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Coccoliter är discformade plattor, några enstaka mikrometer i 
diameter bestående av mineralet kalcit. De är en del av 
organismen Coccolithophorer som i sin tur är en encellig 
alggrupp tillhörande klassen Prymniesiophyceae, division 
Fästalg. Coccoliter skapas inuti cellen och utgör sedan ett skal 
runt den. Coccolithophorer lever utspridda i alla hav och har 
funnits i över 220 miljoner år. De står för ungefär 20 till  
40 % av kalcitproduktionen i haven och coccoliter utgör ofta 
huvudkomponenten i finkorniga kalkstenar så som bergarten 
krita. Genom att studera coccoliter i havssediment kan 
tolkningar göras om viktiga paleoekologiska parametrar så som 
cirkulationsmönster, temperatur och kemisk sammansättning i 
de ytvatten de en gång levde i.  
I denna studie har Ocean Drilling Project (ODP) Sites 926A, 
608 och 982, belägna längs en latitudinal transekt i 
Nordatlanten, undersökts i ljusmikroskop med syfte att jämföra 
likheter och skillnader med avseende på fördelningen av 
coccoliter samt hur olika släkten skilde sig åt mellan de olika 
siterna. Resultatet visade att Coccolithus, Cyclicargolithus och 
Reticulofenestra var de dominerande släkterna i de undersökta 
sedimentproverna. Cyclicargolithus dominerade i Site 926A, 
Coccolithus i Site 608 och Site 982. Reticulofenestra återfanns i 
ett stort antal i samtliga siter.  
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Abstract 
 
Coccoliths are disc-shaped plates, a few micro meters in diameter, composed of the 
mineral calcite. They are a part of marine organisms called coccolithophores which is 
a unicellular alga group belonging to the class Prymniesiophyceae, division 
Haptophyta. The coccoliths are created inside the cell, and form a shell around it. 
Coccolithophores are distributed in all oceans and the geologic record shows that 
they have existed over 220 million years. They account for about 20 to 40% of calcite 
production in the oceans and coccoliths often constitute the major component of fine-
grained limestones such as chalk. By studying coccoliths in marine sediments 
interpretations can be made about important palaeo-ecological parameters such as 
circulation patterns, temperature and chemical composition of the surface-water in 
which the organisms once lived.  

In this study, Ocean Drilling Project (ODP) Sites 926A, 608 and 982, 
located along a latitudinal transect in the North Atlantic, were examined with a light 
microscope with the aim to compare similarities and differences in the distribution of 
coccolith assemblages and how different genera varied between the sites. The result 
showed that Coccolithus, Cyclicargolithus and Reticulofenestra were the dominant 
genera in the examined sediment samples. Cyclicargolithus dominated in Site 926A, 
Coccolithus at Site 608 and Site 982. Reticulofenestra were found to be very 
abundant at all three the sites. 

Sammanfattning 
 
Coccoliter är discformade plattor, några enstaka mikrometer i diameter bestående av 
mineralet kalcit. De är en del av organismen Coccolithophorer som i sin tur är en 
encellig alggrupp tillhörande klassen Prymniesiophyceae, division Fästalg. Coccoliter 
skapas inuti cellen och utgör sedan ett skal runt den. Coccolithophorer lever 
utspridda i alla hav och har funnits i över 220 miljoner år. De står för ungefär 20 till 40 
% av kalcitproduktionen i haven och coccoliter utgör ofta huvudkomponenten i 
finkorniga kalkstenar så som bergarten krita. Genom att studera coccoliter i 
havssediment kan tolkningar göras om viktiga paleoekologiska parametrar så som 
cirkulationsmönster, temperatur och kemisk sammansättning i de ytvatten de en 
gång levde i.   

