2 – – 90,6 123,8 
20-25 cm – – – 88,1 131,3 
25-30 cm 1 – – 79,6 133,9 
30-35 cm – – 16 75,7 127,3 
35-40 cm – – 52 72,2 128,9 
 
Gloflada 4 
 
 
Sedimentskikt 

Chara 
aspera/  
antal/5 ml 
sediment 

Chara 
tomentosa/  
antal/5 ml 
sediment 

Tolypella 
nidifica/  
antal/5 ml 
sediment 

Vattenhalt 
(%) 

Densitet      
(g vått 
sediment/ 
cm) 

0-5 cm – 1 – 94,4 126,4 
5-10 cm – 1 – 91,7 129,1 
10-15 cm 3 – – 88,0 128,8 
15-20 cm 1 1 1 82,3 120,1 
20-25 cm – – 4 75,2 136,0 
25-30 cm – – – 74,0 140,4 
30-35 cm – – 3 74,9 146,7 
35-40 cm – – 1 72,3 148,8 
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Gloflada 5 
 
 
Sedimentskikt 

Chara 
aspera/  
antal/5 ml 
sediment 

Chara 
tomentosa/  
antal/5 ml 
sediment 

Tolypella 
nidifica/  
antal/5 ml 
sediment 

Vattenhalt 
(%) 

Densitet      
(g vått 
sediment/ 
cm) 

0-5 cm – 2 – 97,1 129,6 
5-10 cm – – 1 93,6 134,3 
10-15 cm – – – 89,3 130,3 
15-20 cm – – 13 82,4 137,0 
 
 
 
Tabell 2. Ytvattnets konduktivitet och beräknad salthalt i gloflada 1 – 5.  
 Konduktivitet 

(mS/cm) 
Salthalt (‰) 

Gloflada 1 4,1445 2,8 
Gloflada 2 3,2775 2,2 
Gloflada 3 5,9475 4,1 
Gloflada 4 4,9290 3,3 
Gloflada 5 4,4025 3,0 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Resultaten av studien visar att oosporer av olika arter av kransalger påträffades i olika skikt av 
sedimentet. Chara tomentosa hittades vanligtvis i de övre skikten, Chara aspera hittades i de 
mellersta skikten och Tolypella nidifica hittades i de nedre skikten av sedimentet. En tydlig 
skillnad i antal hittade oosporer per 5 ml kan ses då C. tomentosa och C. aspera förekom i ett 
lågt antal, 1 – 3 st, medan oosporer av T. nidifica förekom i ett högre antal, 1 – 86 st.  
 
Det var tydligt att C. tomentosa dominerar i de olika glofladorna i nutid då dessa oosporer 
vanligtvis hittades i de två översta sedimentskikten där sedimentet var lösare än vad 
sedimentet var i de nedre lagren. Oosporer av C. tomentosa som hittades var ofta tomma och 
gulbruna, nästan gulgröna i färgen, och de hade väl markerade ribbor som var lätta att se.  
I en annan studie från området vid Lövstabukten (Strokirch & Wallström, 2008) beskrivs det 
att C. aspera och C. tomentosa är vanligt förekommande i områdets gloflador, i likhet med 
resultatet av denna studie. De algprover som togs artbestämdes till C. tomentosa och det 
påvisar att arten växer i området.  
 
