
 

 

 

 

 

 
  Populationsdifferentiering  

hos kransalger 
 
 

Södertörns högskola | Institutionen för livsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 HP | Miljövetenskap | Höstterminen 2012 

Av: Sara Frost 
Handledare: Mikael Lönn 
 



 2 

Abstract	  

 

Charophytes are an important key species in the Baltic Sea. They reproduce by using 

oospores and this study aims at distinguish morphological differentiation between oospores 

within and between individuals and populations. Mainly I asked myself the question whether 

the differences and similarities in morphology could be associated with differences between 

geographic distance and habitat, and to what extent oospores could be reassigned to the 

correct population and individual. Charophytes of the genus Chara aspera were collected in 

eastern Svealand and harmonics from elliptic Fourier transforms have been used to describe 

the contours of the oospores. The parameters of the harmonics were then used for statistical 

analyses. The results showed that the different populations could be separated 

morphologically when the population affiliation of the oospores has been known to the 

analysis. It was difficult to separate individuals from each other, but it worked well in the 

population in which most oospores were collected. When the identity of the oospores was 

unknown to the analysis only half of them were returned to the correct population, and it did 

not work to reassign unknown oospores to individuals. The three populations from brackish 

water grouped together in the discriminant analysis, separated from the two freshwater 

populations, which, in turn, were clearly distinct from one another. Dispersal between the 

different populations in brackish water is likely. However, dispersal between the populations 

in fresh water is not likely. There is nothing to indicate dispersal between brackish and 

freshwater habitats. I can conclude that there is enough information in the morphology of the 

oospores to measure relative differences between individuals and groups, as well as to 

estimate variability. 

 

Keywords: Baltic Sea, elliptic Fourier transforms, oospores, morphology, Chara 
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Sammanfattning	  

 

Kransalger är en viktig nyckelart i Östersjön. De förökar sig med hjälp av oosporer och denna 

studie har syftat till att urskilja morfologisk differentiering mellan oosporer inom och mellan 

individer och populationer. Främst ställde jag mig frågan huruvida skillnader och likheter i 

morfologi kan associeras med skillnader mellan olika geografiska avstånd och habitat samt i 

vilken mån oosporer kan återföras till korrekt population och individ. Kransalger av arten 

Chara aspera har insamlats på lokaler i östra Svealand och elliptiska Fouriertransformationer 

har använts för att med hjälp av vågfunktioner beskriva oosporernas konturer. Parametrarna i 

vågfunktioner har sedan använts för statistiska analyser. Resultaten visade att de olika 

populationerna kunde separeras morfologiskt när oosporernas populationstillhörighet varit 

känd för analysen. Däremot var det svårare att separera individer från varandra men det 

fungerade bra i den population där flest oosporer insamlats. Då oosporernas identitet varit 

okänd för analysen återfördes endast hälften av dem till rätt population. Det gick inte att 

återföra okända oosporer till individer. De tre populationerna från bräckt vatten grupperades 

tillsammans i diskriminantanalysen, skilda från de två sötvattenpopulationerna som i sin tur 

var tydligt skilda från varandra. En spridning mellan de olika populationerna i brackvatten är 

trolig. Däremot är en spridning mellan populationerna i sött vatten inte sannolik. Det finns 

inte heller något som talar för en spridning mellan habitaten. Slutligen kan jag konstatera att 

det finns tillräckligt mycket information att hämta i oosporerna morfologi för att mäta relativa 

skillnader mellan individer och grupper liksom för att skatta variabilitet. 

 

Nyckelord: Östersjön, elliptiska Fouriertransformationer, oosporer, morfologi, Chara 
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1 Introduktion	  

Kransalger tillhör grönalgerna och antas vara den evolutionslinje som ledde fram till 

landväxterna (Martin, et al., 2003). De har en tydlig visuell likhet med kärlväxter (Blindow, et 

al., 2007) och likheter finns också när det kommer till celldelning och sexuell reproduktion 

(Raven, et al., 2003). Kransalger har hittats på alla kontinenter utom Antarktis (Martin, et al., 

2003). I svenska kustområden har 14 kransalgsarter regelbundet hittats och dessa arter 

förekommer i sin tur i flera olika habitat (Blindow, 2000). Kransalgerna på Östersjöns 

mjukbottnar bildar på vissa ställen stora ängar vilket skapar viktiga habitat för både växter 

och djur, framför allt för fiskyngel då växtligheten fungerar som skydd (Bernes, 2005). 

Många kransalger kalcifieras och skapar på så sätt även en bra miljö för epifyter som 

kiselalger och fintrådiga grönalger (O'Reilly, et al., 2007). Som primärproducenter 

tillhandahåller algerna även viktiga ekosystemtjänster (Bernes, 2005).  

Östersjön står idag under stor inverkan av mänsklig verksamhet då avrinningsområdet är 

fyra gånger så stort som dess yta (Bernes, 2005). Problematiskt är att många länder 

tillsammans ska ansvara för rening av utsläpp och även andra ämnen som rinner ut i havet 

(Hassler, 2006). Överlag är kransalger mycket känsliga för övergödning och används därför 

ofta som bioindikatorer på god vattenkvalitet (Blindow, et al., 2007). Flera arter är idag 

hotade och troligt är att båttrafik, klimatförändringar och användning av ogräsmedel påverkar 

kransalgernas förekomst negativt (Blindow, 2009). Det är av yttersta vikt att ekosystemet kan 

återhämta sig från negativ inverkan och för att inte dess resiliens ska förloras måste 

nyckelarter, så väl som övrig biodiversitet, bevaras (Reusch, et al., 2005).  

För att främja en hållbar utveckling har den svenska regeringen satt upp 16 

miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur till miljöarbetet. Målen ska nås innan år 2020. Flera 

av dessa korrelerar direkt med problematiken i Östersjön men målet ”Hav i balans samt 

levande kust och skärgård” är av särskild relevans. Miljökvalitetsmålet behandlar betydelsen 

av en biologisk mångfald och vikten av att värna om nyckelarter. Målet bedöms inte kunna 

nås till år 2020 och vidare konstateras att ytterligare kunskap behövs, bland annat om de 

marina ekosystemen och dess nyckelarter (Naturvårdsverket, 2012). I förhållande till 

kransalgernas roll som nyckelart finns idag lite information att tillgå och för att man ska 

kunna veta hur man bäst verkar för deras bevarande behövs populationsdynamiken studeras. I 

Sverige är den vanligaste arten Chara aspera (Nielsen, 2003) och denna undersökning 

inriktar sig på Chara aspera i östra Svealand. För bilder, se bilaga 4. 
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1.1 Populationsdifferentiering	  och	  mikroevolutionära	  processer	  

En population utgörs av en grupp individer från samma art, lokaliserad på ett visst ställe. 