I denna studie har Ocean Drilling Project (ODP) Sites 926A, 608 och 
982, belägna längs en latitudinal transekt i Nordatlanten, undersökts i ljusmikroskop 
med syfte att jämföra likheter och skillnader med avseende på fördelningen av 
coccoliter samt hur olika släkten skilde sig åt mellan de olika siterna. Resultatet 
visade att Coccolithus, Cyclicargolithus och Reticulofenestra var de dominerande 
släkterna i de undersökta sedimentproverna. Cyclicargolithus dominerade i Site 
926A, Coccolithus i Site 608 och Site 982. Reticulofenestra återfanns i ett stort antal i 
samtliga siter.  
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1. Inledning 
 
Coccolithophorer är en alggrupp som kallas en av de mest förekommande 

fytoplankton i haven. De är encelliga, mellan 3-40 μm, tillhörande klassen 
Prymniesiophyceae, division Fästalg (Pienaar, 1994). Coccolithophorer är 
primärproducenter, vilket innebär att de omvandlar oorganiska ämnen till biomassa, 
och utgör tillsammans med andra fytoplankton basen i havets näringskedja. 
Coccolithophorer har en stor påverkan på havets biokemiska sammansättning då 
den både fotosyntiserar och har förmåga att omvandlar löst koldioxid till CaCO3 

(Steinmetz, 1994).  Coccolithophorer producerar kalcitplattor inne i cellen som den 
omger sig med som ett skal. Dessa plattor heter coccoliter och förekommer i olika 
former och strukturer. Varje art och taxonomisk grupp av Coccolithophorer skapar sin 
unika coccolit, dessa coccoliter kan sedan komma att bevaras i havssedimenten efter 
att organismen har dött.  

I dag finns runt 200 levande arter spridda i alla olika typer av hav. Under 
geologisk tid har den globala spridningen av olika varianter av Coccolithophorer 
varierat både ur ett geografiskt och kvantitativt perspektiv. Förändringar i 
coccolitsammansättningar kan bero på skiftningar i klimat, konkurrens med andra 
arter eller en genetisk förändring inom arten som gör att den kan anpassa sig i nya 
miljöer (Brand, 1994). Coccolithophorer lever i den fotiska zonen som är den 
solbelysta delen av havet där fotosyntes kan ske. Vad som kontrollerar algens 
vertikala och horisontella utbredning har inte helt fastställts men vattenmassors 
rörelse, näring- och salthalt, temperatur och tillgängligt ljus kan konstateras vara 

viktiga komponenter. De flesta arterna lever i tempererade vatten mellan 12-27 C, 
men det förkommer arter som klarar ner mot 1 C och andra som klarar upp till 30 C. I 
dag återfinns de största variationerna av coccolithophorer i varma, stratifierade, 
näringsfattiga miljöer, vilket skiljer sig åt från andra typer av fytoplanktongrupper som 
föredrar i kalla näringsrika miljöer. Det finns även typer av coccolithophorer som kan 
anpassa sig till de flesta typer av vattensammansättningar. Ett exempel är arten 
Emiliania huxleyi som är den idag mest förekommande arten, den återfinns i nästan 
alla typer av vatten och kan leva i olika salthalter och temperaturer från 1°-30°C 
(Winter et al., 1994). Olika arter, kan som tidigare nämnts, kännas igen utifrån sina 
coccoliter och identifikationen av olika arter utgår oftast från coccolitens morfologi, 
hur detta återspeglar den genetiska variationen är inte helt förstått (Brand, 1994). 
Olika arter av coccolithophorer kan kopplas till olika latitud zoner i havet. Det finns 
fem olika huvudzoner: subarktiska-, tempererade-, subtropiska-, tropisk- samt 
subantarktisk zonen. Dessa zoner är kopplade till stora vattenmassors rörelser och är 
inte statiska (Winter et al., 1994). När coccoliter sjunker genom vattenkolumnen sker 
detta i form av sammansatta aggregat. På grund av den enskilde coccolitens ringa 
vikt och förhållandevis stora yta skulle det ta flera år för coccoliten att nå botten om 
den hade sjunkit till botten individuellt och den hade inte kunnat undgå att dras med i 
strömmar och därför inte hamnat i sedimenten under den plats den levde. De 
aggregat de färdas i skapas av att små partiklar från ytvattnet slås ihop och får 
tillsammans en större massa eller som fekalpellets från zooplankton som konsumerat 
coccolithophorer. I dessa sammansättningar kan coccoliterna sjunka genom 
vattenkolumnen snabbare och hamna på botten under den plats den bildats samt 
undgå upplösning i omättade vatten (Steinmetz, 1994).  

