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Förord 

Jag gör den här projektarbetet som handlar om en art “Microcystis aeruginosa” inom 
cyanobakterier. Jag som är en elev i komvux skolan, och jag studerar biologi 1. inom min natur 
riktningslinje är det viktigt att man skriver en projekt. Under min arbetets gång vi har haft 
mycket stöd från handledare Anders Inhange och jag vill tacka honom för goda trevliga 
diskussioner.  

Sammanfattning 

Av min art är Microcystis aeruginosa att det har funnits allra första organismer på har bildades på 
vår jorden. men dom har ej förändrats mycket, även man har hittat fossilen som var cirka 3500 
miljoner år sedan. Microcystis aeruginosa den är en sötvattenslevande art inom cyanobakterier, 
som det kan bilda skadliga och algblomning av ekonomisk och ekologisk betydelse. denna typen 
av bakterier är en giftigt och den är vanligaste hos blomningarna av cyanobakterier i sötvatten 
(näringsrikt).  

cyanobakterier blommor har olika funktioner i vattenkoppar och över hela världen och deras 
ämnesomsättning.  

Även arten Microcystis aeruginosa av bakterier har hotat vattenlevande organismer även 
människans hälsa. Microcystis aeruginosa den här arten är ett stor bekymmer för hela världen på 
grund av sina negativa effekterna hos människan, djur, vattenlevande organismer. 
Toxiner-bakterier gift det producerar både neurotoxiner som hepa toxiner och de är mycket 
skadliga för människor och land- och vattenlevande djur.  

Microcystis aeruginosa utsöndra giftiga ämnen som kan bli man lätt sjuk utav det. exempelvis 
som illa mående, hudreaktioner, ögonititerade, svullna läppar, öron verk, ont i 
halsen,snuva,feber,huvudvärk, eller mag tarmbesvär, även man får av Microcystis aeruginosa 
kräkningar, diarre dessutom det är en dödligt effekt för husdjuren 

Microcystis aeruginosa är en unicellular med en cellvägg och det består av lager som är 
lipopolysackarider och peptidoglykan. Dom är avskilda cellerna som är små och organiserade i 
kolonier (ofta kan ses det utan mikroskop).  

Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar kolonier som är från några 
individer bakterier till miljontals bakterier. 

Microcystis aeruginosa de får näring via fotosyntesen och att de ligger i vattenytan och därefter 
producerar fotosyntesen med hjälp av klorofyller och därefter får de näring och energi från 
solljuset.  

Microcystis aeruginosa fortplantning sker via Sexuell reproduktionen (kopia) av vilande ägg i 
Daphnia. Det vill säga är att Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar 
kolonier som är från några individer bakterier till miljontals bakterier. 
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Flytkraften för denna Microcystis aeruginosa är att de stannar kvar på en och nivå i en vattens 
spalt då för att de ska behålla optimala ljus och koldioxid nivåer för hastighets tillväxtning.  

Microcystis aeruginosa stödjer av varma temperaturen och det man är giftigt även 
förökningshastighet överensstämma inte med varandra så Microcystis aeruginosa växer som 
kraftigt inom laboratorium vid 32°C medan i naturens giftighet är hastighet vid 20°C. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

jag har valt en art inom bakterier och den är Microcystis aeruginosa, och den är en 
sötvattenslevande art inom cyanobakterier, som det kan bilda skadliga och algblomning 
av ekonomisk och ekologisk betydelse. denna typen av bakterier är en giftigt och den är 
vanligaste hos blomningarna av cyanobakterier i sötvatten(näringsrikt). 

1.2 frågor  

- kort presentationen av arten Microcystis aeruginosa och dess placeringen i 
systematiken och i näringskedjan 

- Microcystis aeruginosa anatomi och fysiologi 

- översikt 

- hur får Microcystis aeruginosa i sig näring? 

- vad har organismen för fortplantningsstrategi? 

- hur förflyttar sig organismen 

- artens bettende 

- hur kommunicerar organismen med andra individer ur samma art 

- är Microcystis aeruginosa flockdjur eller lever de ensam? 

- arten och människan 

- hur påverkar de varandra 
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- Övrigt 

1.3 Syfte  

med denna projektarbetet är att vi ska utföra mer om en valt art, och att vi ska kunna veta 
mer informationen om denna art ”Microcystis aeruginosa” 

2.Metod & Material 

- litteratur böcker, sökning via internet. 

