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Under en geologisk undersökning 1977 gjordes en mycket oväntad 
upptäckt utanför Galapagos. Heta undervattenkällor sprutade 
vatten med flera hundra graders temperatur, och runt källorna 
fann man en helt ny värld av organismer som levde helt oberoende 
av solljus. Sedan dess har forskarna upptäckt liknande system, 
så kallade hydrotermala vent, på många andra platser i havet. 
Varje plats verkar ha unika organismer knutna till sig. 

foto: centre for geoBiology, Bergen

Ett inferno på havsbotten
Märkliga mineralformationer från undervattenskällor på botten i norra atlanten, vid trollväggen, på cirka 650 meters djup.

Europa och Nordamerika rör sig sakta ifrån var-
andra genom kontinentalförskjutningen. I sprid-
ningsområdet mellan den nordamerikanska och 

den europeiska kontinentalplattan är det stor geolo-
gisk aktivitet. I mitten av Atlanten ger detta upphov till 
en enorm bergskedja - den mittatlantiska ryggen. Norr-
ut fortsätter ryggen rakt genom Island och upp i Arktis. 
Spridningshastigheten mellan kontinentalplattorna är som 
störst i de centrala delarna av Atlanten där plattorna kan 
röra sig ifrån varandra med flera tiotals centimeter varje 
år. I de norra delarna är hastigheten mycket lägre.

aktiva områden
Länge trodde man att området norr om Island var mer el-
ler mindre dött med avseende på geologisk aktivitet, men 
efter flera års forskning i området har forskare vid Univer-
sitetet i Bergen hittat två mycket aktiva områden. 

Det första området upptäcktes 2007 och befinner sig 
på den så kallade Mohnryggen norr om ön Jan May-
en. Det ligger på 650 meters djup och består av två de-
lar. Den ena delen kallas för Galionella garden, och ur 
den sipprar ganska svalt vatten ut ur bergrunden. Vid 
den andra delen, som har döpts till Trollväggen, sprutar 
nästan trehundragradigt vatten ut. Där finner man näs-
tan tio meter höga skorstensliknande formationer. Skor-
stenarna bildas genom att de mineraler som finns i det 
heta källvattnet fälls ut när det möter det kalla havsvatt-
net, som kan vara minusgradigt.

varför så tomt?
Galionella garden och Trollväggen har visat sig nästan 
helt sakna specialiserat djurliv, och forskarna har spe-
kulerat i vad det beror på. Den mest troliga förklaring-
en verkar vara att majoriteten av organismerna som le-
ver vid källorna rör sig längs de oceaniska ryggarna från 
källa till källa. Men eftersom Island ligger rakt över den 
mittatlantiska ryggen kan ingen kolonisation ske den vä-
gen. Området blir därmed mer eller mindre isolerat. 

Bakterierna verkar däremot ha lättare att klara sig 
förbi hindret. På och runt om skorstenarna och över hela 
Galionella garden finns tjocka mattor av bakterier som 
är anpassade till att tillgodogöra sig den speciella energi 
som finns tillgänglig genom gaser och utfällda mineraler. 
Järn- och metanoxiderande bakterier bildar bruna flak 
och håriga mattor som täcker stora ytor, och som till och 
med kan hittas på en del av djuren i området.

Många svampdjur
En märklig upptäckt som forskarna har gjort i området 
är att det finns väldigt många svampdjur. Majoriteten av 
dem tillhör gruppen kalksvampar, en grupp som annars 
är ganska ovanlig i förhållande till andra svampdjur. Var-
för det finns så mycket kalksvampar är inte känt, men en 
förklaring kan vara att miljön är i ständig förändring, och 
att kalksvamparna är goda förstakolonisatörer. En annan 
förklaring kan vara att svamparna har symbiotiska bak-
terier som hjälper dem att ta vara på metan och andra 
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ämnen som finns lösta i vattnet. Genom att undersöka 
dna försöker man nu finna svaret på frågan.