Coccoliter har utgjort en betydande del av havssediment de senaste 150 
miljoner åren och kan tjäna som utmärkta arkiv över havets utveckling. Coccoliter 
utgör ofta huvudkomponenten i finkorniga kalkstenar så som bergarten krita (Nichols, 
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2009). Genom att studera hur coccoliter är fördelade och bevarade i havssediment 
kan man tolka och återskapa viktiga paleoekolokiska parametrar så som, kemisk 
sammansättning och cirkulationsmönster (Roth, 1994).   

I den här rapporten kommer coccolitsammansättningen längs en transekt 
i Nordatlanten att undersökas genom att studera sediment från tre olika 
djuphavsborrkärnor (Figur 1). Syftet med denna studie är att undersöka likheter och 
skillnader mellan platserna i Atlanten genom att ta reda på vilka typer av coccoliter 
som förekommer, samt vilka artgrupper som är dominerande. Syftet är också att ta 
reda på hur de skillnaderna ser ut inom olika grupper längs transekten med 
avseende på storlek genom att mäta dem. Det kommer även att undersökas om det 
finns ett samband mellan att en grupp coccoliter trivs på en plats och blir många till 
antalet också växer sig större i storlek, detta undersöks genom att se om coccoliter är 
större där det finns många av den gruppen respektive mindre i ett prov där det 
förekommer färre. Lokaliteten för den sydligaste undersökta djuphavsborrkärnan är i 
den tropiska zonen, de två nordligaste proverna ligger i den tempererade zonen. 
Proverna som undersöks i studien är mellan 13,5-14 miljoner år gamla från epoken 
Miocen.  

 
Figur 1. Kartan visar var de undersökta djuphavssedimenten är tagna. Källa: Google maps. 

 
Epoken Miocen varade för 23,03 till 5,33 miljoner år sedan och är en del perioden 
Neogene, Eran Kenozoikum. Den globala temperaturen var under Miocen varmare 
än idag men under hela eran gick det mot ett kallare klimat. Nedkylningen avbröts för 
16 miljoner år sedan av en värmeperiod kallad ”Mid Miocene climatic optimum” som 
var den varmaste perioden under de senaste 25 miljoner åren. Under Miocen hade 
kontinenterna rört sig mot en liknande position de har idag. Under denna tid blev 
Antarktisk isolerad och den ström som cirkulerar runt Antarktisk, Antarktiska 
Cirkumpolarströmmen, kunde bildas. Detta cirkulationsmönster bidrog till att 
begränsa vattenflödet från norr till söder vilket ledde till att blandiningen mellan kalla 
polarvatten och varma tropiska vatten minskade (UCMP - University of California 
Museum of Paleontology, 2002). 

Eftersom att kontinenterna var belägna på ungefär samma platser som 
idag under Miocen skulle det kunna antas att dagens zonindelning för 
coccolithophorer bör vara appliceringsbar även på Atlanten under denna tid då 
rörelsen av vattenmassorna är till stor del kopplad till kontinenternas placering. 
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2. Material och metod 
 

2.1 Material 
 
Nio djuphavssedimentsprover har undersökts för denna studie, tre prover från tre 
olika siter. Proverna kom från Ocean Drilling Program (ODP), Leg 154 Site 926A 
(3°43,146'N, 42°54,486'W) är den sydligaste borrkärnan från Atlanten nära ekvatorn. 
Sedimentproverna är från djup 265,2, 266,4 och 267,5 meter under havsbotten. Leg 
94 Site 608 (42°50,202'N, 23° 5,250'W) är den mellersta borrkärnan från 
Nordatlanten beläget utanför Spaniens kust. Sedimentproverna från djup: 297, 299 
och 301 meter under havsbotten. Leg 162, Site 982 (57°31,002’N, 15°51,993’W) är 
den nordligaste borrkärnan beläget i Nordatlanten i höjd med Scotland. 
Sedimentproverna är tagna på djup: 467,4, 473,2 och 475,9 meter under havsbotten.  
 