Populationsdynamiken påverkas av biotiska och abiotiska faktorer som påverkar individerna 

och därigenom populationens storlek. Alla individer inom en population bidrar till en 

gemensam genpool, vilken kan förändras över tid (Raven, et al., 2003). Större populationer 

har en större genpool vilket gör att de lättare kan anpassa sig till förändringar än en liten 

population med mindre genpool (Johannesson, et al., 2011). Populationer kan vara 

strukturerade på olika sätt och även ha olika mycket kontakt med varandra (Frankham, et al., 

2004). Oftast är en population uppdelad i delpopulationer som vidare kan vara mer eller 

mindre genetiskt olika varandra (Andersson, et al., 2007). Mikroevolutionära processer 

påverkar populationers genetiska variation och de centrala processerna utgörs av mutation, 

genetisk drift, migration och selektion. Graden av genetisk mångfald inom en population kan 

ha verkan på dess stabilitet, produktivitet och tillväxt. Vidare kan detta påverka samhällen och 

ekosystemnivåer (Hughes, et al., 2008). 

Evolutionen är beroende av genetisk variation och mutation är den enda process som 

nyskapar sådan. I jämförelse med de övriga processerna är mutation en väldigt långsam 

evolutionär kraft. Mutationer uppstår slumpmässigt och vissa av dem är letala (Escher & 

Saura, 2009). Överlag är endast ett fåtal mutationer fördelaktiga för individen, de som är 

ofördelaktiga men inte letala försvinner oftast fort genom att de selekteras bort (Andersson, et 

al., 2007). Genetisk drift har att göra med slumpmässiga förändringar av allelfrekvenser 

(varianter av gener) från en generation till en annan. Detta innebär att skadliga alleler kan 

uppkomma och att gynnsamma alleler kan förloras (Sadava, et al., 2011). Drift får större 

konsekvenser i en liten population än i en stor och kan leda till att en population förlorar sin 

genetiska diversitet och därmed sin evolutionära potential (Frankham, et al., 2004). Drift kan 

aldrig öka den genetiska diversiteten i en population (Escher & Saura, 2009). Migration, eller 

genflöde, innebär att individerna sprider sig mellan populationer och är följaktligen en 

process som snabbt kan bidra med genetisk variation (Frankham, et al., 2004). Migration 

motverkar på så sätt effekten av drift. Däremot är det inte givet att migration alltid påverkar 

en population positivt. Kanhända är det fler individer som flyttar från populationen än det är 

som flyttar till populationen. Det är inte heller säkert att individerna som flyttar in har med sig 

nya alleler då detta i praktiken kan vara avhängigt av hur nära varandra populationerna 

befinner sig och hur mycket utbyte de tidigare haft (Escher & Saura, 2009). Selektion, eller 

naturligt urval, är den kraft som motverkar de slumpmässiga processerna. Selektion är alltså 
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den process som gör att populationen blir mer anpassad till sin miljö och även till eventuella 

förändringar av habitatet (Andersson, et el., 2007). Detta förutsätter att individerna i en 

population har olika genuppsättning och därmed olika stora fördelar samt olika förmåga att 

reproducera sig. Sådan reproduktionsframgång benämns fitness (Escher & Saura, 2009). 

Evolution är avhängigt av både geografiska och rumsliga skalor och när man tittar på 

släktskap inom och mellan populationer är det viktigt att man tar hänsyn till dessa aspekter 

(Kolseth & Lönn, 2005b). Ekologiskt avstånd, exempelvis olika habitattyper, och geografiskt 

avstånd kan utgöra hinder för kontinuerlig spridning (Chesser, 1983). Även om de 

geografiska avstånden är relativt korta kan habitaten variera mycket och därmed utsätts 

populationerna för olika selektionstryck (Sadava, et al., 2011). Växter som förekommer över 

stora områden utvecklar ofta lokalt anpassade populationer som utmärker sig genetiskt. 

Sådana populationer, ekotyper, har fysiologiska och morfologiska karaktärer som gör dem väl 

rustade för habitatet de lever i. Detta kan förminska eller helt få det genetiska flödet mellan 

populationer att upphöra (Liu & Godt, 1983). Vissa populationer blir mer eller mindre 

isolerade och dessa populationer är vanligen beroende av nytt genetiskt material. Utan nytt 

genetiskt material kan inavel öka, vilket i sin tur kan leda till reducerad fitness (Chesser, 

1983). Dessutom förlorar populationen genetisk variation genom drift och ju mindre 

populationen är desto större inverkan har driften (Andersson, et al., 2007). ”Isolation by 

distance” (Wright, 1943) är ett talande begrepp som innebär just att isolerade populationer, 

som har begränsad kontakt med andra populationer, påverkas starkt av drift vilket leder till att 

populationen utvecklar en särprägel (Slatkin, 1994). Då populationer isoleras från varandra 

kan de över tid ge upphov till nya underarter genom att de differentieras genetiskt (Frankham, 

et al., 2004).  

Östersjön är ett ungt hav som fortfarande påverkas av landhöjning. Både sött och salt 

vatten flödar till Östersjön och det medför inte bara bräckt vatten utan också en salthalt som 

skiljer sig mellan olika regioner och med djupet. Oftast växer kransalger i skyddade vikar och 

i dem kan salthalten fluktuera relativt mycket under olika förhållanden. Då vikarna är grunda 

kan vinterns istäcken slita mycket på bottenvegetationen vilket påverkar kransalgs-

populationerna (Schubert, et al., 2003). Chara aspera förökar sig bland annat med hjälp av 

bulbiller (groddknoppar) och sexuellt med hjälp av oosporer (Blindow, et al., 2007). Till 

skillnad från bulbillerna som troligtvis mest är till för övervintring, kan oosporerna överleva 

länge i sediment. Oosporerna antas också kunna transporteras över längre avstånd än 

bulbillerna, exempelvis genom betning av fåglar och fisk och man har sett att bestånden av 
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Chara aspera på vissa ställen korrelerar med migrationsmönstren hos betande arter (Van den 

Berg, et al., 2001). 

Chara föredrar habitat som har en hög kalciumhalt och ett pH på 6-10. För att nå optimala 

förhållanden krävs också mycket ljus – en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

populationerna (Martin, et al., 2003). Chara aspera förekommer vanligtvis på väldigt grunt 

vatten ner till 4 meters djup och växer både i sött och i bräckt vatten (Nielsen, 2003). För att 

få kännedom om ifall lokala populationer är anpassade till salthalt är det värdefullt att veta 

hur spridningsmönstret ser ut mellan lokaler med olika salthalt. Blindow, et al., (2009) 

genomförde en studie där detta undersöktes. De samlade in exemplar från habitat i Östersjön 

med olika salinitet och utsatte dem sedan för olika salthalter under kontrollerade former. 

