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mjukbottenfauna
Kjell Leonardsson1
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geovetenskap/UMF Umeå universitet

I föregående års rapport om mjuk-
bottenfauna (Leonardsson 1999) be-
rördes de statistiska aspekterna kring
programmets uppläggning. De sta-
tistiska analyser som gjorts på årets
data visar inte på några anmärknings-
värda avvikelser jämfört med perio-
den 1995–1998, vare sig i kustzonen
eller i öppet hav. Makrofaunan i Bot-
tenhavet har relativt sett varierat
mindre över tiden än i Bottenviken,
både med avseende på antal och bio-
massa. Fluktuationerna i Bottenviken
tycks vara ur fas vid jämförelse mellan
kust och öppet hav, speciellt vad gäl-

Antal funna individer av Marenzelleria viridis
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Havsborstmasken Marenzelleria viridis fortsätter att sprida sig längs den svenska Bottenhavs
kusten. Antalet funna individer som gjorts av arten inom nuvarande program har ökat från 5
till 42 per år under perioden 1995–1999.

The invading polychaete Marenzelleria viridis continues to disperse along the Swedish coast
of  the Bothnian Sea. The number of individuals found yearly within the sampling programme
has increased from 5 to 42 during the period 1995–1999.

I maj och juni görs den årliga bottenfaunaprovtagningen i Bottniska viken.
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ler totalabundanserna. Biomassaut-
vecklingen i Bottenviken visar något
större samstämmighet mellan kust
och öppet hav.

havsborstmask sprider sig
Artsammansättningen har inte för-
ändrats under de gångna fem åren,
förutom att havsborstmasken,
Marenzelleria viridis, fortsätter att
sprida sig längs den norrländska kus-
ten. Det nordligaste fyndet på den
svenska sidan är från Holmöarna. Än

så länge återfinns de högsta täthete-
rna i kustområdet vid Norrbyn, 13 ind
m-2, men den tycks sprida sig söderut
längs norrlandskusten. Antalet fynd
som gjorts av arten inom de under-
sökningsområden som nu ingår i det
integrerade mjukbottenfaunapro-
grammet har ökat från 5 till 42 indivi-
der per år under perioden 1995–1999.

synkrona tidsserier?
En aspekt som har avgörande bety-
delse för programmets kapacitet att

kunna upptäcka lokala eller regionala
avvikelser är huruvida tidsserierna
från de olika undersökningsområd-
ena är synkrona. Även om fem år är i
kortaste laget för att avgöra om tids-
serierna uppvisar sådana egenskaper,
så tycks tendensen gå mot synkron-
icitet, det vill säga parallella tids-
serier. Det gäller främst mellan
undersökningsområden inom samma
bassäng, Bottenviken respektive Bot-
tenhavet. Flera olika variabler i kust-
zonen uppvisar en sådan tendens

Antal djur per ytenhet (abundansen) har
varierat mindre över tiden i Bottenhavet än i

Bottenviken. Fluktuationerna i Bottenviken
tycks vara ur fas vid jämförelse mellan kust

och utsjö. De geometriska medelvärdena
visas för de undersökningsområden som

inkluderas i respektive delfigur.

There has been less variation over time in the
abundance of all benthic macroinvertebrates
in the Bothnian Sea than in the Bothnian Bay.

The fluctuations in the Bothnian Bay seems to
be out of phase when comparing the coastal
zone and the open sea. The averages were

calculated as geometric mean of the
averages from each sampling area.
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• Monoporeia affinis biomassa och
medelvikt,
• Macoma balthica  biomassa och
medelvikt,
• Saduria entomon biomassa (dock
ej i Råneå troligen pga få individer).

En variabel som uppvisar hög syn-
kronicitet i kustzonen är vitmärlornas
medelvikt. Dock skiljer sig tids-
utvecklingen i denna variabel mellan
de två havsbassängerna. Vitmärlorna
i Söderhamnsområdet är genomgå-

ende större än i de övriga områdena,
men tidsmönstret följer det i de öv-
riga kustområdena i Bottenhavet.
Orsaken till denna storleksskillnad
torde vara att vitmärlorna i Söder-
hamnsområdet växer snabbare än i de
nordligare områdena, dels på grund
av längre säsong och dels till följd av
högre produktivitet. Vitmärlorna be-
höver uppnå en viss storlek för att bli
könsmogna och tillväxten avgör där-
för vid vilken ålder de blir köns-
mogna. Vitmärlan är semelpar, vilket

innebär att individerna dör efter
reproduktionen. Antalet åldersklas-
ser i populationen är därför direkt
avhängigt livscykelns längd och
jämngamla individer från populatio-
ner med olika livscykellängd är större
när livscykeln är kortare.  Livscykeln
i norra Bottenhavets kustområden är
vanligen 3 år (Leonardsson et al
1988), men kan på grunda lokaler
vara 2 år. I Söderhamnsområdet tycks
livscykeln vara tvåårig. I norra Egent-
liga Östersjöns grundområden har

Biomassautvecklingen i Bottenviken visar
något större samstämmighet mellan kust och
utsjö jämfört med abundansen. Figuren visar

totalbiomassan för makrofaunan på
stationerna inom de enskilda undersökning-
sområdena samt geometriska medelvärden

för de undersökningsområden som inkluderas
i respektive delfigur.