2.2 Metod  
 
En liten mängd torkad sediment blandades i en buffrad vattenlösning, en droppe av 
denna lösning lades på ett täckglas där det fick torka. Därefter sattes det på ett 
objektsglas med ett medium som särskildes med UV-ljus (NOA61). Proverna 
undersöktes i ett ljusmikroskop, Zeiss Axioskop 40, i 100x förstoring. Totalt 100 
slumpmässigt valda digitala fotografier togs från varje prov i cirkelpolariserat ljus med 
en SPOT kamera med exponering 400. Fotona behandlades i ett specialgjort 
datorprogram Vignette. En första kategorisering av artgrupperna gjordes genom 
egen visuell bedömning baserad på coccoliternas form, Cyclicargolithus (cirkulär), 
Coccolithus (oval med en yttre ring), Reticulofenestra (oval med en skarp yttre kant) 
samt Helicosphaera (oval men inte symmetrisk) (Figur 2). 
 

        
 

        
Figur 2. Foton tagna i mikroskop, 100x förstoring. Från vänster övre raden: Coccolithus, 
Cyclicargolithus. Från vänster nedre raden: Helicosphaera, Reticulofenestra. 
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Coccoliter som inte kunde identifieras eller var felkategoriserade hamnade i en 
övrigtgrupp (sammanlagt som mest sju stycken i ett av proven). Alla coccoliter mättes 
i programmet imageJ. En macro skapades för att anpassa mätningarna för 
grupperna. Inställningarna var lika för varje grupp utom ”saturated” och ”threshold”, 
som reglerar gråvärderna, som anpassades för varje grupp. Skalan är mellan 0 och 
225 där 0 är svart och 225 är vit. För Cyclicargolithus och Reticulofenestra var 
saturated 10, Helicosphaera 10, Coccolithus 15. Threshold var för Cyclicargolithus 
och Reticulofenestra [0,210], Helicosphaera [0,220], Coccolithus [0,220]. 

Följande egenskaper mättes för samtliga coccoliter: area, bredd, längd, 
största- minsta ellips, cirkuläritet, max feret (längsta avstånd som går att mäta), min 

feret. Mätningen gjordes i antal pixlar. En pixel motsvarde 0,074 μm. All framtagen 
data analyserades sedan i Excell där pixelstorlek räknades om till mikrometer samt 
diagram skapades.   

Bilder som innehöll andra objekt än coccoliten retuscherades för att 
kunna mätas, detta utfördes med penselverktyget i imageJ. En del Coccolithus 
fotades med för svag ytterkant, detta berodde på focusinställningen i mikroskopet, på 
grund av detta kunde vissa coccoliter inte mätas korrekt utan blev något mindre än i 
verkligheten, vissa bilder fick plockas bort.   
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3. Resultat 
 
Coccoliter kunde identifieras i alla prover. De undersökta proverna dominerades av 
släktena Cyclicargolithus, Reticulofenestra och Coccolithus samt noterades gruppen 
Helicosphaera i nästan samtliga prover men i ett lägre antal än de tre ovanstående 
grupperna. Cyclicargolithus och Reticulofenestra tillhör familjen Noelaerhabdaceae 
(Nannotax, 2011c) och Coccolithus tillhör familjen Coccolithaceae (Nannotax, 
2011a). Cyclicargolithus är cirkelformad med en central öppning, Reticulofenestra 
elliptisk med en central öppning, Coccolithus är elliptisk med en central öppning 
(Figur 2). Coccolithus anses vara en kallvattensart (Roth, 1994). Dessa tre släkten 
var vanligt förekommande i alla typer av vatten under Miocen (Henderiks, 2008). 
Helicosphaera tillhör familjen Helicosphaeraceae (Nannotax, 2011b) den är oval med 
en central öppning. Helicosphaera är inte symetrisk utan har en spiralliknande form 
(Figur 2). Det morfologiska resultatet av gruppen Helicosphaera redovisas inte i 
denna studie på grund av att den inte var en dominerande grupp. 
 