Studiens resultat antydde att den mest gynnsamma salthalten beträffande Chara asperas 

förökning med hjälp av oosporer och bulbiller är mellan 5 och 10 PSU (Practical Salinity 

Unit). Den lägre fertiliteten hos populationer i sötvatten ansågs bero på sämre fertilitet hos de 

hanliga plantorna. Vidare menar författarna att det genetiska utbytet mellan marina och 

limniska habitat är litet. Detta stöds av deras observationer av att en potentiell planta får svårt 

att klara sig och att själv utveckla fertila gametangier (Blindow, et al., 2009). 

1.2 Morfologi	  för	  att	  mäta	  differentiering	  

En metod som konstaterats vara speciellt användbar för att skildra tvådimensionella former är 

elliptiska Fouriertransformationer. Metoden förklaras av Kuhl och Giardina i Elliptic Fourier 

features of a closed contour (1982) och går ut på att ett objekts kontur beskrivs av 

vågfunktioner. Fyra koefficienter: an, bn, cn och dn bildar en vågfunktion och ju mer detaljerad 

konturen är, desto fler vågfunktioner krävs. Dessa kan sedan användas för vidare analyser. 

Rohlf och Archie (1984) har jämfört olika matematiska metoder för att visa på likheter och 

skillnader i formen på vingen hos 127 olika arter av myggor. Elliptiska Fourier-

transformationer ansågs vara det mest användbara tillvägagångssättet och författarna använde 

sig då av de första 15 vågfunktionerna för vidare analyser (Rohlf & Archie, 1984). Metoden 

har även använts för att undersöka sambandet mellan genotyp och morfologi hos musslor. 

Etthundranittiofyra skal från två olika grupper av musslor analyserades då och författarna 

konstaterade att sambandet mellan genotyp och morfologi kunde styrkas. Däremot gick det i 

nämnda undersökning inte att med säkerhet säga vilken population ett individuellt musselskal 

härstammade från. I denna undersökning använde sig författarna av de 10 första 

vågfunktionerna då de ansåg att det var tillräckligt för att beskriva skalens form (Ferson, et 

al., 1985). Ett annat musselsläkte har undersökts av Costa, et al., (2008). De använde 
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elliptiska Fouriertransformationer för att beräkna en medelkontur hos två olika arter av 

musslor inom samma släkte. Sju vågfunktioner användes för vidare analyser. Undersökningen 

stödde teorin om att skillnader mellan arterna var större än skillnaderna mellan populationerna 

inom samma art. Den matematiska metoden har även använts för att titta på variationer hos 

Praktvivans kronblad. Författarna använde sig av de 20 första vågfunktionerna och 

undersökningen påvisade att blomsterbladens symmetriska inslag var ett resultat av genotyp 

medan de asymmetriska inslagen var påverkade av miljöfaktorer (Yoshioka, et al., 2004).  

Svårigheten i att bestämma kransalger på artnivå har iakttagits av flera forskare (ex. 

Tolstoy & Österlund 2003; Blindow, et al., 2007; O'Reilly, et al., 2007; Urbaniak 2010) 

eftersom det inom vissa släkten förekommer stor morfologisk variation. O'Reilly, et al., 

(2007) fann i sin studie stor genetisk diversitet mellan Chara-populationer av samma art. 

Habitatet tycks spela roll för morfologin; storleken på oosporer inom samma art kan variera 

med vattendjup och dessutom korrelera till hur tät populationen är. I en undersökning fann 

man skillnader i storlek mellan oosporer hos Chara på 0.7, 3 och 5 meters djup. De som 

insamlades på 3 meters djup var störst och de som insamlades på 5 meters djup var minst 

(Boszke & Bociag, 2008). 

1.3 Syfte	  

Förändringar i kransalgssamhällen och –populationer kan vara stora från ett år till ett annat 

och med anledning av detta kan starka inslag av metapopulationsdynamik urskiljas där 

utdöende och återkolonisation är centrala processer (Kerstin Wallström muntligen, 2012). 

Kransalger har hög plasticitet och inom släktet Chara förekommer vanligtvis stor morfologisk 

variation. Dessutom påverkas de av rådande ekologiska förhållanden (Urbaniak, 2010). En 

korrekt bestämning är avgörande för att vidare kunna titta på olika populationer och vad som 

skiljer dem åt. Några arter är dock lättare att känna igen än andra. En av dessa är Chara 

aspera som har encelliga bulbiller, vilket är karaktäristiskt för arten (Nielsen, 2003). Speciellt 

för kransalger i stort är att de kan föröka sig sexuellt med hjälp av oosporer. Även oosporerna 

kan i många fall användas för att taxonomiskt bestämma kransalger (Blindow, et al., 2007). 

Syftet med denna undersökning är att analysera differentiering mellan Chara aspera-

populationer och individer inom populationer med hjälp av oosporernas formvariation. 

Oosporerna avbildas och deras form beskrivs med hjälp av Fouriertransformationer. 

Parametrarna i vågfunktionerna används sedan för statistisk analys, främst constrained 

ordinations och diskriminantanalyser. Om det finns ett tydligt mönster i den morfologiska 

variationen öppnar det möjligheter att använda oosporer för att studera populations-
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differentiering geografiskt och i tiden genom sedimentprover. Det skulle också gå att 

identifiera metapopulationsstrukturer och spridningsmönster.  

De specifika frågeställningarna är:  

Kan populationer och individer separeras morfologiskt när oosporernas identitet är känd? 

Kan okända oosporer hänföras till populationer eller individer? 

Hur förhåller sig graden av morfologisk differentieringen inom och mellan populationer till 

geografiska avstånd och till habitat (sött/bräckt vatten)? 

2 Material	  och	  metoder	  

Kransalger kan föröka sig både asexuellt och sexuellt. Asexuellt förökar de sig med bulbiller, 

som antingen är encelliga eller flercelliga, genom fragmentering eller genom cellulära 

utväxter vid noderna. Sexuellt förökar de sig med fortplantningsorgan, gametangier, där de 

honliga kallas oogon och de hanliga anteridier. Antingen befinner sig både de hanliga och 

honliga gametangierna på samma individ eller på olika växter. Oogonet består av en äggcell, 

oval till formen, och omges av fem spiralformade höljeceller (Blindow, et al., 2007). 