C. aspera fanns mestadels i sedimentets mellersta skikt och endast några få oosporer hittades 
från varje sedimentprov. Enligt Blindow (2000) är C. aspera en vanlig kransalg som kan växa 
på olika platser och den finns i hela Sverige. Enligt resultaten från denna studie tycks inte  
C. aspera växa i de olika glofladorna i nutid då C. tomentosa påträffades i sedimentens övre 
skikt i alla gloflador. Kanske är samtliga gloflador i ungefär samma utvecklingsstadium i 
landhöjningsprocessen och som utgör bättre förutsättningar för C. tomentosa än för C. aspera. 
C. tomentosa trivs i mer skyddade gloflador med löst sediment medan C. aspera kan 
förekomma i något vågexponerade områden och den trivs mindre bra på mjuka bottnar 
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(Hansen m.fl., 2008). T. nidifica hittades mestadels på större djup i sedimentet och inte i de 
övre skikten, vilket visar på att denna art inte lever på platsen i nutid men var vanlig en längre 
tid tillbaka. Hansen m.fl. (2008) menar att T. nidifica trivs bättre i miljöer som är utsatta för 
vågor och påträffas sällan på platser som är skyddade från vågor som exempelvis gloflador 
(Hansen m.fl., 2008). Då arten tycks trivas bättre på en mer vågexponerad plats kan det hållas 
för troligt att arten levde på platsen under den tid som glofladorna fortfarande var öppet hav 
och utsatta för vågor. T. nidifica trivs i något saltare vatten kring 6 – 8 ‰ (Blindow, 2000) 
vilket också tyder på att arten levde när glofladorna fortfarande var hav. Sedimenten från de 
nedersta skikten var leraktiga med en vattenhalt mellan 70 – 75 % och lerkaraktären hos 
sedimenten härstammar från när glofladorna fortfarande var hav. Gloflada 4 hade i jämförelse 
med övriga gloflador ett lägre antal oosporer av T. nidifica. Salthalten i gloflada 4 var 3,3 ‰ 
(Tabell 2) vilket var det näst högsta noterade värdet, eventuellt kan gloflada 4 påverkas av 
havet norr om glofladan vilket kan leda till en högre salthalt. 
 
När landskapet successivt förändras från öppet hav till gloflador ändras miljöförhållandena. Ju 
mer avsnörd en flada blir desto mindre kontakt har den med havet (Hansen m.fl., 2008; 
Munsterhjelm, 1997) och salthalten påverkas. Resultaten för salthalt varierar från gloflada 2, 
som bestämdes till 2,2 ‰, till gloflada 3 som bestämdes till 4,1 ‰ (Tabell 2). Finns det någon 
tydlig skillnad i artsammansättningen mellan dessa gloflador? Gloflada 2 har endast fem skikt 
av sediment i jämförelse med gloflada 3 som har åtta skikt, detta beror troligtvis på varifrån 
sedimentprovet är taget inom glofladan samt hur stor sedimentationen har varit. Den enda 
tydliga skillnad som finns mellan dessa gloflador är spridningen av T. nidifica, som i gloflada 
2 hittades från sedimentskikt 5 – 10 cm ner till 20 – 25 cm och i gloflada 3 hittades i 
sedimentskikt 30 – 35 cm samt 35 – 40 cm. Gloflada 3 hade endast T. nidifica i de två 
nedersta sedimentskikten, de andra glofladorna hade större spridning för förekomst av denna 
art. Sedimentets vattenhalt var generellt lägre i de djupare sedimentlagren än i de övre 
sedimentlagren. Korrelationsberäkning visar dock ingen signifikant korrelation mellan 
förekomsten av oosporer av T. nidifica och sedimentens vattenhalt (-0,43 vid P = 0,01). 
Skillnader i salthalt mellan glofladorna påverkas av issmältningen och vattenprover togs strax 
under ytan vilket ger ett värde strax under isen. Sammanställningen av karaktär och utseende 
för de olika skikten av sedimenten ger en bild av hur skikten skiljer sig från varandra och kan 
kompletteras med vattenhalten (%) för varje skikt, som visar mer konkret hur skikten skiljer 
sig åt.  
 
Skillnad i antal funna oosporer kan bero på vilket sätt de övervintrar samt om arten är 
sambyggare eller tvåbyggare. C. aspera är tvåbyggare som övervintrar med 
övervintringsknölar och ibland som hel växt (Nielsen, 2004), C. tomentosa är också 
tvåbyggare men övervintrar vanligtvis som hel växt och ibland med övervintringsknölar 
(Torn, Martin & Munsterhjelm, 2004). T. nidifica är ettårig och övervintrar endast med 
oosporer och arten är sambyggare (Hansen m.fl., 2008; Urbaniak, 2004). Eftersom T. nidifica 
övervintrar med oosporer kan det förklara varför så stort antal oosporer hittades av arten 
jämfört med övriga arter. Då C. aspera och C. tomentosa är tvåbyggare finns möjligheten att 
platserna där sedimentprov togs endast innehar hanliga eller honliga individer, vilket påverkar 
resultatet av antal påträffade oosporer och tolkning av vilka kransalgsarter som var 
framträdande.  
 