 

3.1 Antal 
 
Efter insamlandet av digitala foton kunde det konstateras att fördelningen av antal av 
de fyra undersökta grupperna skiljer sig åt i transekten (Figur 3).  

 
Figur 3. I diagrammet visas fördelningen av de fyra studerade coccolitsläktena, samt de 
oidentifierbara coccoliter, i siterna från ekvatorn mot norr. På x-axeln visas vilket djup under 
havsbotten proverna är tagna från samt dess ålder. 

 
Site 926A, den sydligaste, visar den största variationen av coccolitsammansättning i 
sedimentproverna från de olika djupen. Det djupaste har en jämn relativ uppdelning 
av grupperna. Det mellersta domineras av Cyclicargolithus och har en låg andel 
Reticulofenestra medan det ytligaste har högst andel Reticulofenestra och lägst 
andel Cyclicargolithus. Helicosphaera och Coccolithus förekommer med ungefär lika 
stor andel i alla djup. 
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Site 608, det mellersta, har en liknande coccolitsammansättning i de 
olika djupen. Coccolithus dominerar de två djupast tagna proven och 
Reticulofenestra det ytligaste provet. Cyclicargolithus förekommer med ett mycket 
lägre antal än i Site 926A. Helicosphaera förekommer inte alls i det ytligaste provet. I 
samtliga prover dominerar Coccolithus följd av Reticulofenestra. Det förekommer ett 
fåtal Cyclicargolithus.  

Även i den nordligaste borrkärnan, Site 982, har de olika djupen en 
liknande sammansättning. Coccolithus är den dominerande gruppen i samtliga djup 
följd av Reticulofenestra. Cyclicargolithus och Helicosphaera förekommer endast i ett 
fåtal på samtliga djup. 
 
 

3.2 Storlek 
 
För att undersöka hur de tre dominerande släktena liknar och skiljer sig i respektive 
site längst transekten har samtliga coccoliter mätts. Den mätmetod som i denna 
studie ansågs mest lämplig att använda för att visualisera storleken är största-, 
minsta ellips. Det innebär att diametern på den största respektive minsta ellips som 
går att rita inom coccoliten mäts och blir motsvarande längd och bredd. Fördelen 
med denna mätning är att den inte tar hänsyn till ojämnheter längs coccolitens kant 
som mätning av längsta respektive kortaste möjliga längd gör, vilket blir missvisande. 
Det är logiskt att det finns ett samband för minsta och största ellips då en lång 
coccolit tenderar att bli bredare, detta kan noteras i samtliga gruppers diagram då 
punkterna bildar raka linjer (Figur 4, Figur 6 och Figur 8). Storleksfördelningen 
visualiseras i punktdiagram där coccoliter från en grupp i samtliga siter är plottade 
samt histogram där siter visas var för sig. De tre sedimentproverna från olika prov 
från varje site har slagits ihop och visas tillsammans.  

Likheterna mellan siterna, med avseende på största uppmätta ellips, var 
störst mellan Site 982 och Site 608 främst för grupperna Coccolithus och 
Cyclicargolithus. De har breda storleksintervaller i dessa siter medan de har ett smalt 
storleksintervall i Site 926A. För gruppen Reticulofenestra är storleksfördelningen lika 
i alla siter. Site 982 var den site som hade det bredaste storleksintervallet för 
samtliga släkten. 
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Figur 4. Sambandet mellan längd och bredd i samtliga prover för den cirkulära gruppen 
Cyclicargolithus. 

