
Fil.lic.avhandling

¡n

ùf atematisk naturvetenskapl i ga fakulteten

T¡Õdchunty'Ossto - F¡kultct/S.it¡6

26.1 r. r 996

ôrnr - Alùatalr 0tal

Heterotrofa tlagellatcr
tn

sediment
scdimens

T¿xonomi, kolog och
ecology

deras
and their

potentiel la
porenrial

betydetse den
significance tn the

bentiska m

benth lc
ikrob iella

microbial lood
näringsväven

- Fórlanarc
Olavi Ekebom

Inst.ftir Ekol. och S¡rstematik / Hydrobiologiska avd

- ln¡t¡lutron

Helgtt tortt YLtoPrsro - HELSTNGFoRs uNIvERSITET /(tl

b

i0sidor+idetar
lìivirlrtm¡ -

Denna licenriatavhandling behandlar sedimentlevande heterotrofa flagellaters ta\onomi och ekologi. Avhandlingen

består av en innodukrionsdel och 3 verenskapliga arbeten (engelskspråkiga skrifter) varav ett publicerat, ett i

rryck, samÌ en manuskipr (lll.). Det första behandlar sedimentlevande heterotrofa flagellaters taxonomi på

en korall-ö, en del av det Stora bani¿irrevet (Queensland, Australien). Det andra arbetet jåimlór olika

heterotrofa nanoflagellat-arrers lörmåga an tillgodogöra sig lösta organiska makromolekyler. Det tredje

arbetet, gjort vid Tvåirminne zoologiska station, åir en kvantitativ studie av sedimen¡levande heterotrofa

nanofìagellarer och bentiska bakterier i Pojoviken. Avhandlingen (introduktionsdelen) ger

bakgrundsinformation till flagellat-taxonomi och ekologi, lÖrklarar valet av metoder, presenterar

målsåittningarna och diskuterar resultaten och slutledningarna av de tre arbetena.

Heterorrofa flagellaters betydelse lór den mikrobiella näringsväven i sediment åtr bristfti

kitnd. Denna avhandling har som målsättning att:besvara några av de gnrndlåiggande frågorna ss.:

. hur bundna åtr heterotrofa flagellater till en bestämd tivsmiljö (sediment eller pelagial) och hurivida de har

en vid biogeografisk distribution (global distribution)?
. vilken ryp av lôda kan heterotrofã ftagellater i sediment tillgodogöra íig, fðrutom bakterier?
. berydelsen av antalet (måingden) sedimentlevande heterotrofa nano-flagellater och bentiska bakterier ldr den

bentiska mikrobie lla näringsv¿iven
Resultaten ffin skrift I visar att sedimentets artsammansättning vid det undersökta området

(One Tree Island, Queensland, Australien) bildar en gemensam gnrpp med öwiga sedimentlevande

skild frfu¡ heterot¡ofa flage.llater i pelagialen. Små heterotrofa flagellater flórekom dock i såv¿il sediment som

pelagial. Trots rre för vetenskapen nya arter funna vid One Tree Island utgiorde öns ansarnmansättning inte

någon separat grupp från de öwiga sediment-lokalerna, dvs den hade inte någon klart endemisk

artsammans¿lttning. Totalt identifierades 37 arteç varav Peranema macrostoma, Ploeotia plumosa and

Anehmia exotica, åir fìir vetenskapen nya arter, medan Carpediemonas membranifera, tidigare beskiven som

Percolomonas membranifera fl¡ades till ett nyn släkte.

Resultaten frân skrift II vÍsar att de 5 heterotrofa flagellater som undersökles, Pteridomonas

danica, Diaphanoeca sp., Cafeteria roenbergensis, Paraplrysomonas sp. och Ciliophrys sp., samt ett prov

med obestämd ansammans¿imning, kunde ta upp dextran och concavallin A, dvs lösta organiska

makromolekyler. Dylika mak¡omolekyler kan mycket väl tänkas vara en alternativ näringskälla Fór

heterorrofa flagellater vid sidan av bakterier vilka dock klart är den viktigaste ntiringskåitlan ftir de testade

arterna. Fyra av de testade arterna lorekommer även i sediment.

Resultaten från skrift III visar att antalet heterotrofa flagellater i sedimentets ytskikt i

Pojoviken var mycket högr, från l. I x 105 upp till 5. I x lOi celler ml'r lârskt sediment. Värdena är bland de

högsta som rapporrerats. Skillnader mellan de olika prowagningstillîállena var klara, medan det inte var

möjligt an se rydliga skillnadema mellan de 3 prowagningspunkterna. Förhålandet mella heterorrofa

nanoflagellater och benriska bakrerier anryder an dessa flagellater sannolikt är den viktigaste bakterieätande

organismgruppen i Pojoviken. Denna undersökning var den ftirsta där hetero-trofa fìagellater i sediment

kvãntifieãts'inorra östersjon. Mängden bakterier var rätt hög, från 8.9 x l0t till 1.63 l0e celler ml'r fìirskt

sedimen, medan bakteriepioduktionen var rätt låg, från 3 x l0r till 2 x 107 celler day'r, jämfdrr med

motsvarande värden angivna i lineraruren.
Slutligen kan sedimentlevande heterotrofa flagellater delas upp i nanoflagellater och stora >

20 ¡rm flagellater. Nanoflagellat-anerna i sediment är delvis samma arter som förekommer i pelagialen och

deras roll är sannolikt densamrna som i pelagialen, dvs de är bakterie-ätare. De större anerna, av vilka f'lera

är omnivorer är mer bundna rill sediment och har sannolikt en motsvarande roll som ciliater och meiofauna.
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