Oosporer kan med fördel användas för att artbestämma vilka arter av kransalger som har 
funnits på platsen över tid. Genom att undersöka oosporer och använda bestämningslitteratur 
för artbestämning är det möjligt att vid analys få fram vilken art det rör sig om. Detta är 
speciellt lämpligt vid undersökning av sediment där gamla oosporer är det enda material som 
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finns tillgängligt för analys. Dock kan det vara en omöjlighet att skilja många arter åt genom 
att endast analysera deras oosporer (Blume m.fl., 2009). Denna kunskap kan ha haft betydelse 
i denna studie då endast oosporer analyserades, utan kännedom om vilka arter som fanns.  
 
Oosporer som fanns i sedimenten har i vissa fall varierat i storlek och utseende men bestämts 
till samma art, risken finns att dessa kan ha varit skilda arter men det ligger en stor svårighet i 
att artbestämma utifrån att studera oosporer i stereolupp. Enligt Blume m.fl. (2009) kan det 
vara relativt enkelt att urskilja en C. tomentosa från andra oosporer, även oosporer från Nitella 
skiljer sig markant från övriga. Dock finns stora svårigheter att skilja oosporer åt inom Chara, 
det finns stor variation inom en art som skapar överlappning mellan arter vilket skapar 
svårigheter vid artbestämning (Blume m.fl., 2009). Ett problem som visar sig är att när 
oosporerna faller av och lägger sig i sedimentet och blir liggande där under en längre tid 
ändras deras utseende, följaktligen kan artbestämning utifrån utseende av oosporer funna i 
sediment bli felaktig eller icke tillförlitlig (Hutorowicz, 2008). Skillnad i oosporers bredd och 
längd kan förekomma beroende av om oosporer analyseras i vått eller torrt tillstånd. Omkring 
5 % av längd och 27 % av bredd kan skilja mellan våta och torra oosporer (Blume m.fl., 
2009). Metodval kan påverka resultatet, dock föreföll det enklare att arbeta med sediment i 
vått tillstånd då torrt sediment är hårt och svårhanterat.  
 
För att artbestämma oosporer studeras deras struktur och utseende och det krävs ett stort 
insamlat material för att kunna jämföra och analysera oosporer och eftersom stora skillnader 
kan finnas inom samma population bör minst 40 st oosporer analyseras för att få ett trovärdigt 
resultat (Blume m.fl., 2009; Hutotowicz, 2008). För att få ett mer tillförlitligt resultat i denna 
studie skulle en större mängd sediment analyserats för att få fram fler oosporer. För vidare 
studier inom området skulle det vara lämpligt att analysera en större mängd samt analysera 
proverna flera gånger då risken finns att oosporer inte syns och felmarginalen växer. 
Steinhardt & Selig (2011) använde ett delprov av 2 - 3 g som analyseras under stereolupp. 
Antal oosporer de hittade beräknades om så att de fick ett värde på antal oosporer per m2 

sediment (Steinhardt & Selig, 2011). Metoden som användes i denna studie var liknande den 
som Steinhardt & Selig hade och den ger ett ungefärligt värde för fördelningen av antal 
oosporer, de 5 ml sediment som analyserades vägde 5 - 6 g. För bästa resultat dock bör större 
mängd sediment analyseras för att inte förbise oosporer.  
 
Förekomsten av oosporer i glofladorna var likartad med några få undantag, inga tydliga 
skillnader fanns att se och inget utmärkande skilde dem åt. Ingen gloflada hade en unik art 
utan de delade samma artuppsättning, förutom en som saknade C. aspera. Det är tydligt att  
T. nidifica växte på platsen längre tillbaka i tiden, C. aspera växte något senare i tid medan  
C. tomentosa växer på platsen i nutid och sen en tid tillbaka, vilket också bekräftades med de 
algexemplar av arten som hittades i glofladorna.  
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