 
Cyclicargolithus sprider sig över storleksintervallet 3.57 μm 12.27 μm med avseende 
på största uppmätta ellips (Figur 4). I diagrammet kan tre storleksindelningar tydas 6-
8 μm där coccoliter från alla tre prover förekommer, 8-10 μm där nästan enbart Site 
608 förekommer samt 11-12 μm där endast Site 982 förekommer. De flesta 
Cyclicargolithus återfinns i 6-10 μm. 
 
 

  
Figur 5. Storleksintervallen för Cyclicargolithus i samtliga siter från ekvatorn mot norr.  

 
I det sydligaste provet. Site 926A, finns Cyclicargolithus mellan 4.54 till 9.89 µm 
(Figur 5). I Site 608 finns det smalaste storleksintervallet mellan 5.97 till 9.56 och i 
det nordligaste provet förekommer släktet minst i antal men i det bredaste intervallet, 
6.50 till 12.27 µm. Den dominerande storleken i Site 926A är tydligt 6 till 7 µm medan 
6-10 µm är den mest förekommande i Site 608. I Site 982 kan två spridningar 
möjligtvis tydas, dels 6-7 µm och dels 9-10 µm.   
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Figur 6. Sambandet mellan längd och bredd i samtliga prover för den ellipsformade gruppen 
Coccolithus. 

 
Coccolithus förekommer inom storleksintervallet med avseende på största ellips 
mellan 2.98 och 17.18 μm i samtliga siter (Figur 6). I diagrammet kan olika fält tydas, 
4-9 μm där Coccolithus från alla prover förekommer, 9-12 μm där endast Site 926A 

finns och 12-15 μm där främst Site 982 och Site 608 återfinns. Mest frekventa 
intervallet är mellan 5-10 μm där coccoliter från alla prover återfinns. 

 

 

 
Figur 7. Storleksintervaller med avseende på största ellips för Coccolithus i samtliga siter 
från ekvatorn mot norr.  

 
Storleksintervallet med avseende på största ellips i Site 926A är det smalaste och går 

mellan 5.44–13.32 μm (Figur 7). I Site 608 mellan 4.11–15.79 μm och i Site 982 
återfinns det bredaste intervallet, från 2.98–17.82 μm. I Site 926A finns en svag trend 
vid 6-7 μm och 9-10 μm. Fördelningen i Site 608 och Site 982 är väldigt lika, en tydlig 

grupp i intervallet 5-8 μm samt en till antalet mindre grupp mellan 13-15 μm återfinns 
i båda siterna. 
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Figur 8. Sambandet mellan längd och bredd i samtliga prover för den ellipsformade 
gruppen Reticulofenestra. 

 
Storleksintervallet med avseende på största uppmätta ellips för Reticulofenestra är 

mellan 2.35 och 7.6 μm i alla siter (Figur 8). Spridningen i de olika siterna är väldigt 
jämna och de flesta coccoliterna finns i intervallet 4-7 μm.   
 

 

  
Figur 9. Storleksintervaller med avseende på största ellips för Reticulofenestra i samtliga 
siter från ekvatorn mot norr. 

 
Storleksfördelningen av Reticulofenestra med avseende på största ellips i Site 926A 
var mellan 3.69–6.91 µm (Figur 9). I Site 608 återfanns det mellan 4.36–7.26 µm och 
i Site 982 mellan 2.35–7.61 µm vilket också var det bredaste intervallet. Fördelningen 
i samtliga prover var liknande, 4-6 µm var den dominerande storleken. 
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4. Diskussion  
 
Från resultatet kan det konstateras att det går att finna både likheter och olikheter i 
de undersökta proverna längst transekten. Fördelningen mellan de undersökta 
coccolitsläktena är mest lika mellan siterna 982 och 608 där det finns rikligt med 
Coccolithus men mindre av Cyclicargolithus. I Site 926A fanns det färre Coccolithus 
och fler Cyclicargolithus. Antalet Reticulofenestra var lika i alla tre siter, dock mer 
varierande i de olika djupen i Site 926A. Vid en första anblick känns resultatet som en 
följdriktig uppdelning då Site 982 och Site 608 ligger cirka 15 breddgrader ifrån 
varandra medan det skiljer 40 breddgrader mellan det sydligaste och det mellersta 
provet. Site 982 och Site 608 ligger idag i samma latitudzon, den tempererade, 
medan Site 926A ligger i den tropiska. Den relativa sammansättningen i 
havssedimenten av coccoliter kan ge en god indikation om de miljöförhållanden som 
var rådande i haven och således kontrollerade produktionen och fördelningen av 
Coccolithophorer (Roth, 1994). Därför kan de ovan nämnda skillnaden mellan siterna 
indikera att de undersökta djuphavsedimenten har bildats i olika typer av hav. 