3.Resultat 

3.1  kort presentationen av arten Microcystis aeruginosa och dess placeringen i 
systematiken och i näringskedjan?  

Microcystis aeruginosa den är en sötvattenslevande art inom cyanobakterier, som det kan bilda 
skadliga och algblomning av ekonomisk och ekologisk betydelse. denna typen av bakterier är en 
giftigt och den är vanligaste hos blomningarna av cyanobakterier i sötvatten(näringsrikt).  

cyanobakterier blommor har olika funktioner i vattenkoppar och över hela världen och deras 
ämnesomsättning. Även denna typen av bakterier har hotat vattenlevande organismer även 
människans hälsa. artens placeringen i systematiken:  

● Rike: Bakteria 

● underrike: Eubakteria 

● vetenskapliga namn är Microcystis aeruginosa 

● indelning: art: aeruginosa 

● ordning: chroococcales 

● Stam: cyanobakterier 

● klass: Cyanophyceae 

● familj: microcystaceae 

● släkt: microcystis 

3.2 Microcystis aeruginosa anatomi och fysiologi? 

Microcystis aeruginosa är en unicellular med en cellvägg och det består av lager som är 
lipopolysackarider och peptidoglykan. Dom är avskilda cellerna som är små och organiserade i 
kolonier (ofta kan ses det utan mikroskop). Därför microcystis aeruginosa visar sig som ett 
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blågrönt avskum(pack) på vattenytan. Även den microcystis aeruginosa som tillverkar 
fotosyntesen och ligger på yttersta av vatten för ska kunna tillverka fotosyntesen.  

3.3 översikt? 

Microcystis aeruginosa det har funnits allra första organismer på har bildades på vår jorden. men 
dom har ej förändrats mycket, även man har hittat fossilen som var cirka 3500 miljoner år sedan. 
Microcystis aeruginosa är en sötvattenslevande art inom cyanobakterier, som det kan bilda 
skadliga och algblomning av ekonomisk, ekosystem, och ekologisk betydelse. denna typen av 
bakterier är en giftigt och den är vanligaste hos blomningarna av cyanobakterier i 
sötvatten(näringsrikt). även Microcystis aeruginosa lever i fuktiga miljön för att där deras liv och 
kan ökar av Microcystis aeruginosa mängder. den kan påverka levande organismer. dessutom är 
Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar kolonier som är från några 
individer bakterier till miljontals bakterier. sedan grupperar de och därefter skapa blågröna 
bakterier  lager av packning på sötvatten systemets ytan.  

3.4 Hur får Microcystis aeruginosa i sig näring?  

Microcystis aeruginosa de får näring via fotosyntesen och att de ligger i vattenytan och därefter 
producerar fotosyntesen med hjälp av klorofyller och därefter får de näring och energi från 
solljuset. 

3.5 Vad har organismen för fortplantningsstrategi?  

Microcystis aeruginosa fortplantning sker via Sexuell reproduktionen (kopia) av vilande ägg i 
Daphnia. Det vill säga är att Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar 
kolonier som är från några individer bakterier till miljontals bakterier. 

3.5 Hur förflyttar sig organismen? 

Flytkraften för denna Microcystis aeruginosa är att de stannar kvar på en och nivå i en vattens 
spalt då för att de ska behålla optimala ljus och koldioxid nivåer för hastighets tillväxtning. 
Tydligt förklaring är att när dom vill flyta eller driva genom vatten så de går tillsammans ( i stora 
grupper) och använder sina gasblåsor för att reglera flytkraften under tiden med ljus 
tillräckligheten.   

3.6 Artens bettende? 

Ekologi:Microcystis aeruginosa stödjer av varma temperaturen och det man är giftigt även 
förökningshastighet överensstämma inte med varandra så Microcystis aeruginosa växer som 
kraftigt inom laboratorium vid 32°C medan i naturens giftighet är hastighet vid 20°C. det vill säga 
är att giftigheten ökning ökar vid temperaturen är 20°C. Men om temperaturen ska ökas vid 
28°C då kommer giftigheten sjunker. Dessutom är att bakteriens tillväxten är det begränsad av 
15°C.  
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Toxiner-bakterier gift det producerar både neurotoxiner som hepa toxiner och de är mycket 
skadliga för människor och land- och vattenlevande djur. Men forskning har visat att om det 
ökar med ljustillrcäklighet gör det möjligt för toxiska att minska. Tydligt förklaring är ökningen av 
skuggan kan det orsaka till populationen(art) av microcystis aeruginosa blir det för mindre och 
mindre giftigt med tiden.  