Höljecellerna växer uppåt medsols utefter äggets yta men längst upp finns istället så kallade 

coronulaceller som bildar en krona. När oogonet är moget flyttas höljecellerna isär från 

kronan och anteriderna kan simma in och befrukta oogonet som då mognar (Martin, et al., 

2003). Vid mognad lossnar ofta höljecellen och äggcellen utvecklas till en oospor. Höljecellen 

har då bildat ett mönster på oosporen, spirallister (Tolstoy & Österlund, 2003) också benämnt 

fossa (diken) och åsar (Boszke & Bociag, 2008). Oosporen känns igen på sin mörka, ofta 

svarta, färg och hårda cellvägg. I många fall stannar höljecellen kvar och kalkinkrusteras. 

Sådana oosporer kallas för gyrogoniter (Blindow, et al., 2007). När oosporen gror tränger en 

färglös fintrådig cell, protonema, ut ur en spricka i oosporens vägg. Protonemat innehåller 

förstadiet till en rotliknande del, rhizoid, och under inverkan av ljus utvecklas en ny individ 

(Graham, et al., 2009). Vissa arter kan också föröka sig genom partenogenes (med oosporer 

som inte blivit befruktade) men det anses inte gälla för Chara aspera (Blindow, et al., 2009). 

Oosporens hårda cellvägg innehåller sporopollenin, ett ämne som är väldigt motståndskraftigt. 

Tillsammans med kransalgernas kalcifierade cellväggar och deras distinkta reproduktions-

strukturer går de att spåra bakåt i tiden. Vissa avlägsna släktingar har spårats ända tillbaka till 

sen silur (Raven, et al., 2003). Fossila data kan ge oss information om kransalgernas 

utveckling, exempelvis har man sett att höljecellerna hos äldre släktingar från devon var 
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vridna åt höger medan höljecellerna från exemplar från sen devon var vridna åt vänster, precis 

som hos dagens kransalger (Graham, et al., 2009). Den senare familjen av kransalger kan 

spåras tillbaka till trias (Martin, et al., 2003). 

2.1 Insamling	  och	  bearbetning	  

Kransalger av arten Chara aspera samlades in på grunt vatten i Uppland och Södermanland i 

östra Svealand, vid lokalerna Askö, Ledskär, Ängskär, på två ställen i Stordammen och i en 

göl på Gräsö (figur 1; tabell 1). 

Algerna samlades in med minst 10 

meters mellanrum för att minska 

sannolikheten att insamla material från 

samma genetiska individ flera gånger. 

Kransalgerna lades i plastpåsar i vilka 

de transporteras till laboratoriet på 

Södertörns högskola. Där förvarades 

de i ett mestadels mörkt kylrum vid 

cirka 4° C. Med hjälp av en stereolupp 

sorterades alger med oogon och 

oosporer ut. Varje individ lades sedan 

inuti en separat behållare med 

kranvatten i. Förhoppningen var att 

oogonen skulle mogna till oosporer. 

En växtdel från respektive individ 

torkades och behölls för senare molekylärgenetisk undersökning. Den tid då algerna låg i 

behållare inspekterades dessa då och då för att säkerställa att inga exemplar ruttnade eller 

torkade. Efter en tid avlägsnades oosporerna från algen om de inte redan ramlat av. Detta 

gjordes under stereolupp med hjälp av pincett, spatel och två preparernålar. 

 
Tabell	  1	  visar	  de	  olika	  lokalerna	  i	  östra	  Svealand	  där	  Chara	  aspera	  insamlats	  år	  2012,	  antal	  individer	  och	  oosporer	  från	  varje	  
lokal,	  salinitet	  samt	  en	  beskrivning	  av	  lokalen.	  Totalt	  har	  93	  oosporer	  från	  21	  individer	  använts.	  För	  koordinater	  se	  bilaga	  2	  
och	  för	  antal	  oosporer/individ	  se	  bilaga	  3.	  
Lokal	   Månad	   Individer	   Oosporer	   Sött/Bräckt	   Beskrivning	  
Ängskär	   September	   1	   4	   Bräckt	   Sten-‐	  sand-‐	  och	  dybotten.	  Vikar	  
Askö	   September	   7	   37	   Bräckt	   Skyddad	  vik	  med	  dybotten	  
Gräsö	   Oktober	   5	   24	   Sött	   Oligotrof	  göl	  
Ledskär	   September	   2	   4	   Bräckt	   Öppet	  vatten,	  dybotten,	  långgrunt	  
Stordammen	   September/Oktober	   6	   24	   Sött	   Oligotrof	  insjö,	  källsjö	  till	  Fyrisån	  

Figur	  1	  visar	  lokalerna	  i	  östra	  Svealand	  där	  Chara	  aspera	  insamlats.	  	  
1	  –	  Ledskär,	  2	  –	  Ängskär,	  3	  –	  Gräsö,	  4	  –	  Stordammen,	  5	  –	  Askö	  	  
Karta	  ©	  Lantmäteriet	  2012,	  bearbetad	  
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Därnäst lades oosporerna i ättika, 24 procent, för att lösa upp eventuell kalkinkrustering. 

Under tiden observerades oosporerna för att kunna bedöma när allt kalk lösts upp och med 

anledning av detta låg inte oosporerna exakt lika länge i ättikan. Efter en till fyra timmar 

avlägsnades oosporernas höljecell med hjälp av preparernålarna. Därefter togs oosporerna upp 

ur ättikan och lades i avjoniserat vatten i syfte att skölja bort all ättika utan att riskera att 

tillföra nya mineraler. Proceduren är inspirerad av Blume, et al., (2009). Målet var att samla 

in 6 mogna oosporer från varje individ men vissa individer hade färre oosporer än så och på 

andra individer utvecklades inte oogonen till oosporer. Oosporerna placerades sedan i en 

behållare och fotograferades med en systemkamera, Canon 60D och ett mikroskopobjektiv 

med fyra gångers förstoring av märket Nikon som monterats på en bälg av märket Asahi 

bellows unit. Totalt fotograferades 110 oosporer i RAW-format och dessa lästes sedan in i 

bildbehandlingsprogrammet Adobe Lightroom 4 där de gjordes om till JPG-format, roterades 

så att alla var vända åt samma håll och gjordes mörkare för att undvika att reflexer lästes in 

och påverkade resultatet.  

Några oosporer fick plockas bort då de i fotografiet hade hamnat för snett för att formen 

skulle kunna beskrivas. Detta ledde till att några individer endast representerades av 1 oospor. 

Då detta är för lite fick även dessa plockas bort för att korrekt kunna förklara skillnader inom 

och mellan individer. Kvar blev 93 stycken oosporer.  