Under epoken Miocen var de tre undersökta släkterna dominerande i alla 
undersökta sediment, dock förekommer grupperna i olika mängder på olika platser. 
Coccolithus dominans i de nordliga proverna var förväntade på grund av vetskapen 
att det är en kallvattensart idag (Roth, 1994). Trots detta förekom den också i 
varmare Miocen-vatten men i ett lägre antal. Utifrån resultatet kan det konstaterars 
att Cyclicargolithus uppträder som en varmvattenart men även den finns i kallare 
vatten då den har noterats i de båda nordliga proverna. Att de olika släktena 
förekommer i alla proverna i olika mängder skulle kunna förklars genom att en typ av 
coccolithophorer kan trivas och anpassa sig i många typer av vatten men blir bara en 
utbredd grupp i den har bästa förutsättningarna att leva (Roth, 1994). När släkten 
som nyttjar samma föda förekommer i samma vatten kan den ena avgränsa 
möjligheterna för den andra genom att kunna tillgodose sig de näringsämnena 
lättare, eller behöva mindre än det andra släktet. Enligt figur 2 ser det ut som att 
Reticulofenestra är färre där det finns flera Cyclicargolithus (site 926A), medan 
Coccolithus och Reticulofenestra kan samexistera i de nordliga siterna. 

Reticulofenestra är den grupp som enligt resultatet kan tolkas vara 
framgångsrik och konkurranskraftig i många typer av vatten och avslöjar därför inte 
mycket om den miljö sedimentproverna bildades i. En anledning till dess utbredning 
kan vara att släktet Reticulofenestra har en enkel form och coccoliter som saknar 
utmärkande drag ofta räknas till den gruppen(Nannotax, 2011d). Reticulofenestra är 
en föregångare till den idag framgångsrika arten Emiliania huxleyi. Det är känt att E. 
huxleyi är en art som har förmåga att anpassa sig och dominera i många olika typer 
av vatten, vilket kan vara en indikation att Reticulofenestra hade samma förmåga 
(Winter et al., 2014). 

Coccolithus storleksintervall och till antal förekommande är nästan 
identiska i Site 982 och Site 608. Det kan tolkas att Coccolithus har få konkurrenter 
eller är bäst anpassad till att finnas i dessa vatten vilket gör att gruppen har ett stort 
utrymme att kunna bli fler vilket också leder till att flera morfotyper kan förekomma. I 
site 926A är storleksintervallet för Coccolithus betydligt smalare vilket i sin tur visar 
på att det finns flera arter eller flera andra typer av phytoplanktongrupper som 
konkurrerar och gör att gruppen inte kan bli större. I dessa vatten har däremot 
Cyclicargolithus kunnat bli flera och vara den dominerande av de tre stora grupperna. 
Dock förekommer Cyclicargolithus i ett lågt antal i det yngsta provet i Site 926A. För 
att kunna tolka detta skulle ytterligare ett yngre prov behöva undersökas för att se om 
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beståndet av Cyclicargolithus fortsätter att minska eller om det var endast en 
minskning i detta prov.  