 

3.7 Hur kommunicerar organismen med andra individer ur samma art? 

 

3.8 är Microcystis aeruginosa flockdjur eller lever de ensam? 

ja dom gör det. Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar kolonier som är 
från några individer bakterier till miljontals bakterier. dessutom dom som dominerar vattenytan 
och sedan visar på vattnets avskum (packningar). Även Många cyanobakerella arter som lever i 
sötvatten använda vatten djurplankton. Microcystis aeruginosa och cylindrospermosis som där är 
största och dominerande arten och de har både två starkare effekten.Det vill säga är att de lever i 
flock och ej ensamma jämfört med andra arter.  

3.9 Arten och människan?  

Arten 

Microcystis aeruginosa ligger i vattenytan och den är en skadligt för människor, och alla andra 
organismer. för att Microcystis aeruginosa utsöndra giftiga ämnen som kan bli man lätt sjuk utav 
det. exempelvis som illa mående, hudreaktioner, ögonititerade, svullna läppar, öron verk, ont i 
halsen,snuva,feber,huvudvärk, eller mag tarmbesvär, även man får av Microcystis aeruginosa 
kräkningar, diarre dessutom det är en dödligt effekt för husdjuren. Microcystis toxiner har svårt 
att bryts ned av eukaryota på grund av de har starka peptidbindningar och de är resistenta mot 
hydrolytiska enzymer. däremot när den går in i människans kroppen då transporteras till 
blodomloppet och sedan skickas det in i levern för deras är bristande förmåga att smälta in 
ordentligt.  

Djur 
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Husdjur kan tillhör också till en risk utav denna bakterier Microcystis aeruginosa för att om 
husdjur eller vilda djur ska dricka vatten sambandet med algblomningar då kommer det leder till 
att husdjuren blir det allvarlig sjukt och sedan djuren dör av förgiftningen.  

Människan 

tillhör också risken av arten Microcystis aeruginosa men om vi jämfört med djuren är lite 
skillnad av det. för att om det lukta i vatten eller ser ut illa så vuxna människor kommer ej dock 
simma eller dricka. även ändå om folk kommer blir slarviga av det och bryr sig inte d kommer de 
får den här besvärliga utav vatten på grund av den organismen Microcystis aeruginosa som 
utsöndra giftiga ämnen. Även hos människan lever spelar stor roll för dessa giftiga ämnen av 
microcystin, och produkterna av denna förloppet så det finnas i avföring och urin. Men Barn 
tillhör en stor risk också jämfört med djuren för att de är mer känsliga och de är mer lättast att få 
kallsupar, vilket leder till större risk för att när barnet äter musslor, ostron och dricka vatten så de 
får in all giftämnen in i sig.  

Manlig könsorgan  

det kan också påverka könsorganen hos män på grund av Microcystis aeruginosa och det leder 
till att Minska spermie koncentrationer(samling till en punkt), testikelvikt och serum manligt 
könsorgan och spermierörlighet 

Cancerceller 

Microcystin det är kopplas till tumör produktionen och transport det i levern. det vill säga är att 
Microcystis aeruginosa kan orsaka inte direkt cancer men det kan ha roll för att framkalla 
tillväxten av tumörer och till slut leder till cancerceller som blir aktiva.  

Väder om det är en dåligt väder exempelvis som blåsigt då finns sannolikheten att man ska få 
andas in dessa aerosolform, men det är ovanlig om vi jämfört med människan och djuren risk 
tillhör av Microcystis aeruginosa. 

3.10 Hur påverkar de varandra?  

Microcystis aeruginosa använda(utnyttja) av fotosyntesen och producerar syre och den kan 
påverka andra organismer i ekosystemet. för att att när Microcystis aeruginosa producerar syre så 
andra organismer som kan användas av det.  

