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Mjukbottenfauna
Kjell Leonardsson
Umeå Marina Forskningscentrum
Umeå universitet

Våren 2001 noterades de lägsta tät-
heterna av vitmärla sedan det nya
nationella och regionala programmet
startade 1995. Norrbyområdet är i
det närmaste tömt på vitmärla. Före-
gående år märktes en temporär upp-
gång i flera kustområden i Bottniska
viken. Undantaget var Norrby-
området och Rånefjärden, där de
minskade även föregående år (2000).
Totalt har mängden vitmärla minskat
i 12 av de 13 områdena från 2000 till
2001. Den största minskningen jäm-
fört med medelvärdena från tidigare
år märks i Kvarkenregionen, det vill
säga södra Bottenviken och norra
Bottenhavet. Det geografiska mönst-
ret i förändringarna återspeglar med
stor sannolikhet produktionsför-
hållandena i regionen under de se-
naste åren. Eftersom vitmärlorna är
fleråriga i kombination med att
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Tätheten av vitmärla har minskat signifikant i de flesta undersökningsområdena i relation till tätheterna
under perioden 1995–2000. Minskningen är mest markant i Kvarkenområdet – norra Bottenhavet till
södra Bottenviken.

The amphipod density has decreased significantly in most of the areas compared to the densities during
1995–2000. The decline is most pronounced in the Northern Quark region – northern Bothnian Sea to
southern Bothnian Bay.

bottenfaunaprovtagningen görs un-
der vår-försommar behöver kopp-
lingen till pelagialproduktionen inte
vara momentan. Det kan vara ett års

fördröjning innan bottenfaunans re-
spons kan påvisas. Detta märks i sam-
band med den kraftiga minskningen
av vitmärlor i Norrbyområdet.

Ishavsgråsuggan är en av de arter som studeras i programmet "Mjukbottenfauna". Bilden tagen i akvarium.
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Tätheterna av vitmärla på bland annat station N 22 går bra att förutsäga med hjälp av antalet vitmärlor
vid undersökningens start 1983, genomsnittligt antal ägg per hona, samt predation från ishavsgråsugga.
De senaste tre åren avviker dock de observerade tätheterna från modellprediktionerna vilket tolkas som
att dödligheten hos vitmärlorna ökat till följd av externa orsaker, såsom minskad tillförsel av föda.

The Monoporeia affinis densities can be explained using a model that includes the initial density of the
amphipods, average number of eggs per female, and predation by Saduria entomon. An example with
data from station N 22 shows that the last three years observations deviate from the model-fit,
seemingly due to a dramatic increase in amphipod mortality due to starvation

Svältande vitmärlor
Den mest troliga orsaken till ned-
gången i Norrbyområdet är svält.
Kiselalger är en viktig föda för
vitmärlor. År 1999 var vår-
blomningen av kiselalger ovanligt
sen. Åren före var tiden för vår-
blomningen mer normal, och pro-
duktionen ovanligt hög. Mängden
och storleken på djuren hade inför
1999 anpassats till den rikliga födo-
mängden åren före. När sedan födan
uteblev våren 1999 utsattes djuren
för svält. Troligen var dödligheten
mycket hög under vårperioden.

Det kan dock inte uteslutas att
djuren försökte hitta områden med
bättre födotillgång. Då i stort sett
hela Norrbyområdet drabbats går det
inte att notera några kompenserande
ökningar på någon av stationerna.

Modellberäkningar stöder hypo-
tesen  att svält ligger bakom ned-
gången. Dynamiken går nämligen
bra att förklara fram till och med 1998
med hjälp av modellberäkningar.
Därefter krävs ytterligare dödlighet
för vitmärlorna i modellen för att
kunna förklara dynamiken.  Att sjuk-
dom eller parasiter skulle ha bidragit
till nedgången kan inte uteslutas.
Inga tecken på markant ökad före-
komst av parasiter eller på annat sätt
avvikande djur har dock gjorts i sam-
band med provtagning eller sorte-
ring. Inga sådana observationer har
heller gjorts inom delprogrammet
som studerar reproduktionsstörning-
ar hos vitmärla.

Kan vitmärlan återhämta sig?
Även om år 2000 och 2001 har varit
mer normala år vad gäller födo-
tillgång för vitmärlor så kommer det
att ta flera år innan mängden vitmärla
är tillbaks till det normala. Anled-
ningen till detta är att arten har en
treårig livscykel och få ägg per hona.
Dessutom dör de könsmogna djuren
efter reproduktionen. Detta sam-
mantaget är förklaringen till den fort-
satta nedgången från 1999 till år
2000, trots att födotillgången verkar
ha varit högre år 2000 än 1999. Först
år 2000 märks den uteblivna rekryte-
ringen från 1999 eftersom årsungarna
är för små för att  erhållas i prov-
tagningen med 1mm’s såll.