Site 982 har det bredaste storleksintervallen för samtliga arter. Det är 
inte överaskande för Coccolithus men däremot för Cyclicargolithus eftersom de fanns 
flest i Site 926A. Som tidigare nämnts lever de flesta Coccolithophorer idag i de 
tempererade och tropiska regionerna av haven och mångfalden av arter är högre där 
än i nordligare och polara vatten. Att det bredaste storleksintervallet återfinns i det 
nordligaste provet skulle kunna bero på att det finns färre variationer av 
coccolithophorersläkten i de kalla vattnen och därmed mindre konkurrenter för 
samtliga tre släkten än vid ekvatorn.   
 I denna undersökning har släkten undersökts som en helhet och 
ytterligare artindelning har helt bortsetts ifrån. I många fall delas arter och underarter 
in storleksmässigt vilket kan anses godtyckligt eftersom det ofta helt kan bortse från 
andra likande egenskaper och genetiska samband. I de undersökta proverna i denna 
studie är det troligt att olika arter och underarter är förekommande. En storlek 
behöver inte representera en art men när många individer ligger i samma 
storleksintervall kan det finnas skäl att undersöka om de delar andra egenskaper. Det 
finns en tydlig likhet i Coccolithus storleksfördelning i Site 982 och Site 608, 5 till 8 

μm samt 13 till 14 μm. Detta skulle kunna undersökas närmare genom att studera 
bilderna för att se om det finns flera likheter mellan dessa coccoliter och jämföra dem 
med andra storlekar. Även Coccolithus i storleken 10-11 μm i 926A är ett intressant 
storleksintervall att studera eftersom det finns många av dem i den storleken i den 
siten men få av dem i de norra siterna. Fördelningen av Cyclicargolithus i 926A har 

en tydlig trend i 6-7 μm intervallet, även dessa foton skulle kunna studeras och 
jämföras med andra i jakt på andra likheter.  

Syftet med den här rapporten var även att undersöka om det finns ett 
samband mellan antal coccoliter från en grupp och deras storlek i siterna var för sig. 
Det undersökta sambandet var om individer blev större där det förekom flera av ett 
släkte respektive mindre där de förekom färre. Coccolithus förekom som mest i 
siterna 982 och 608 och där uppmättes de största individerna men även de minsta. 
De Coccolithus som uppmättes i Site 926A återfinns i mitten av Site 982 och Site 
608s storleksintervall och var alltså inte minst till storlek där det fanns minst till antal. 
Cyclicargolithus förekommer mest i Site 926A men de största uppmätta återfanns i 
Site 982. Reticulofenestra förekomst i alla prover är jämn och även dess 
storleksfördelning är inom samma intervall i samtliga prover. Att individerna tenderar 
att bli större i de prover där de förekommer mer frekvent är inte ett samband som har 
upptäckts i den här undersökningen. Istället har det observerats att i prover där de 
förekommer flera av en grupp tenderar storleksintervallet att breddas. Det förklaras 
som tidigare nämnt att det kan förekomma flera morfotyper ju mer utrymme gruppen 
har att växa.  
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5. Slutsatser 
 
Denna studie syftade till att undersöka och jämföra vilka coccoliter som återfanns 
längs en Nordatlantisk latitudinal transekt som var 13.5 – 14 miljoner år gamla, från 
Miocentiden. Följande slutsaser har kunnat dras:  

 I alla prover från den Nordatlantiska transekten var Coccolithus, 
Reticulofenestra och Cyclicargolithus de dominerande 
coccolithophoridsläktena. I samtliga siter förekom dem i olika 
sammansättningar. Coccolithus dominerade i det nordligaste och mellersta 
provet, Cyclicargolithus i det sydligaste provet. Reticulofenestra fanns jämnt 
utspridda i alla prover. 

 Skillnaderna och likheterna i fördelningen av coccoliterna konstateras bero på 
att proverna kommer ifrån olika typer av vattenmassor med olika temperatur 
och näringshalt. Dock kan en grupp leva i olika typer av vatten, dess 
utbredning styrs också av konkurrans från andra arter som kan leva under 
samma vattenförhållanden. 

 Undersökningen påvisade inget samband mellan stort antal coccoliter från en 
grupp och större individer eller mindre antal och mindre individer. Däremot 
fanns ett samband mellan högt antal coccoliter från en grupp och ett bredare 
storleksintervall. 
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