vidare mot arktis
Det andra området med heta undervattenskällor som 
forskarna har hittat ligger norr om Mohnryggen, närma-
re Arktis. Tidigare expeditioner indikerade att det fanns 
källor i området då forskarna uppmätte stora mängder 
väte- och metangas löst i vattnet, vilket är ett säkert 
tecken på aktivitet. Men att hitta områdena visade sig 
vara betydligt svårare. Det var djupt där man skulle leta, 
mellan två- och tretusen meter, och området var ordent-
ligt kuperat. Under expeditionen 2007 hittade forskar-
na ingenting, trots att de gjorde hundratals mätningar. 
Signalerna var klara och tydliga, men samtliga dyk med 
undervattensroboten, rov, var resultatlösa. 

specialiserad fauna
Vid expeditionen 2008 var framgången större. Under 
ett av rov-dyken tornade plötsligt höga skorstenar upp 
sig på 2 500 meters djup, och runt skorstenarna fanns 
bakteriemattor och små skogar av en väldigt speciell 
typ av borstmask – siboglinider, vilka är typiska för des-
sa källområden.

Det nya området döptes till Lokes slott eftersom det 
varit så svårt att hitta; Loke var den gud i den nordiska 
mytologin som var ökänd för att hitta på ofog. Runt Lo-
kes slott fann man en mycket specialiserad fauna. För-
utom bakterierna och borstmaskarna hittade man räkor, 
tångloppor, snäckor och till och med en liten fiskart, helt 
specialiserad för denna miljö. Forskarna tog många pro-
ver som de nu arbetar med i laboratoriet.

nya fynd
I år besökte forskargruppen återigen det djupa källom-
rådet för ytterligare kartläggning. Vid första dyket med 
en rov ned till botten trodde forskarna att de hade ham-
nat fel och kommit till ett annat källområde, eftersom 
de inte hittade några av de höga skorstenarna. Men när 
de jämförde med bilder från 2008 kunde de konstatera 
att det faktiskt var samma område, men av någon an-
ledning hade flera av skorstenarna rasat samman. Sam-
tidigt var nya skorstenar redan på väg att bildas, vilket 
visar att området är geologiskt mycket aktivt. Forskar-
gruppen konstaterade samtidigt att området var myck-
et större än man tidigare trott, och man tog rikligt med 
prover som bearbetas nu. Ett av årets mer spännande 
fynd var en helt ny typ av symbios mellan en grupp av 
borstmaskar och bakterier.

Nu har Norska forskningsrådet finansierat ett cen-
ter i geobiologi vid universitetet i Bergen som ska arbe-
ta med frågor rörande hydrotermala vent de komman-
de tio åren. Många nya spännande upptäckter kan för-
väntas under denna tidsperiod.

lIten OrdlIsta
extremofil – en organism som lever i områden på jor-
den med så extrema förhållanden att merparten av 
jordens liv inte kan överleva. De flesta extremofiler 
är mikroorganismer.
hydrotermala vent – områden i havet där vatten som 
hettats upp av jordvärme sprutar ut. De förekommer 
i geologiskt aktiva områden, till exempel där konti-
nentalplattor rör sig ifrån varandra.
Jan Mayen – en vulkanisk ö i den arktiska delen av 
atlanten, 600 km norr om island. Den vilar på en så 
kallad vulkanisk hotspot, vilket är ett område som haft 
vulkanisk aktivitet under en lång tid.
Metanotrof – en grupp av bakterier som klarar att an-
vända metan som energikälla för sin metabolism.
Mittatlantiska ryggen – världens längsta bergskjedja 
som löper utefter havsbotten i atlanten. Den utgör 
gränsen mellan de eurasiska och de nordamerikanska 
kontinentalplattorna.
rOv – en förkortning av remotely operated under-
water vehicle. Det är en undervattensrobot som kan 
styras från ytan genom en kabel. Den kan användas 
till dokumentation och många slags provtagningar i 
havet ned till flera tusen meters djup.

en skorsten, så kallad smoker, från trollväggen i norra atlanten på cirka 650 
meters djup, omgiven av tjocka bakteriemattor.

foto: centre for geoBiology, Bergen
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