Flera kransalger hade redan från början påväxter av cyanobakterien Rivularia (Kerstin 

Wallström muntligen, 2012) som bildat klotformiga kolonier. Dessa tycktes bli fler på vissa 

individer när proven hade legat i kylen ett tag. Sådana, eller liknande, påväxter har 

uppmärksammats även i andra undersökningar (Johansson & Snoeijs 2002; Karlsson 2002).  

2.2 Statistiska	  metoder	  

Med hjälp av statistikprogrammet R (R Core Team, 2012) dess tilläggspaket MASS 

(Venables & Ripley, 2002) och vegan (Oksanen, et al., 2012) samt bildbehandlings-

programmet ImageMagick (Image Magick Studio LLC, 2012) lästes formen på varje enskild 

oospor in och analyserades. Oosporernas konturer beskrevs med hjälp av elliptiska 

Fouriertransformationer och informationen från denna analys resulterade i en illustrerad 

kontur samt i variabler och vågfunktioner som beskriver denna, se bilaga 1 för samtliga 

illustrerade konturer. Analysen är oberoende av storlek, endast formen analyseras. De tre 

första variablerna i den första vågfunktionen används till storlekskorrektion men används 

sedan inte i den statistiska analysen. Tillvägagångssättet är hämtat från Claude, (2008). 

Variablerna och våglängderna från de elliptiska Fouriertransformationerna användes sedan för 
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att genomföra olika statistiska test. För att kunna utföra de olika analyserna så måste antalet 

vågfunktioner med tillräcklig information för att ge en så bra upplösning som möjligt 

bestämmas. Detta gjordes genom att prova olika antal vågfunktioner när en linjär 

diskriminantanalys (LDA) med samtliga populationer ritades upp (figur 4). Tjugoen 

vågfunktioner, med bara en variabel från den första vågfunktionen, gav en god upplösning i 

analyserna medan fler vågfunktioner minskade upplösningen. För att illustrera skillnaden 

mellan olika antal vågfunktioner har även konturen återskapats. Återskapandet av konturen 

med olika antal vågfunktioner illustreras i figur 2 vilken visar att 64 vågfunktioner tycks 

behövas för att återge oosporens samtliga spirallister medan 20 vågfunktioner visar oosporens 

morfologi i stora drag. 

Constrained ordinations, tvingande ordinationer, har använts för att ta reda på hur stor del 

av variationen i vågfunktionens parametrar som kan förklaras av de använda förklarande-

variablerna. En permutationsbaserad ANOVA användes för att testa om skillnader fanns 

mellan individer och populationer. Ett permutationstest slumpar om datamaterialet för att 

sedan bygga upp det på nytt och en ANOVA testar varians. I resultaten från den 

permutationsbaserade ANOVA:n finns ett P-värde som visar om skillnaden är signifikant 

eller ej. Constrained ordination är ”supervised” vilket innebär att man från början tillför 

information om vilken population observationerna tillhör. Även en hierarkisk klusteranalys 

har gjorts. Där grupperas observationerna som är mest lika varandra i kluster och så fortsätter 

det tills alla observationer uppordnats. Analysen har gjorts enligt Wards metod som försöker 

minimera variationer i klustren. Klusteranalysen är “unsupervised” och oosporerna grupperas 

utan att man tillfört information om vilken population de tillhör. Resultatet presenteras i ett 

trädliknande dendogram och visar hur datan ser ut när ingen information om insamlingslokal 

tillförts. Ordinationen som testats med den permutationsbaserade ANOVA:n och 

klusteranalysen är utförda enligt Oksanen, (2011) och tilläggspaketet vegan (Oksanen, et al., 

2012) har använts. 

Tilläggspaketet MASS (Venables & Ripley, 2002) har använts för att utföra en LDA i syfte 

att klassificera oosporerna baserat på formen av dess konturer. Genom att använda sig av 

vågfunktionerna som beskriver oosporernas morfologi urskiljer och separerar den linjära 

diskriminantanalysen grupper (se ex. Kolseth, et al., 2005a). Linjär diskriminantanalys är 

också en "supervised” analys eftersom klasstillhörighet ges. Resultaten från den linjära 

diskriminantanalysen har analyserats på två sätt – dels genom prediktioner av klasstillhörighet 

för alla observationer inom analysen, ett så kallat diffusion matrix, och dels genom en cross-

validering genom att lämna en observation i taget utanför. Den kvarvarande datan används då 
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för att förutspå till vilken grupp observationen hör – leave-one-out (Maindonald & Braun, 

2003). 

3 Resultat	  

Antalet vågfunktioner påverkar den prediktiva kraften och nedan illustreras skillnaden i 

beskrivna spirallister med olika antal vågfunktioner. Tjugo vågfunktioner har använts i de 

olika analyserna och i figuren syns tydligt att 20 vågfunktioner beskriver formen på ett 

Figur	   2	  visar	   återuppbyggnad	  av	  konturen	   av	  en	  oospor	   från	  Chara	  aspera,	   insamlad	   i	   östra	  Svealand,	  med	  
olika	  antal	  vågfunktioner.	  Denna	  observation	  kommer	  från	  Stordammen.	  
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överensstämmande sätt. Däremot syns inte samtliga spirallister. Först när 64 vågfunktioner 

används illustreras en mer detaljerad kontur av oosporen (figur 2). 

För att bedöma variansen som förklaras av populationer och individer i tvingande 

ordinationer har permutationsbaserade ANOVA-test utförts. P-värdet från analysen visar att 

det finns en signifikant skillnad mellan populationerna och även mellan individer inom 

populationen från Askö. Hos populationerna Gräsö, Stordammen och Ledskär finns ingen 

signifikant skillnad mellan individerna (tabell 2). Populationen från Ängskär är inte testad 

eftersom den bara representeras av observationer från en enda individ. För antal 

oosporer/individ, se bilaga 3. 

 
Tabell	  2	  visar	  permutationsbaserade	  ANOVA-‐test	  utförda	  på	  samtliga	  populationer	  tillsammans	  och	  på	  varje	  population	  för	  
sig.	  Observationerna	  har	  utgjorts	  av	  93	  oosporer	  från	  totalt	  21	  individer	  av	  Chara	  aspera	  som	  insamlats	  på	  5	  lokaler	  i	  östra	  
Svealand.	  	  
	   DF	   Residual	  DF	   	   F	   P	  
Samtliga	   4	   88	   	   19.881	   0.005	  
Askö	   6	   30	   	   3.2276	   0.005	  
Gräsö	   4	   19	   	   0.6906	   0.74	  
Stordammen	   5	   18	   	   1.2968	   0.23	  
Ledskär	   1	   2	   	   0.6144	   0.7	  

 

Samtliga observationerna har klassificerats till rätt population i ett diffusion matrix (kända 

prov) från en linjär diskriminantanalys som genomförts för att prediktera klasstillhörighet för 

alla observationer från samtliga populationer inom analysen (tabell 3). 

