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Generelt om identifisering av alger, bruk av stereoluper og mikroskop

Algene bestemmes enklest ut i fra form (morfologi) og farge (pigmentering). Makro-alger kan i
noen tilfelle betemmes på karakterer som er synlige med det blotte øye, men i mange tilfelle er
det nødvendig med stereolupe for å se viktige detaljer i bygningen. I noen tilfelle er det nød-
vendig å studere selve enkeltcellene i celletrådene eller cellevevet (tallus) i mikroskop for en
sikker identifisering. For mikroalgene er det alltid nødvendig å bruke mikroskop for både slekts-
og artsbestemmelse.

Størrelsen på objekter sett i lupe og mikroskop kan være vanskelig å bedømme uten spesielle
måleokular. 

Stereoluper og mikroskop er optiske hjelpemidler, og på samme måte som skitne briller gir
dårlig utsyn, må vi sørge for å holde okularer og objektiver rene.

1. MIKROALGER - LABORATORIEØVELSER
Noe av materialet er én-alge-kulturer dyrket ved Avdeling for marin botanikk, noe er formalin-
fiksert materiale innsamlet med fin-masket håv (maskestørrelse 10 - 35 µm) og, om mulig,
også et ufiksert håvtrekk. Det kan bli visse forandringer, avhengig av hva som er tilgjengelig av
materiale på det tidspunkt laboratorieøvelsene finner sted. 

2. MAKROALGER - LABORATORIEØVELSER
Materialet som skal vises er dels fra kulturer som holdes i avdelingens kultursamling, dels fra
NIVA (Norsk institutt for vannforskning). Vi vil også benytte friske prøver tatt inn fra felt og per-
manente mikroskopiske preparater, formalinfiksert og presset materiale. 

Hjelpemidler
Kompendiet "Bio 1200 - Alger, Univ. i Oslo 2006"
Rueness J. 1998. Alger i farger, Almater forlag, Oslo 
Throndsen J. & Eikrem W. 2001.Marine mikroalger i farger, Almater forlag, Oslo
Tikkanen, T. & T. Willén 1992. Växtplanktonflora 

Mikroskopering

To studenter må gjerne samarbeide ved mikroskopet, men lag dine egne tegninger og notater.
Dette utelukker ikke at to eller flere arbeider sammen om spørsmålene, gjerne i samarbeid
med en hjelpelærer.

Det er opp til deg hvilken prøve du vil begynne med, men det beste er å ta de levende
én-alge-kulturene først både fordi de ofte ikke trives så godt på kursussalen, og også fordi de
er enklere enn de naturlige prøvene som gjerne har flere arter.

HUSK - du kan bruke objektiv x 10 uten å legge dekkglass på dråpen, 
MEN HA ALLTID DEKKGLASS NÅR DU BRUKER objektiv x 40.

Bruk alltid dekkglass ved mikroskopering av formalin-fiksert materiale.
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Kursdag 1  Finstrukturog cyanobakterier

Finstruktur
Algedivisjonene er foruten ved farge, form og genetikk, også karakteristert ved sin mikroanato-
mi. Finstrukturen kommer best fram i ultratynne snitt sett i elektronmikroskop.

Oppgave 1.1 Bestem hvilken algedivisjon algesnittet på bildet kommer fra. Merk av de detal-
jene som forteller deg dette. Kommentér med ord. Elektronmikrografi av et ultratynnsnitt. 

Merk på figuren over:
N = nucleus, kjerne K = Kloroplast
M = mitokondrier kt = kloroplast-thylakoider
G = Golgi-kompleks km = kloroplastmembraner
P = pyrenoide s = skjell

Kommentér:
1. antall membraner omkring kloroplasten

2. kjerne/kloroplast membranforhold

3. mitochondrie-type
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Cyanobakterier - blågrønnalger 

Oppgave 1.2 (kultur fra NIVA) Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing (orden Chroococcales) 

Ta en prøve til mikroskopering og studer
under dekkglass. 
Lag skisse av enkeltceller og koloni. Cellene
er ca 5 µm i diameter. 

Med 40 x ses mørke, lysbrytende prikker i
cellene. Hva er det? 

Hvilken funksjon har gassvesikler? 

Denne arten kan danne oppblomstinger og flyte tett i overflaten i næringsrikt ferskvann. Hva
kalles dette fenomenet? 

Arten er giftproduserende og danner microcystin, et hepatotoksin. Hva betyr det? 
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Hva skiller cyanobakterier fra andre bakterier? 

Hva har cyanobakterier til felles med alger, og hva er forskjellig? 