The average total biomass in different sub-
areas display more synchronous time series

than was the case of the average total
abundances in figure 1. The averages were

calculated as geometric mean of the averages
from each sampling area.
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vitmärlan vanligen en ettårig livscy-
kel (Segerstråle 1950, Ankar, Elm-
gren 1976).

mängden föda
påverkar medelvikt

Det finns en signifikant positiv korre-
lation mellan vitmärlornas medelvikt
och mängden producerat kol i
pelagialen under vårperioden, beräk-
nat från fytoplanktondata ur pela-
gialprogrammet (Andersson, Wikner
2000). En sådan koppling mellan

vitmärlornas medelvikt och tillgäng-
lig föda kan förklaras av att vitmärlo-
rna dels är födobegränsade under
denna period på året och dessutom
hinner tillgodogöra sig en del av de
sedimenterade algerna innan botten-
faunaprovtagningen äger rum under
den senare delen av maj. Responsen
på mängden föda är kraftigare i Norr-
byns kustområde än i öppet hav, vil-
ket antyder att födobegränsningen
inte är lika kraftig i öppet hav. Den
iögonfallande minskningen av vit-

märlornas storlek i Bottenvikens
kustzon kan indikera en minskning
av primärproduktionen under våren
i dessa områden under de senaste
fem åren.

vad styr storskalig dynamik?

Även om det går att förklara en stor
del av storleksvariationerna hos vit-
märla så är det i nuläget oklart vilken
eller vilka omvärldsfaktorer som styr
den »storskaliga« populationsdyna-
miken. I föregående års rapport
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Förändringen av medelvikten över tiden hos

vitmärla, Monoporeia affinis, är förhållandevis
synkron mellan undersökningsområdena inom

de olika delområdena. Ett undantag utgörs
av undersökningsområdena i öppet

hav i Bottenhavet.

The change in average body mass of
Monoporeia affinis is well synchronized

between the sampling areas in each of the
different sub-areas. An exception from this is
the sampling areas in the open Bothnian Sea.
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fakta: övervakning av mjukbottenfauna
Det regionala programmet har utökats under 1999 med ytterligare ett undersökningsområde i kustzonen i Bottenhavet. Det program som
löper från och med 1999 inkluderar tre kustområden i Bottenhavet och två i Bottenviken. Områdena i Bottenhavet innefattar N Söderhamn
(Skärså-Klacksörarna), Höga Kustenområdet (Gaviksfjärden-Edsätterfjärden) och Norrbyområdet. Områdena i Bottenviken omfattar Kinnbäck
- Pite-Rönnskär och Råne-Harufjärden. Det nationella programmet i öppet hav är oförändrat sedan 1995. För beskrivning av provtagnings-
metodik, se Bottniska viken 1998.

Fytoplanktonkol (μmolC l -1 )
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Fytoplanktonkol
Medelstorleken för vitmärla (Monoporeia
affinis) vid det årliga provtagningstillfället
visar en kraftigare respons på mängden

producerade fytoplankton (de dominerande
arterna Thalassiosira baltica, Chaetoceros

wighamii, och Peridiniella catenata) i
kustzonen än i öppet hav. Mängden
producerad fytoplanktonkol anges i

kumulativ mängd från januari till botten-
faunaprovtagningen i maj.

The average body mass of Monoporeia
affinis, at the time of the yearly sampling,

shows a stronger response on early spring
phytoplankton (the dominating species

Thalassiosira baltica, Chaetoceros wighamii,
and Peridiniella catenata) in the coastal zone

than in the open sea.

nämndes ett klimatindex, NAO (the
North Atlantic Oscillation), som en
tänkbar hjälpvariabel för storskalig
klimatvariation. Om en sådan geo-
grafiskt omfattande klimatvariation
skulle styra bottendjurens dynamik i
Bottniska viken skulle vi förvänta oss
att dynamiken vore synkroniserad
överlag. Detta är dock inte fallet ef-
tersom bottenfaunan i Bottenviken
och Bottenhavet uppvisar olika dyna-
mik, vilket innebär att de synkronise-
rande mekanismerna måste sökas på

närmare håll. Det finns dessutom
ingen enkel koppling mellan den
pelagiska produktionen och till ex-
empel antalet vitmärla, motsvarande
effekterna på medelstorleken, ej hel-
ler med deras totala biomassa, vare
sig vid direkt jämförelse mellan år
eller med en tidsförskjutning (time-
lag) på ett eller två år. I det fortsatta
arbetet med mjukbottenfaunapro-
grammet kommer sökandet efter de
synkroniserande faktorerna att ges
hög prioritet, eftersom tillgång till

hjälpvariabler ytterligare skulle för-
stärka mjukbottenfaunaprogram-
mets statistiska styrka att upptäcka
förändringar av antropogent ur-
sprung. Dock tycks synkroniciteten
mellan tidsserier från närliggande
områden i kustzonen vara så pass hög
att dessa tidsserier i sig lämpar sig
som hjälpvariabler vid utvärdering av
bottenfaunadata från recipientkon-
trollprogram.