 
Tabell	  3	  visar	  en	  LDA	  diffusion	  matrix	  med	  samtliga	  93	  oosporer	   från	   totalt	  21	   individer	  av	  Chara	  aspera	   insamlade	  på	  5	  
lokaler	  i	  östra	  Svealand.	  	  

 

Resultatet av en cross-validering av en linjär diskriminantanalys (leave-one-out, okända prov) 

visar att 49 procent av observationerna klassificerats till rätt population (tabell 4). 

 
Tabell	  4	  visar	  en	  LDA	  cross-‐validering	  gjord	  med	  samtliga	  93	  oosporer	  från	  totalt	  21	  individer	  av	  Chara	  aspera	  insamlade	  på	  
5	  lokaler	  i	  östra	  Svealand.	  

DIFFUSION	  MATRIX	  
	   Ängskär	   Askö	   Gräsö	   Ledskär	   Stordammen	  
Ängskär	   4	   0	   0	   0	   0	  
Askö	   0	   37	   0	   0	   0	  
Gräsö	   0	   0	   24	   0	   0	  
Ledskär	   0	   0	   0	   4	   0	  
Stordammen	   0	   0	   0	   0	   24	  

CROSS-‐VALIDERING	  
	   Ängskär	   Askö	   Gräsö	   Ledskär	   Stordammen	  
Ängskär	   1	   1	   1	   1	   0	  
Askö	   5	   20	   4	   4	   4	  
Gräsö	   0	   4	   13	   3	   4	  
Ledskär	   1	   2	   0	   0	   1	  
Stordammen	   3	   2	   2	   5	   12	  
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Ett diffusion matrix samt en cross-validering (leave-one-out) från två linjära 

diskriminantanalyser har genomförts. Av de kända observationerna från Askö har 100 procent 

klassificerats till rätt individ och när observationerna varit okända har 16 procent återförts till 

rätt individ (tabell 5). 

 
Tabell	  5	  visar	  analyser	  genomförda	  med	  oosporer	   från	  7	   individer	  av	  Chara	  aspera	   insamlade	  vid	  Askö	   i	  östra	  Svealand.	   I	  
den	  vänstra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  diffusion	  matrix	  använts	  och	  i	  den	  högra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  cross-‐validering	  gjorts.	  	  

DIFFUSION	  MATRIX	   CROSS-‐VALIDERING	  
Askö	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   Askö	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   1	  
2	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   2	   0	   1	   1	   0	   1	  
3	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  
4	   0	   0	   0	   11	   0	   0	   0	   4	   1	   2	   0	   1	   1	   5	   1	  
5	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   0	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   2	  
6	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   6	   1	   0	   1	   0	   3	   0	   1	  
7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   7	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	  

 

 

I tabellen nedan har ett diffusion matrix samt en cross-validering (leave-one-out) från två 

linjära diskriminantanalyser genomförts. Av de kända observationerna från Stordammen har 

88 procent klassificerats till rätt individ och när observationerna varit okända har 4 procent 

återförts till rätt individ (tabell 6). 

 
Tabell	   6	   visar	   analyser	   genomförda	  med	   oosporer	   från	   6	   individer	   av	  Chara	   aspera	   insamlade	   från	   Stordammen	   i	   östra	  
Svealand.	  I	  den	  vänstra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  diffusion	  matrix	  använts	  och	  i	  den	  högra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  cross-‐validering	  
gjorts.	  

DIFFUSION	  MATRIX	   CROSS-‐VALIDERING	  
Stordammen	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   Stordammen	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  

1	   5	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   3	   1	   1	   1	   0	  
2	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  
3	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  
4	   0	   0	   0	   4	   1	   0	   4	   1	   1	   2	   0	   1	   0	  
5	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   5	   1	   0	   0	   1	   0	   1	  
6	   0	   0	   1	   1	   0	   4	   6	   1	   2	   1	   0	   1	   1	  

 

 

Ett diffusion matrix samt en cross-validering (leave-one-out) från två linjära 

diskriminantanalyser har genomförts med observationerna från Gräsö. Av de kända 

observationerna har 75 procent klassificerats till rätt individ och när observationerna varit 

okända har 21 procent återförts till rätt individ (tabell 7). 
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Tabell	   7	   visar	   analyser	   genomförd	   med	   oosporer	   från	   5	   individer	   av	   Chara	   aspera	   insamlade	   i	   en	   göl	   på	   Gräsö	   i	   östra	  
Svealand.	  I	  den	  vänstra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  diffusion	  matrix	  använts	  och	  i	  den	  högra	  tabellen	  har	  en	  LDA	  cross-‐validering	  
gjorts.	  

DIFFUSION	  MATRIX	   CROSS-‐VALIDERING	  
Gräsö	   1	   2	   3	   4	   5	   Gräsö	   1	   2	   3	   4	   5	  
1	   4	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   3	  
2	   0	   3	   0	   1	   0	   2	   1	   0	   0	   2	   1	  
3	   1	   0	   5	   0	   0	   3	   1	   1	   1	   1	   2	  
4	   0	   0	   0	   6	   0	   4	   0	   0	   2	   2	   2	  
5	   1	   0	   0	   0	   1	   5	   0	   0	   0	   1	   1	  

 

 

Klusterdendogrammet över alla observationer visar att trots att lokaltillhörigheten varit okänd 

för analysen har många observationer från lokalerna med fler individer, Askö, Stordammen 

och Gräsö, grupperats tillsammans (figur 3). 

 

 
Figur	  3	  visar	  en	  klusteranalys	  presenterad	  som	  ett	  dendogram.	  Analysen	  är	  utförd	  med	  samtliga	  93	  oosporer	  från	  totalt	  21	  
individer	  av	  Chara	  aspera	  som	  insamlats	  på	  lokalerna	  Askö,	  Gräsö,	  Ledskär,	  Stordammen	  och	  Ängskär	  i	  östra	  Svealand.	  
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Populationerna kan tydligt separeras från varandra med hjälp av en linjär diskriminantanalys. 

Grafen visar att varje population grupperas för sig och man kan utläsa att populationerna från 

bräckt vatten är lika varandra men tydligt olika dem från sött vatten. Populationerna från sött 

vatten visar sig även vara tydligt olika varandra (figur 4). 