Oppgave 1.3 (kultur fra NIVA) Spirulina sp. (orden Oscillatoriales) 
Ta en prøve til mikroskopering og studer under dekkglass. Lag skisse. 

Hva kalles tråden hos de trådformete
cyanobakterier? 

Er cellenes tverrvegger synlige i mikroskop? 

Ser du bevegelse, og hva skyldes den eventuelt? 

Oppgave 1.4 Oscillatoria sp. (orden Oscillatoriales) 

Lukt på kolben, og skriv ned inntrykket. 

Nevn navnet på et luktstoffet fra enkelte cyanobakterier: 

Ta en prøve til mikroskopering og lag skisse, studér 
spesielt trichomenes endeavsnitt. 
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Oppgave 1.5 Anabaena sp.  (orden Nostocales) 
Ta en prøve til mikroskopering og lag skisse, se etter avvikende celletyper. 

Hva er heterocyster, og hvilken funksjon har de? 

Hvilke miljøforhold kan ha ledet til utvikling av heterocyster?

Hva er akineter, og hvilken funksjon har de? 

Oppgave 1.6 Scytonema sp.(orden Nostocales), permanent mikroskopisk preparat 

Lag skisse av trichomer og deres forgrening. 

Sliren som omslutter trichomet inneholder et brunlig pig-
ment (scytonemin) som har en beskyttende funksjon, mot
hva? 

Hva er falsk og hva er ekte forgrening hos cyanobak-
terier? Vis  ved skisser. 
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Kursdag 2. Rhodophyta (Rødalger)

Rødalger omfatter to klasser: Bangiophyceae (3% av artene) og Florideophyceae (97 % av
artene). Rødfargen skyldes fykoerythrin, når cellene dør løser fykobilinene seg i vannet, mens
algen blir grønnlig fordi klorofyll a kommer til syne (se demonstrasjon).

Klasse Bangiophyceae 

Oppgave 2.1 Porphyra purpurea (Roth) C. Agardh  - purpurfjærehinne
Frisk alge samlet i Oslofjorden i desember samt noen O-skjell med "Conchocelis"

Bruk det utlagte materialet og
kompendiet til å lage en skisse
av livssyklus hos Porphyra, og
angi hva som er gametofytt (n)
og sporofytt (2n).

Hva kalles en livssyklus der de
to fasene er morfologisk helt
ulike?

Ta en bit av bladet og studer i mikroskop.
Hvordan er klorplasten utformet, og fins
det pyrenoide? 

Hvor tykt er bladet - ett eller flere cellelag tykt? 

Noen Porphyra-arter dyrkes i stor skala i Japan, Korea og Kina der de brukes til mat; i Norge
best kjent i sushi-retter. Porphyra selges som NORI, det japanske navnet på algen (Nori, utlagt
til demonstrasjon).
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Klasse Florideophyceae

Oppgave 2.2 Pterothamnion plumula (Ellis) Nägeli - vanlig havdun
Fra lab.kultur. 

Ta en liten bit av algen og studer algens forgrening og cel-
lenes innhold. Lag tegning 

.  
Hvordan er kloroplastenes form, antall og plassering i cel-
lene? 

Se etter poreforbindelse ("pit-connection") mellom (store)
celler, og se etter noen spesielle, små glassklare celler. 
De kalles kjertelceller.
Forslag til funksjon?

Hva kalles typen av forgrening?

Opggave 2.3.  Kalkalger (orden Corallinales) til demonstrasjon 

Corallina officinalis - krasing er leddet, Lithothamnion glacialis - vorterugl, danner skorper med
små utvekster.

Hvilke fordeler kan algen ha ved å være forkalket?

Oppgave 2.4. Ceramium tenuicorne (Kützing) Wærn - tynn rekeklo
Fra lab.kultur. 

Ta en bit av algen og studér i mikroskop. Lag tegning.

Algen er bygget opp av avvekslende store aksialceller, og
en krans av mindre celler (barkbelter) der to aksialceller
møtes. Se på kloroplaster i aksialcellene. Se på for-
greningen. Hva kalles denne typen av forgrening?

Se spesielt i skuddspissene, de ender i en klo, derav
navnet rekeklo for slekten Ceramium som har 8 arter i
Norge.

8



Oppgave 2.5 Polysiphonia stricta (Dillwyn) Greville- røddokke

Faste mikroskopiske preparater av ulike faser i livssyklus. Bruk kompendiet og studer
preparatene. Lag dine egne tegninger av det du ser.

Hvor mange periaksialceller har algen?

Oppgave 2.6 Delesseria sanguinea - fagerving og Phycodrys rubens - eikeving
Presset eller friskt materiale. Hvis friskt materiale se i mikroskop. Hvilken funksjon tror du "ner-
vene" i bladet kan ha?