Det kommer att dröja några år
innan vi med säkerhet kan säga hur
det framtida bottenfaunasamhället i

Havsborstmask – men vilken art?
Vid närmare undersökningar av havsborstmasken Marenzelleria viridis har det visat sig att den
avviker så pass mycket genetiskt från den art som finns beskriven som Marenzelleria viridis
att det med all sannolikhet är frågan om en art som inte beskrivits tidigare. Den art vi har i
Östersjön som gått undernamnet M. viridis är på förslag att benämnas M. neglecta. Den art vi
har i Östersjösystemet upptäcktes i mitten av 1980-talet och har visat sig skilja sig från den
art som från början gick under namnet M. viridis i Nordsjön. När skillnaderna upptäcktes
visade det sig att Nordsjövarianten egentligen borde vara en närbesläktad art som heter M.
wireni. Nu har det dessutom visat sig att den art vi har i Östersjön inte heller är M. viridis. Man
antar att introduktionen av de två arterna skett oberoende av varandra, troligen med
fartygens ballastvatten. Eftersom arten inte finns beskriven tidigare vet vi idag inte med
säkerhet varifrån den kommer, men ursprungligen antog man att den kom från Nordamerikas
kust där M. viridis förekommer.

Havsborstmasken Marenzelleria viridis fortsätter att kolonisera Bottniska viken. Kolonisationshastigheter
på upp till 4 000 % per år har noterats vid Holmöarna och i Norrbyns kustområde. Ökningen har gått
något långsammare längre söderut i Bottenhavet. I Bottenviken har endast ett fynd gjorts hittills på den
svenska sidan.

The polychaete Marenzelleria viridis continues to invade the Gulf of Bothnia. Yearly colonisation rates of
up to 4 000 % have been observed at Holmöarna and in the coastal area of Norrbyn. The rate of
increase is slower at more southern coastal areas in the Bothnian Sea. Along the Swedish coast in the
Bothnian Bay, only one observation has been noted so far.
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Norrbyområdet kommer att se ut.
Frågan är om vitmärlorna överhuvud-
taget kommer att återhämta sig till de
nivåer som observerats tidigare i
kustområdet. Den invaderande havs-

borstmasken, Marenzelleria viridis, ökar
nu snabbt i antal på grund av det
konkurrensvakuum som uppstått.
Dessutom är predationstrycket på M.
viridis lågt, eftersom även ishavsgrå-
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suggan har minskat till följd av att
vitmärlorna försvunnit. Det är tänk-
bart att förändringarna  i botten-
faunasamhället även kommer att få
återverkningar på fisksamhället i
kustområdet eftersom bottenfauna är
en viktig beståndsdel i dieten för flera
av fiskarterna.

Havsborstmasken  gynnas
av vitmärlans nedgång

Havsborstmasken Marenzelleria viridis
fortsätter att sprida sig längs den
norrländska kusten. Våren 2001 no-
terades en individ strax söder om
Malören, utanför Lule skärgård. I
norra Bottenhavet fortsätter den att
öka i antal i rask takt. Om den nuva-
rande ökningstakten håller i sig kom-
mer den att bli den vanligaste arten i
området inom loppet av några år.
Söderut i Östersjön förekommer den
i tätheter över 10 000 individer per
kvadratmeter, men där är också
produktionsförhållandena högre än i
Bottniska viken. Med tanke på att den
blir relativt stor, ca 7–8 cm i våra
områden, samt att produktionen är
relativt låg i Bottniska viken torde
den knappast nå upp till samma tät-
heter som söderöver. Kolonisationen
i norra Bottenhavet underlättas i nu-
läget av låg konkurrens. Den behöver
inte konkurrera med vitmärlan om
födan, och även konkurrenten öster-
sjömussla har låga tätheter jämfört
med under 80- och 90-talet. Ishavs-
gråsuggan, som är en potentiell pre-
dator på havsborstmasken, har även
den minskat i antal till följd av vit-
märlornas nedgång. Kolonisationen
av havsborstmasken söderut i Botten-
havet underlättas nu av att tätheterna
i den norra regionen blivit höga och
bidrar till spridningen av pelagiska
larver med havsströmmarna söderut.
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Tillgången på kiselalger under den kritiska perioden för vitmärla, vårperioden 1 januari – 15 maj, var
markant högre under 1997 och 1998 i norra Bottenhavet jämfört med övriga år. Denna uppgång följdes
sedan av en mer normal blomning under våren 1999. Åren 1997 och 1998 tycks ha bäddat för en
överexploatering av den mer normala födomängden som tillfördes under 1999.

The biovolume of diatoms during the sensitive period for Monoporeia affinis, January 1st – May 15th, was
significantly higher during 1997 and 1998 in the northern Bothnian Sea compared to other years. This
temporary increase was followed by more normal conditions during 1999.

Kvoten mellan mängden kiselalger i vattenmassan under perioden 1 januari till 15 maj och mängden
vitmärla, i Norrbyområdet, visar att födotillgången bör ha varit exceptionellt god under 1997 och över
medel 1998, medan 1999 blev ett av de sämre åren vid jämförelse med den mängd vitmärla som fanns
året innan. t i figuren anger tid (år) och t-1 avser biomassan av M. affinis året innan t.

The ratio between diatom biovolume in the pelagic during the period 1. January – 15. May and the
biomass of Monoporeia affinis, in the Norrby area, shows that the food availability should have been
remarkably high in 1997 and over average in 1998. 1999 was below average especially when related to
the biomass of M. affinis one year before. t in the graph denotes time (year), and t-1 means the biomass
one year before t.