 
 

 

 

	  
  

Figur	  4	  visar	  samtliga	  93	  oosporer	  från	  totalt	  21	  individer	  av	  Chara	  aspera	  som	  insamlats	  på	  olika	  lokaler	  i	  
östra	  Svealand.	  I	  grafen	  har	  en	  LDA	  använts	  för	  att	  urskilja	  och	  separera	  lokalerna.	  Individerna	  insamlade	  i	  
bräckt	  vatten	  illustreras	  av	  de	  ifyllda	  figurerna	  och	  individerna	  insamlade	  i	  sött	  vatten	  illustreras	  av	  figurerna	  
som	  ej	  är	  ifyllda.	  
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Individerna från Askö kan tydligt separeras från varandra med hjälp av en linjär 

diskriminantanalys. De olika symbolerna i grafen föreställer en individ och varje punkt 

representerar en oospor (figur 5). 

 

 
Figur	  5	  visar	  samtliga	  37	  oosporer	  från	  totalt	  7	  individer	  av	  Chara	  aspera	  som	  insamlats	  vid	  Askö	  i	  östra	  	  
Svealand.	  I	  grafen	  har	  en	  LDA	  använts	  för	  att	  urskilja	  och	  separera	  individerna.	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 	  



 20 

4 Diskussion	  	  

Undersökningen visar att populationer kan separeras morfologiskt då oosporernas identitet är 

känd. Den permutationsbaserade ANOVA:n, baserad på de tvingande ordinationerna, 

påvisade en signifikant skillnad mellan populationer och mellan individerna från Askö. Den 

linjära diskriminantanalysen återklassificerade samtliga observationer till rätt population och 

återigen kan en skillnad i morfologin mellan oosporerna hos olika populationer fastslås. Det 

överensstämmer med O'Reilly, et al., (2007) som i en undersökning konstaterade att den 

genetiska diversiteten mellan Chara-populationer av samma art är stor. Avseende individer 

har observationerna från Askö, med 7 individer och ett genomsnitt på 5 oosporer/individ, 

återklassificerats i 100 procent av fallen. Gräsö representerades av 5 individer och ett 

genomsnitt på 5 oosporer/individ, och där återklassificerades observationerna endast till 75 

procent. Stordammen utgjordes av 6 individer och ett genomsnitt på 4 oosporer/individ och 

återklassificerades till 88 procent. Ett rimligt antagande skulle följaktligen vara att ett 

minimum är 7 individer med minst 5 oosporer vardera för att analysen ska kunna separera 

individerna baserat på oosporernas morfologi.  

Individerna från Askö har insamlats i en grund, skyddad vik. Det är inte troligt att de olika 

individerna där skulle påverkas direkt av olika habitatförhållanden och därigenom uppvisa 

plasticitet utan den morfologiska variationen kan istället antas ha tydliga genetiska 

komponenter. Oosporerna från Gräsö återklassificerades endast till 75 procent. Johannesson, 

et al., (2011) nämner att en liten population har en mindre genpool och att isolering även 

begränsar genflödet. Eftersom individerna är insamlade i en göl på Gräsö är det rimligt att 

anta att de är isolerade från andra populationer och att populationen i sig dessutom borde vara 

relativt liten. Troligen har de till följd av detta utvecklat en särprägel genom slumpmässig 

genetisk drift och individerna har därför blivit mer lika varandra och därmed svårare att 

separera. Möjligen kan det vara så att de präglats av miljöfaktorer och genom lokal 

anpassning blivit mer lika varandra. Oosporerna från Stordammen har återklassificerats till 88 

procent. Eftersom de är insamlade på två olika ställen är det svårare att dra slutsatser om 

varför de inte återklassificerats till större eller mindre del. Eventuellt är individerna på den 

ena lokalen i Stordammen mer lika varandra än dem från den andra lokalen beroende på 

lokala miljöförhållanden. 

När en linjär diskriminantanalys med cross-validering genomfördes återfördes hälften av 

de okända oosporerna till rätt population. I sig är det inte ett särskilt bra resultat men det är 

inte heller ett exceptionellt skralt resultat. Man kan tänka sig att metoden är bättre än ingen 
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alls om man vill identifiera oosporer från provtagningar av till exempel sedimentprover. Den 

uppmätta återklassificeringen på 49 procent skulle kunna ge en fingervisning om ett 

ungefärligt geografiskt spridningsmönster och man kan anta att det även skulle gå att urskilja 

mönster beträffande differentiering i tiden. När det däremot gäller återklassificering av 

okända oosporer till individer så återfördes endast 16 procent av observationerna från Askö, 4 

procent av observationerna från Stordammen och 21 procent av oosporerna från Gräsö. 

Därmed kan konstateras att det var ännu svårare att återföra okända oosporer till individer än 

till populationer med hjälp av en cross-validering av den linjära diskriminantanalysen. 

I klusterdendogrammet har oosporerna från Gräsö och Askö samlats i kluster. Alla har inte 

grupperats men ett mönster kan urskiljas när det kommer till att påvisa morfologiska 

egenskaper.  

I diskriminantanalysen grupperades respektive population för sig. Populationerna i sött och 

bräckt vatten uppordnades dessutom tydligt skilda från varandra. Detta talar för att 

populationerna i bräckt och sött vatten blivit olika varandra till följd av naturlig selektion 

eftersom individerna med egenskaper som inte varit fördelaktiga i respektive habitat sannolikt 

selekterats bort. I enlighet med resonemanget Liu och Godt (1983) fört utgörs troligtvis Chara 

aspera i sött och bräckt vatten av två olika ekotyper då en adaption skett till de olika 

habitaten. Mönstret överensstämmer då med Chessers (1983) antagande om ekologiska 

avstånd som spridningshinder. Som Van den Berg, et al., (2001) påpekat så kan oosporer 

spridas med fåglar men uppenbarligen har en eventuell spridning i sådana fall inte skett i 

sådan utsträckning att det påverkat populationernas genotyper så att de blivit påtagligt lika 

varandra. Därtill är det inte heller troligt att en eventuell spridning med fåglar mellan sött och 

bräckt vatten skulle kunna påverka de olika populationernas genotyper då Blindow, et al., 

(2009) menar att en potentiell planta får svårt att själv utveckla fertila gametangier. 

Resonemanget talar för att habitatskillnader mellan sött och bräckt vatten är större än 

avståndsrelaterade skillnader. 

Populationerna från brackvatten grupperades nära varandra i grafen vilket innebär att de 

också är lika varandra trots geografiska avstånd. Åtminstone ligger Askö relativt långt både 

från Ledskär och från Ängskär. Likheten talar för en spridning mellan lokalerna som skulle 

kunna ha skett med hjälp av strömmar, fåglar och fiskar. Gällande sötvattenslokalerna 

Stordammen och Gräsö kan man i grafen utläsa att de är tydligt olika varandra. Kransalgerna 

på Gräsö har grupperats tätare än vad algerna i Stordammen har. Det kan tolkas som att 

individerna från Gräsö är mer lika varandra än vad de från Stordammen är. Lokalerna ligger 

isolerade från varandra vilket innebär att mängden genflöde mellan dem sannolikt är liten. 
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Detta talar för att kransalgerna från de båda sötvattenslokalerna påverkats starkt av 

slumpmässig genetisk drift och därför blir påtagligt olika varandra. Detta överensstämmer 

med resonemanget om isolation by distance. 