Artene forveksles ofte, lag skisser og pek på forskjeller.
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Kursdag 3. Heterokontophyta; Phaeophyceae
(brunalger)

Orden Ectocarpales

Innenfor denne gruppen alger finner vi de enklest oppbygde brunalgene. Disse er ofte små
trådformete alger.

Oppgave 3.1

På dette objektglasset finner du en del av en alge som heter perlesli (Pylaiella littoralis). Dette
er en art som ofte vokser epifyttisk (dvs. vokser på en annen alge) på tangplanter i fjæreso-
nen. Perlesli er spesielt vanlig om våren. Algen har fått sitt norske navn på grunn av de
unilokulære sporangiene som sitter interkalært i thallus - som perler på en snor. 

Preparatet er fagret og bør derfor sees på med fasekontrast. Lag en skisse av perlesli. 
Få med de unilokulære sporangiene!

Hvilket ploidinivå har algen du nettopp har sett på?

Hva kalles en slik type tallusoppbyggning man finnes hos
perlesli?
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Orden Laminariales - tarearter

Tarene er de største brunalgene med en maksimumsstørrelse på opptil 60 m (Kjempetare -
Macrocystis pyrifera i Stillehavet). Hos oss finnes flere tarearter, de vanligste er fingertare
(Laminaria digitata), stortare (L. hyperborea), sukkertare (L. saccharina), og butare (Alaria
esculenta). I tillegg finnes en ettårig tareart som heter draugtare (Sacchoriza polyschides) og
en som finnes i Troms og Finnmark - bladtare (Phyllaria dermatodea). Alger som martaum
(Chorda filum) og lodnetaum (Halosiphon tomentosus) hører også hjemme under orden
Laminariales.

Oppgave 3. 2

På dette objektglasset finner du gametofytter og en ung sporofytt av butare. Legg + merket
opp til høyre. Da vil den hannlige gametofytten ligge lengst til venstre, lenger mot høyre kom-
mer den hunnlige gametofytten og lengst til høyre en ung sporofytt. 

Lag skisser av de tre:
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Livssyklus hos stortare er skissert nedenfor:

Sett på betegnelsene: Gametofytt (hunnlig), oogonium, gametofytt (hannlig), anteridium, sper-
matozoid, ung sporofytt, utvokst sporofytt, sporangiesori, zoosporer, hapter, stipes, lamina.

Tare-artene har heteromorf generasjonsveksling og oogami. Hva betyr det?

Orden Fucales - tangarter

Tangarter dominerer i fjæresonen (litoralsonen), dvs. den sonen som tørrlegges ved hvert lav-
vann. I denne sonen er algene utsatt for meget varierende miljøfaktorer pga vannstandsvek-
slingene to ganger pr. døgn. Tangartene vokser i belter med en helt bestemt vertikal sonering.
I overgangen til sjøsonen (sublitoralsonen) vokser sagtang (Fucus serratus). Om vinteren er
denne arten fertil, den bærer reproduktive organer.
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Oppgave 3. 3.

Sagtang hentet i Oslofjorden. Lag en skisse av en sagtangplante hvor du bruker betegnelser
som: reseptakel, konseptakel, midtribbe.

Ta en bit av et reseptakel og forsøk å skjære et tynt (som mulig) tverrsnitt. Legg dette på et
objektglass sammen med en dråpe vann og legg et dekkglass på. Hva ser du - tegn.

Hvilket kjønn har algen du ser på?

Hva kalles det når en plante har begge kjønn på samme individ?

Hva heter det når det finnes særskilte hann- og hunnplanter?
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Hos Fucus frigjøres oogonier og spermatozoider gjennom konseptakelmunningen, og befrukt-
ningen skjer i vannet utenfor algen. Etter befruktningen synker zygoten til bunnen og spirer til
en ny Fucus-plante. Lag på grunnlag av det dere nå har sett en skisse over livssyklus til sag-
tang. 

Hva kalles en slik type livssyklus?
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Kursdag 4. Heterokontophyta; Bacillariophyceae
(diatomeer, kiselalger) og Dinophyta (fureflagel-
later)

Kiselalger deles i to ordener etter veggstrukturens symmetriforhold, orden Biddulphiales
(tidligere Centrales) har areolstruktursymmetri om et punkt; orden Bacillariales (tidligere
Pennales) har symmetri om en akse.

preparat 4.1
Se på preparatet i fasekontrast (40x objektiv). Skissér sym-
metriforholdene i kiselskallene i preparatet og angi hvilken
orden denne arten hører til

preparat 4.2
Se på preparatet i fasekontrast (40x objektiv). Skissér sym-
metriforholdene i kiselskallene i preparatet og angi hvilken
orden denne arten hører til
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Hva består celleveggen hos diatomeene av? 

