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Kiselalger i Oslofjorden og Skagerrak. 
Arter nye for ornddet: 

Irnmigranter eller oversett tidligere? 
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The diatoms Coscinodiscus wailesii and Thalassiosira punctigera, regarded 
as immigrants from 1977-78 in the English Channel, were observed for the 
first time in the Oslofjord and the Skagerrak in the autumn 1979. Examination 
of monthly samples from the Skagerrak collected after that, showed the pre- 
sence of the two species every year between October and March, ccArcticb~ 
species, also present in the Baltic, were observed in the Oslofjord and the Ska- 
gerrak in March-April 1985 and 1986. Whereas the ccArctic* species suppo- 
sedly are favoured by the presence of ice and have been in the Oslofjord and 
the Skagerrak since these areas were formed, it may still be questioned whet- 
her C. wailesii and T: punctigera are established immigrants or introduced by 
southerly currents every autumn. 
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Kiselalger - hva er de, 
hvordan er de, 
og hvor er de 
Kiselalger (diatomer) er encellede, 
autotrofe planter; de minste er et 
par tusendels millimeter og de 
stmrste opp ti1 et par millimeter lan- 
ge. Kloroplastene har foruten klo- 
rofyll gulbrune pigmenter sorn gir 
kiselalgene deres gyldenbrune far- 
ge. Det sorn fremfor noe serpre- 
ger disse algene, og som har gitt 
dem navnet kiselalger, er den be- 
standige, forkislede delen av celle- 
veggen. Den er rikr ornamentert, 
er to-delt, og samrnenliknes gjeme 
med lokket og bunnen p i  en eske 
forbundet med mange band sorn 
bindene i en tonne (Fig. 2). 

Antall kjente kiselalgearter ut- 
gjmr vel 10 000. De er da ogsa ut- 

bredt i alle biotoper hvor det i det 
hele tatt fins vann eller en grad av 
fuktighet, det vzre seg sml pytter, 
myrer eller det store, Apne havet. 
Noen lever p i  et fast substrat, ofte 
festet med slimstilk ti1 andre alger 
(Fig. 11, ti1 planktondyr, steiner el- 
ler fast fjell. Andre danner brunt 
belegg pP bryggestolper, vann- 
planter, is eller huden p i  hval. 
Noen kryper pa underlaget; disse 
har en spalte i skallet (Fig. 5) med 
slimutskillelse som igjen reguleres 
av organeller som ligger tett inn ti1 
denne spalten. Atter andre igjen 
lever inne i alger, sorn i skudd- 
spissene av sagtang og blaeretang, 
eller inne i sma dyr. Den mkolo- 
giske gruppen kiselalger som det 
her skal fortelles om, er frittsvev- 
ende i sjmen; de er marine plank- 

tonalger, og spiller en stor rolle i 
havets naringsskjede som mat for 
sml planktondyr. I motsetning ti1 
mange andre encellede rnikrosko- 
piske planktonalger, som furefla- 
gellater (dinoflagellater) og noen 
andre flagellatgrupper, har kiselal- 
gene sjelden eller aldri blitt opp- 
fattet sorn skadelige for mennes- 
ker, dyr eller andre alger. I no- 
vember-desember 1987 ble det 
imidlertid i Kanada for fmrste gang 
konstatert forgiftningstilfeller i for- 
bindelse med masseforekomst av 
en kiselalge, NitzschZa pungens 
Grun. f. multisenes Hasle, en form 
fmrst beskrevet fra Oslofiorden 
hvor den opptrer jevnlig. I Kana- 
da i 1987 d0de tre personer etter 
a ha spist muslinger dyrket i det 
ornradet hvor masseforekomsten 
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