Många individer har samlats in i förhållande till hur många oosporer som slutligen gick att 

använda. Från samtliga lokaler var det flera oogon som inte utvecklades till oosporer. Det är 

möjligt att dessa ännu inte blivit befruktade och kanske har tidpunkten för insamlingen, sen 

höst, inverkat negativt. Från lokalerna Ledskär och Ängskär kunde väldigt få oosporer 

användas. Även här talar det mesta för att det hade varit mer fördelaktigt att insamla Chara 

aspera sommartid. 

Slutligen kan konstateras att de elliptiska Fouriertransformationerna beskriver oosporernas 

morfologi bra. Det har även visat sig klart att de statistiska metoderna har fungerat bra när 

många observationer funnits att tillgå och där har tydliga resultat kunnat ges. Däremot har 

resultaten blivit otydliga när få observationer matats in i analysen. Även om det inte går att 

föra alla oosporer till en viss individ eller population så har undersökningen visat att det finns 

tillräckligt mycket information att hämta i oosporernas morfologi för att mäta relativa 

skillnader mellan individer och grupper liksom för att skatta variabilitet. 

5 Slutsats	  

När oosporernas identitet är känd kan populationer separeras morfologiskt. Det är svårare att 

separera individer från varandra morfologiskt trots att oosporernas identitet är känd. Det 

mesta talar för att minst 7 individer med minst 5 oosporer vardera behövs för att metoden ska 

gå att tillämpa på individbasis. 

Ungefär hälften av oosporerna återfördes till rätt population då deras identitet varit okänd 

för den linjära diskriminantanalysen. Ett rimligt antagande är att man med många 

observationer kan få en fingervisning om till vilken population observationerna hör. Det gick 

inte att återföra okända oosporer till individer.  

Det finns påtagliga skillnader mellan populationer från sött och från bräckt vatten. 

Populationerna från bräckt vatten visade sig vara lika varandra trots geografiska avstånd. 

Populationerna från sött vatten var tydligt olika dem från bräckt vatten och inte heller lika 

varandra. 
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En spridning mellan de olika populationerna i bräckt vatten är trolig däremot är det inte 

sannolikt att spridning förekommer mellan de olika populationerna i sött vatten. Det finns 

inget som talat för en spridning mellan sött och bräckt vatten. 

Tillräckligt mycket information förekommer i oosporerna morfologi för att det ska vara 

möjligt att mäta relativa skillnader mellan grupper och individer liksom för att beräkna 

variabilitet. 

5.1 Förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Eftersom ett mönster i den morfologiska variationen hos populationerna i brackvatten kunnat 

urskiljas, öppnar metoden upp för möjligheter att studera eventuella 

metapopulationsstrukturer och spridningsmönster. Då metoden visat sig användbar för att 

beskriva oosporernas morfologi vore det intressant att även jämföra med sedimentprover för 

att studera populationsdifferentiering hos Chara aspera geografiskt och i tiden. 

När resultatet från den molekylärgenetiska undersökningen kommer så vore det intressant 

att jämföra med resultaten från denna undersökning. Om de överensstämmer skulle det 

bekräfta att genetisk differentiering mätt med molekylära markörer motsvaras av 

oospormorfologiska skillnader och också ytterligare bekräfta användbarheten med denna 

undersökningsmetod.  
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7 Bilagor	  

7.1 Samtliga	  oosporers	  konturer	  

 
Figur	   6	   visar	   samtliga	   93	   oosporer	   av	   arten	   Chara	   aspera	   vars	   konturer	   beskrivits	   med	   hjälp	   av	   elliptiska	  
Fouriertransformationer.	  Oosporerna	  är	  insamlade	  i	  östra	  Svealand.	  
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7.2 Koordinater	  

Tabell	  8	  anger	  koordinater	  vid	  varje	  	  
lokal	  i	  östra	  Svealand	  där	  kransalgerna	  av	  arten	  Chara	  aspera	  samlats	  in.	  Samtliga	  koordinater	  anges	  i	  SWEREF99	  TM.	  
LOKAL	   LATITUD	   LONGITUD	  
Ängskär	   6708969	   668826	  
Askö	   6523366	   653104	  
Ledskär	   6711363	   649263	  
Gräsö	   6697512	   692879	  
Stordammen	  1	   6678495	   663430	  
Stordammen	  2	   6678254	   662829	  

 

 

7.3 Antal	  oosporer/individ	  

Tabell	   9	   visar	   samtliga	   21	   individer	   och	   93	   oosporer	   av	   arten	  Chara	   aspera	   som	   använts	   i	   undersökningen.	   Algerna	   har	  
samlats	  in	  på	  5	  lokaler	  i	  östra	  Svealand.	  
Lokal	   Individ	   Oosporer/Individ	  
Ängskär	   1	   4	  
TOTALT	   1	   4	  
Askö	   1	   5	  
Askö	   2	   5	  
Askö	   3	   2	  
Askö	   4	   11	  
Askö	   5	   5	  
Askö	   6	   6	  
Askö	   7	   3	  
TOTALT	   7	   37	  
Gräsö	   1	   6	  
Gräsö	   2	   4	  
Gräsö	   3	   6	  
Gräsö	   4	   6	  
Gräsö	   5	   2	  
TOTALT	   5	   24	  
Ledskär	   1	   2	  
Ledskär	   2	   2	  
TOTALT	   2	   4	  
Stordammen	   1	   6	  
Stordammen	   2	   2	  
Stordammen	   3	   2	  
Stordammen	   4	   5	  
Stordammen	   5	   3	  
Stordammen	   6	   6	  
TOTALT	   6	   24	  
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7.4 Bilder	  

 
Bilder	  från	  vänster	  till	  höger:	  
Chara	  aspera	  
Kalkinkrusterade	  oosporer	  
Oosporer	  där	  kalket	  lösts	  upp	  med	  ättika	  
Oogon	  	  
Mogen	  oospor	  där	  höljecellen	  avlägsnats	  
Oogon	  där	  kronan	  tydligt	  syns	  
Cyanobakterien	  Rivularia	  
Bulbiller	  
Fotoutrustning	  
 
Samtliga	  bilder	  ©	  Michael	  Frost	  2012	  
 