Hvorfor består bestandene av gjennomsnittlig mindre celler ettersom cellene vokser og deler
seg?
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Fureflagellater deles i flere ordener etter hvordan de er bygget. I orden Prorocentrales er
celleveggen delt i to hovedskall, hos Dinophysiales er det i tillegg markerte bremmer som
beskytter flagellene, Gymnodiniales har nakne celler med tverr og lengdefure omtrent midt på
cellen, det har også Peridiniales, men cellene i denne ordenen har cellevegg delt opp i plater.

preparat 4.3
Denne arten, Prorocentrum micans, er svært vanlig i våre
farvann og kan gi vannet brunlig farge. Se på cellene i kul-
turen med ulik forstørrelse, se hvordan den svømmer, og
når en celle har falt til ro lag en skisse som viser karakter-
istiske trekk. Hvilken orden hører Prorocentrum micans til.

preparat 4.4
Denne arten, 
Akashiwo sanguinea (tidligere
Gymnodinium sanguineum), er
naken og vil etterhvert miste
celleformen. Den hører hjemme i
Gymnodiniales. Mikroskopér
først ved lav forstørrelse. Legg
merke tverr og lengdefuren, fla-
gellene og hvor flat cellen er.
Skissér en celle sett forfra og fra
siden.

preparat 4.5
Kiselalger og dinoflagellater med cellevegg kan godt studeres i fiksert materiale. Disse
håvtrekkene er fiksert med formaldehyd-løsning, og cellene vil holde seg godt. Bruk oversikten i
Tokt/felt/lab-kompendiet og identifisér de slektene og artene som dominerer i materialet. Lag
skisser over minst tre kiselalger og tre dinoflagellater på neste side
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Kursdag 5. Euglenophyta (øyealger) og
Chlorophyta (grønnalger) 

Divisjon Euglenophyta
Euglenophyceer finnes som plankton både marint (spesielt Eutreptiella) og i ferskvann
(spesielt Euglena). Noen arter lever på og i sediment (f.eks. Eutreptia). Noen arter har
tydelige euglenoide bevegelser.

Oppgave 5. 1
En kultur av algen Eutreptiella braarudii. Dette er en stor marin kaldtvannsart som ofte
forekommer om våren.

Dette er en enalgekultur, men cellene er
meetabolske, formforanderlige (euglenoide
bevegelser). 

Tegn to ulike former av cellene
Forsøk å tegne hvordan denne algen ser ut.

Forsøk å presse preparatet ved lett trykk på
dekkglasset. Se på preparatet med fasekon-
trastinnstilling på mikroskopet. Pellicula-
stripene kan nå være synlige i deler av
preparatet der kloroplastene og
opplagsnæringen er presset ut av cellen.

Hva heter opplagsnæringen hos Euglenophyta?

Hvilke er de to viktigste kloroplastpigmentene i denne divisjonen?
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Divisjon Chlorophyta

Denne divisjonen inneholder både mikroskopiske og makroskopiske representanter.
Det er her vi finner laboratorieorganismen Chlamydomonas, grønsken som vokser i
eutrofe områder og kransalger som står nært høyere planter i utviklingshistorien.
Felles for dem er deres pigmentsammensetning. De aller fleste grønnalger har ikke til-
leggspigmenter som skjuler klorofyllets grønne farge.

Klasse Ulvophyceae

Oppgave 5. 2
Preparat av Ulothrix sp. (grønnhår). Dette er en alge som er vanlig høyt opp i fjæra om
våren og tidlig på sommeren. Ofte vokser Ulothrix sammen med en annen slekt,
Urospora (grønnsli). Begge disse har en spesiell type livssyklus hvor bare zygoten er
diploid. 

Hva kaller en slik type livssyklus?

Tegn en Ulothrix - tråd.

Hva kaller vi en slik tallusoppbyggning som vi finner hos Ulothrix?
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Oppgave 5. 3
Preparat av Cladophora sp. (grønndusk). Denne slekten inneholder mange arter og
finnes både i ferskvann og i marine miljø. Tegn hva du ser i preparatet.

Hva kaller vi slik tallusoppbyggning
som vi finner hos Cladophora?

Klasse Charophyceae

Oppgave 5. 4
Fast preparat av Cosmarium sp. 

