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Marine kystområder er blant de mest produktive økosystemene i verden. Protister er en meget 
mangfoldig eukaryot organismegruppe som for det meste er encellede, mikroskopiske og som 
inkluderer mikroalgene. Disse er grunnlaget for en stor del av det marine liv og spiller viktige 
økologiske roller i marine økosystemer. Det er derfor viktig å vite hvem de er. I tillegg har 
protister en viktig bioteknologisk verdi. Noen mikroalger kan også være giftige og har negative 
effekter på økonomi, dyr og menneskelig helse og turisme. Likevel er mangfoldet av protister 
i marine miljøer fortsatt lite kjent og mange arter er fortsatt ukjente for vitenskapen, spesielt 
de minste protistene som nano- og picoplankton. 
 
På grunn av deres lille størrelse kan protister være vanskelig å identifisere ved mikroskopi. 
Molekylære metoder, for eksempel metastrekkoding som er basert på analyse av DNA-
sekvensene i en miljøprøve, kan gi mye ny kvalitativ og kvantitativ genomisk informasjon om 
mikrobielle samfunn. 
 
En ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo er den første studien om mangfold og 
sesongmessig variasjon av protister og deres virus i Skagerrak ved bruk av metastrekkoding. 
I hennes doktorgradsforskning fant Sandra Gran og medarbeidere et større mangfold av 
marine protister sammenlignet med tidligere undersøkelser med mikroskopi gjennom flere 
tiår, noe som gir en bedre forståelse av det mikrobielle samfunnet i det ytre Oslofjorden, 
Skagerrak. 
 
Sandra Grans avhandling avslørte en sterk sesongvariasjon av protister og deres virus. 
Mangfoldet av protister var høyest om sensommeren og tidlig høst, og lavest om vinteren. 
Algevirus viste også endringer i mangfoldet over tid, men uten et klart sesongmønster når hele 
algevirus samfunnet studeres samlet. 
 
Flere biotiske og abiotiske faktorer kan føre til endringer både i mengde og mangfold av disse 
mikroorganismene. Sandra Grans avhandling viste at temperatur og saltholdighet kunne 
forklare noe av den årlige variasjonen i protistenes sammensetning. Den største delen kunne 
imidlertid ikke forklares av verken kjemiske eller fysiske faktorer som ble målt.  
 
Disse resultatene viser at et stort mangfold av mikroalger og andre protister i sjøen fortsatt er 
ukjent for vitenskapen og gjenstår å beskrives både morfologisk og genetisk, selv i et godt 
studert område som i ytre Oslofjorden. Følgelig kan denne oppgaven tjene som utgangspunkt 
for fremtidige studier og overvåkingsprogrammer for å avdekke effekter av miljø- og 
klimaendringer på marint liv og vannkvalitet. 
 
Denne studien var finansiert av Universitetet i Oslo. 


