
Vad vi finner i källor 

Apatania muliebris 



Klubbmurkling och Sphagnum sp vitmossa Hjortakällan Alvesta k:n 

Mossorna är den växtgrupp som har flest källvattenkrävande arter. 

Mossor är känsligare än blomväxter och ormbunkar. 11 arter är 

rödlistade. 



Löktåg och gröngelé Chaetophora elegans Pukekälla Halmstad k:n  



Källört Tama källa Alvesta k:n 

Källan är den enda akvatiska 

miljö som har relativt konstant 

flöde och temperatur. 



Källört och Liten andmat Tama källa Alvesta k:n 



Vilka typer av alger är karakteristiska i våra 

källmiljöer? 



Källalger Roland Bengtsson 

Plankton: organismer som svävar fritt i vattnet 

 bakterieplankton 

 växtplankton (fytoplankton) planktiska alger 

 djurplankton (zooplankton) små kräftdjur, 

hjuldjur och urdjur mm 

Bentos: bottenlevande organismer inklusive påväxt  

 både alger och djur 



Class Cellwall Flagella Principal pigments Carbohydrate reserves Reproduction

Blågrönalger

Cyanophyceae/bacteria

Nostocophyceae mucocomplex none Chl a, phycocyanin glycogen vegetatively

phycoerytrin

Grönalger

Chlorophyceae cellulose, pectin 2 equal Chl a + b starch vegetatively, asexually, sexually

Charophyceae cellulose, pectin Chl a + b starch vegetatively, asexually, sexually

Chrysophyceae (pectin) silica 1, 2, 3, equal Chl a+ c chrysolaminarin vegetatively,  sexually (isogamy)

Guldalger

Xanthophyceae (pectin) 2 different Chl a+ e chrysolaminarin + fat vegetatively, asexually, (zoospors)

Gulgrönalger

Phaeophyceae (pectin) 2 different Chl a+ c laminarin vegetatively, asexually, sexually

Brunalger

Bacillariophyceae (pectin) silica 1 Chl a+ c chrysolaminarin + fat vegetatively, sexually (oogamy, anisogamy)

Kiselalger

Bangiophyceae cellulose, mannanas none Chl a + d, phycocyanin  floridean starch vegetatively, asexually, sexually

Rödalger xylans phycoerythrin

Klasser 



Sjukällorna Öland 



Stigeoclonium skivtofsar, Sjukällorna Öland  



Dichthrix gypsophila 



   Dichthrix gypsophila 



Källalger Roland Bengtsson 

Chaetophora tuberculosa 

Chaetophora tuberculosa knölgelé 



Chaetophora tuberculosa knölgelé Oostrikokällan Estland 



Chaetophora tuberculosa knölgelé 



Blomkålscyanophyceér Sjukällorna 



Källa Ombergsliden 



Chara vulgaris busksträfse Ombergsliden 



Chara vulgaris busksträfse och Radix peregra 



Chara vulgaris busksträfse 



Vitärtkällan Gotland 



Vitärtkällan nedströms Gotland 



Oscillatoria limosa kryptrådsalg 



RivulariaVitärtkällan 



Rivularia haematites och nattsländelarv Vitärtkällan Gotland 



GongrosiraVitärtkällan Gotland 



Microspora floccosa hantelalgVitärtkällan Gotland 



Cladophora glomerata grönslickVitärtkällan Gotland 



Kiselalger och Chaetophora pisiformis ärtalgVitärtkällan 



    Diatoma mesodon Ulebokällan Heby k:n 



Diatoma mesodon Ulebokällan Heby k:n 

Kiselalgernas lipider innehåller omega-3 fettsyror! 



Achnanthes flexella Höge källa Åre k:n 



Achnanthes flexella Höge källa Åre k:n 



Cymbella Höge källa Åre k:n 



Fragilaria på grönalg Ulebokällan Heby k:n 



Eunotia pectinalis surkisel källa Johannesberg Alvesta k:n 



Kalktuff Skottland 



Vaucheria slangalg kalktuff Skottland 



Vaucheria slangalger 

 



Vaucheria slangalger 



V. geminata slangalg 



Anabaena poulseniana? Nygårdskällan Karlstad k:n 

Grundvattennivån och flödet har betydelse 



Anabaena poulseniana? Nygårdskällan Karlstad k:n 



Nostoc cf piscinale? och Nitella flexilis/opaca glans/mattslinke 

Nygårdskällan Karlstad k:n 



Batrachospermum gelatinosum Pälbandsalg 



Batrachospermum gelatinosum Pälbandsalg 

 



Batrachospermum gelatinosum 

Pälbandsalg 

 



Trichocerca ett hjuldjur betar påväxt på hantelalg Microspora 



Microspora hantelalger mm 



 Tetraspora cylindrica Lunnakällan Härjedalens k:n 



Tetraspora cylindrica 



Draparnaldia vattenpensel 



Tribonema silkestråd 



Micrasterias rotata stjärnalg 



Staurastrum smyckesalg 



Closterium en smyckesalg Skire källa Alvesta k:n 



Spirogyra spiralbandsalg 



Planenkällan skuggad botten full av kryptrådsalger Oscillatoria limosa 



Chaetophora elegans gröngelé 



Grankvist i Planenkällan efter stormen Gudrun  



Anabaena Labbramsängen Värnamo k:n, makroskopiskt finns också 

skinntrådar Phormidium 



Anabaena Labbramsängen Värnamo k:n  



Kiselalgen Cymbopleura Labbramsängen Värnamo k:n 



Tetraspora cylindrica och lav dykarbagge Svartåns källa 

 