Denne algen tilhører gruppen
desmidiacéer. Disse algene
er vanlige i torvmyrer eller
sure innsjøer. Desmidiacéer
finnes i mange utforminger
og noe har fantastiske møn-
stre. Trådformer finnes også.

Tegn en Cosmarium.
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Oppgave 5. 5
Preparat av Spirogyra sp. 

Slekten Spirogyra er lett gjenkjennelig på de spiralformete kloroplastene som finnes i
hver celle. Spirogyra lever i ferskvann og kan påtreffes som store (opptil 10 cm) lyse-
grønne nøster eller baller.

Tegn en Spirogyra celle.

Oppgave 5. 6
Kransalge - konservert

Kransalger er den algegruppen som står nærmest moser og høyere planter.
Kransalger forekommer hovedsakelig i ferskvann, men kan også finnes i brakkvanns-
områder, eks. i Hvaler-estuariet i Østfold. I Norge finnes 4 slekter, Nitella, Tolypella,
Lamprothamnion og Chara.

Kransalgen som her ligger til utstilling har vært formalinfiksert. Vær derfor litt forsiktig
hvis du tar på den slik at du ikke får vannet i øyner og munn (algen er riktignok vasket
ut i vann, men formalinrester kan bli hengende igjen). Forsøk å titte i lupen hvor det
ligger en bit av algen. Sammenlign med hva du ser på plansjen. 

Tegn en detalj av en kransalge
hvor du setter på navn som:
NODIER, INTERNODIER, OOGONIUM og
ANTERIDIUM.

Hva slags livssyklus finner du hos
kransalgene?
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6. SYSTEMATISK OVERSIKT

Oversikt over hovedgruppene av alger (inkludert cyanobakterier). Grupper som blir nærmere
gjennomgått under BIO1100 er fremhevet.  fv = ferskvann, m = marin, brv = brakkvann

PROKARYOTA
DIVISJON CYANOPHYTA (CHLOROXYBACTERIA)

klasse Cyanophyceae (cyanobakterier eller blågrønnalger) fv/m; plankton/bentos, encellede/flercellede 

EUKARYOTA
DIVISJON GLAUCOPHYTA

klasse Glaucophyceae fv, plankton 
DIVISJON RHODOPHYTA (rødalger)

Flageller ukjent, fv/m (95 %), flest flercellede, bentos
klasse Bangiophyceae 
klasse Florideophyceae

DIVISJON HETEROKONTOPHYTA (OCHROPHYTA)
klasse Chrysophyceae (gullalger) fv/m, plankton, bentos, flest encellede
klasse Bolidophyceae m, plankton
klasse Pelagophyceae m, plankton
klasse Pinguiophyceae m, plankton
klasse Xanthophyceae (gulgrønnalger) fv/m, plankton, bentos (marin slekt Vaucheria)
klasse Eustigmatophyceae ("flekkalger") fv/m, plankton, encellede
klasse Bacillariophyceae (kiselalger eller diatoméer) fv/m, plankton, bentos, encellede,
klasse Raphidophyceae (nålflagellater) fv/m, plankton, encellede (Chattonella, Gonyostomum)
klasse Dictyochophyceae (kiselflagellater) fv/m, plankton, encellede, (Dictyocha)
klasse Phaeophyceae (brunalger) 99 % m, bentos, ingen encellede

DIVISJON HAPTOPHYTA (svepeflagellater)
klasse Coccolithophyceae - Prymnesiophyceae (kalkflagellater) fv/m, plankton, encellede
klasse Pavlovophyceae m, plankton

DIVISJON CRYPTOPHYTA
klasse Cryptophyceae (svelgflagellater) fv/ m, encellede, plankton

DIVISJON DINOPHYTA
klasse Dinophyceae (fureflagellater eller dinoflagellater) fv/m, plankton, få bentiske, encellede 

DIVISJON EUGLENOPHYTA
klasse Euglenophyceae (øyealger) fv/m, plankton, encellede, mange heterotrofe

DIVISJON CHLORARACHNIOPHYTA
klasse Chlorarachniophyceae m, amøboide, encellede

DIVISJON CHLOROPHYTA (grønnalger sensu lato)
klasse Prasinophyceae (olivengrønnalger) fv/m, plankton, encellede
klasse Chlorophyceae fv/m, plankton/bentos, encellede/flercellede
klasse Ulvophyceae m/fv, flercellede, bentos
klasse Trebouxiophyceae fv/m/terrestrisk, encellede/flercellede, bentos, plankton, symbiontisk, 

(Chlorella, Trebouxia, Prasiola)  
klasse Charophyceae (bl. a. kransalger og desmidiaceer) fv/brv, bentos, plankton, 

encellede/flercellede
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