3.11 Är arten hotat eller hotar den människan?  

den typen av bakterier Microcystis aeruginosa som är dödligt och skadligt och farligt för 
människor och djur, eftersom denna arten bildar på giftämnen och den orsaka till allvarliga 
skador via dricksvatten, även det kan orsaka av massavfall förorena ekosystemet samt leder det 
till störningar av matväv. Det vill säga är att den här typen av bakterier är hotande för andra 
organismer och levande varelser och ekosystemet.  
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3.10. Övrigt 

Ekosystem  

Microcystis aeruginosa har en viktigt egenskapen och det är att kunna binda luftens kväve och 
göra det om till en form som växter kan ta det upp. därefter kväve komma med växter till nöjd 
när Microcystis aeruginosa dör ut, och det är ett naturligt gödningsmedel.  

med Microcystis aeruginosa kan vara också farlig för vattenlevande ekosystem.när en blomma 
dör och bryts ned då ökar syre och orsakar hypoxiska förhållanden. det påverkar att om syrebrist 
ökar då kan orsaka till negativa, som leder till att fiskar,ryggradslösa, växter dör. Även leder till 
att täcker av vattenytan och förhindrar att solljuset gå in i vattenmiljön. 

Ekonomisk  

på grund av Microcystis aeruginosa  som bildar dricksvatten förgiftningen så det leder att ökade 
ekonomisk i samhället. för att dom blir tvingad av att bygga vattenreningsverk. denna 
vattenreningsverk kostar mycket pengar även den orsaker till skador på sjöar och andra 
vattendrag med giftighet sökning. 

4.Diskussion 

Microcystis aeruginosa det är en vanligt fotosyntesen som lever i fuktiga miljöer. även lever i 
vattenytan och de lever i söt, salt vatten. Microcystis aeruginosa producerar giftiga ämnen och på 
grund av det kan påverka ekosystemet. deras jobb är att bilda blommor och orsaka hypoxiska. 
samt Microcystis aeruginosa är skadliga för vattenlevande varelser även det kan orsaka 
hälsoproblem hos människor av det. ett exempelvis av hälsoproblem hos människor är att kan 
orsaka till tumör produktionen och transport det giftiga ämnen i levern.  

Det kan också påverka på grund av Microcystis aeruginosa ekonomisk som bildar dricksvatten 
förgiftningen så det leder att ökade ekonomisk i samhället för att dom bygger vattenreningsverk.  

bakterier Microcystis aeruginosa som är dödligt och skadligt och farligt för människor och djur, 
eftersom denna arten bildar på giftämnen och den orsaka till allvarliga skador via dricksvatten, 
även det kan orsaka av massavfall förorena ekosystemet samt leder det till störningar av matväv. 
Det vill säga är att den här typen av bakterier är hotande för andra organismer och levande 
varelser och ekosystemet.  

Microcystis toxiner har svårt att bryts ned av eukaryota på grund av de har starka 
peptidbindningar och de är resistenta mot hydrolytiska enzymer. däremot när den går in i 
människans kroppen då transporteras till blodomloppet och sedan skickas det in i levern för deras 
är bristande förmåga att smälta in ordentligt.  

Microcystis aeruginosa är encellig bakterier och det som bildar kolonier som är från några 
individer bakterier till miljontals bakterier. dessutom dom som dominerar vattenytan och sedan 
visar på vattnets avskum (packningar).  
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5.Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattning är att Microcystis aeruginosa och den lever i flock, även är det utsöndrar giftiga 

ämnen som kan orsaka till skador och negativa effekter för hälsoproblem för människor, husdjur, 

och vattendjur levande. dessutom kan påverka ekonomiska i samhället på grund av att de blir 

tvingad av att bygga vattenreningsverk. Microcystis aeruginosa det har funnits allra första 

organismer på har bildades på vår jorden. men dom har ej förändrats mycket, även man har hittat 

fossilen som var cirka 3500 miljoner år sedan. Microcystis aeruginosa den är en 

sötvattenslevande art inom cyanobakterier, som det kan bilda skadliga och algblomning av 

ekonomisk och ekologisk betydelse. denna typen av bakterier är en giftigt och den är vanligaste 

hos blomningarna av cyanobakterier i sötvatten (näringsrikt). Microcystis aeruginosa är encellig 

bakterier och det som bildar kolonier som är från några individer bakterier till miljontals 

bakterier. Microcystis aeruginosa fortplantning sker via Sexuell reproduktionen (kopia) av 

vilande ägg i Daphnia.  
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