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(Prorocentrum minimum) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Prorocentrum minimum 

Synonymer:  

Kaldenavn:  

Beskrivelse: Prorocentrum minimum er en lille dinoflagellat, der varierer meget i størrelse og form. 

Prorocentrum minimum er ca. 20 µm i længde og lidt mindre i bredden. Prorocentrum minimum varierer i 

form fra hjerteformet, trekantet eller oval. I det baltiske hav blev formen af Prorocentrum minimum ofte 

beskrevet som trekantet i det åbne hav og rund/oval langs kysten, men begge former blev ofte fundet i 

samme områder. Dens overflade er dækket af små pigge, og en enkelt pig i den forreste ende1. 

Forvekslingsmuligheder 
Prorocentrum minimum kan forveksles med P. balticum, men P. minimum er større, har en anden form og 

overflademarkeringer1. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Prorocentrum minimum stammer fra tempererede og subtropiske farvande. Prorocentrum minimum 

menes at være introduceret til Skandinavien med ballastvand. Prorocentrum minimum blev observeret i 

danske farvande i 1981 efter en større opblomstring i Oslo fjord i 19792. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 
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Harmonia Samlet 

3 3 3 2 3 1 11 15 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Prorocentrum minimum er vurderet til høj. 

Prorocentrum minimum spredes med strømme eller ved menneskelig hjælp via ballastvand. 

Undersøgelser har vist at Prorocentrum minimum er i stand til at leve i op til 35 dage i mørke og kan 

derfor spredes over større distancer i ballastvand1. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for Prorocentrum 

minimum er vurderet til høj. Prorocentrum minimum findes i havet, har en stor tilpasningsevne til niveauet 

af saltindhold og kan derfor overleve i størstedelen af Østersøen, Kattegat og Øresund2. Arten trives ofte 

langs kyststrækninger og i estuarier1. 
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til høj. I 

nogle områder af Østersøen kan Prorocentrum minimum udgøre 80-90 % af 

sommer/efterårsopblomstringen, hvormed artssammensætningen af fytoplankton påvirkes2. Nogle 

mener at Prorocentrum minimum kan føre til ophobning af toksiske stoffer i nogle skaldyr og dermed også 

påvirke andre arter1,3. Flere undersøgelser viser at tilstedeværelsen af Prorocentrum minimum kan 

påvirke zooplankton, skaldyr og fisk negativt1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Påvirkning af økosystemer er vurderet til middel. Den massive 

forekomst af den introducerede Prorocentrum minimum kan potentielt påvirke artsammensætningen 

længere oppe i fødekæden1,2. Ved Glomma, Norge misfarves vandet ved opblomstringer af Prorocentrum 

minimum og dette reducerer lysmængden i vandsøjlen3,4. Der er andre eksempler på ændring af ph og 

iltsvind ved opblomstringer af Prorocentrum minimum 1.  

 

Økonomiske effekter: 3 (høj). De økonomiske effekter for Prorocentrum minimum er vurderet til høj. I 

Chesapeake Bay er de årlige opblomstringer forbundet med tab i akvakulturen af skaldyr5. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Prorocentrum minimum er vurderet til lav. Under særlige 

omstændigheder kan opblomstringer af Prorocentrum minimum være giftige1, men hidtil har 

opblomstringer i Østersøen ikke været giftige2. I Japan døde 114 mennesker efter at have spist skaldyr 

med ophobede toksiner formodet fra Prorocentrum minimum, men dette er ikke verificeret. Der er dog 

begrænset viden om Prorocentrum minimum toksiner, og arten betragtes som harmløs1,4. 

 

Total score = 15 
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