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Året som gått            Mjukbottenfauna

Vitmärlan, Monoporeia affinis, har 
minskat kraftigt i hela Bottniska vi-
ken. I Bottenvikens utsjö uppvisade 
tätheterna en nedåtgående trend re-
dan vid programmets början 1995. I 
Norra Kvarken och Rånefjärden in-
trädde en populationskrasch 1999–
2000. I Bottenhavet minskade vit-
märlan på motsvarande sätt i flera 
områden två år senare (Leonardsson 
& Karlsson 2003). Nu ligger tätheten 
för vitmärlan i Bottenhavets utsjö på 
samma nivå som i Bottenviken. Enligt 
monitoringdata från 1980-talet och 
fram till perioden innan kraschen har 
det varit vanligare med lägre tätheter 
av vitmärla i Bottenviken än i Botten-
havet. Biomassan är dock fortfarande 
högre i Bottenhavet p.g.a. att vitmär-
lorna blir större i Bottenhavet. Den 
främmande havsborstmasken Maren-
zelleria viridis har efter vitmärlans 
nergång ökat kraftigt i flera områden 
(Karlsson & Leonardsson 2004). Frå-
gan är nu om och i såfall hur botten-
faunasamhället och resten av ekosys-
temet förändras efter detta.

VITMÄRLAN ÖKAR I 

UTSJÖOMRÅDENA 

De senaste åren har återhämtning-
sprocessen startat i samtliga ut-
sjöområden (Luleå utsjö endast sis-
ta året och N. Hornslandet mycket 
svagt), samt i Norrbyns kustområde 
och eventuellt i Rånefjärden. Ökning-
stakten är i genomsnitt 48% (95% KI 
±10,4%) per år i dessa områden. Med 
den observerade ökningstakten bör 
återhämtningen till normaltätheten 
(medianen) före populationsnedgång-
en ta allt från ett år i utsjön utanför 
Söderhamn, till ca 12 år i Norrbyns 
utsjöområde. Återhämtningstider-
na tycks bli långa framförallt i Höga 
Kusten (7 år) och i Norrbyn (8–12 
år), där tätheterna varit som högst. I 
övriga kustområden minskar vitmär-
lan fortfarande. 

En närmare analys av öknings-
takten visar att den observerade ök-

ningstakten något överstiger den för-
väntade. Om man räknar på en 3-årig 
livscykel, vilket är det normala i de 
flesta områden, skulle återhämtning-
stakten med normal dödlighet vara 
cirka 31% per år. Vitmärlornas in-
dividuella medelvikt har ökat i Bot-
tenhavet och Norra Kvarken de se-

naste åren. Den ökade individuella 
medelvikten skulle kunna vara ett 
resultat av att små individer har hög 
dödlighet och behöver inte bero på 
snabbare storlekstillväxt. I utsjöom-
rådet i norra Bottenhavet har dock 
även fekunditeten, antalet ägg per 
hona, ökat (Sundelin i denna rap-
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Tätheterna av vitmärla ökar nu i utsjöområdena och Norrbyns kustområde. I de flesta kustområ-
dena minskar tätheterna fortfarande. Vitmärlornas medelstorlek ökar framförallt i Bottenhavet 
och Norra Kvarken.

The population densities of the amphipod Monoporeia affinis (left figure) increase in the open 
sea areas and in the coastal area of Norrbyn. In most of the coastal areas the populations densi-
ties still decrease. The mean size of M. affinis (right figure) increases, especially in the Bothnian 
Sea and the Northern Quark. 
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port). För denna art finns en stark 
koppling mellan storlek vid köns-
mognad och antalet ägg. Slutsatsen 
blir därför att storlekstillväxten ökat. 
Detta antyder att konkurrensen om 
födan minskat jämfört med tidig-
are, trots att det nu finns M. viridis 
i flera av områdena. Resultaten från 
det samordnade regionala och na-
tionella miljöövervakningsprogram-
met av mjukbottenfauna i Bottniska 
viken visar att tillväxtökningen för 
vitmärla är minst lika hög i områden 
med höga tätheter av M. viridis som 
i områden utan. Det antyder att vit-
märlan kan vara konkurrensstarkare 
än M. viridis, vilket i detta samman-
hang inte behöver innebära att vit-
märlorna kommer att konkurrera ut 
M. viridis, utan snarare att M. viridis 
inte har de egenskaper som krävs för 
att konkurrera ut vitmärlorna. Vad 
gäller populationstillväxten så ökar 
den med ökat antal ägg per hona, 
om inget annat förändras. Det inne-
bär att en förhöjning av populations-
tillväxten över det normala till stor 
del kan förklaras av större djur med 
fler avkomma medan det inte går att 
avgöra säkert om även dödligheten 
förändrats. 

MINSKAD BIOTURBATION

De senaste fem åren har de översta 
10 centimetrarna av sedimenten från 
ett antal stationer inom varje under-
sökningsområde fotograferats med 
hjälp av digitalkamera (Leonardsson 
1999). Nu finns därför möjligheten 
att se om vitmärlans kraftiga popu-
lationsminskning har påverkat sedi-
mentets struktur. I Höga kustens kust-
område och i utsjöområdet utanför 
N. Hornslandet var tätheterna av vit-
märla höga under perioden 2000–
2001, för att sedan krascha till myck-
et låga tätheter 2003–2004. Det 
ljusare övre syresatta sedimentskik-
tet har blivit avsevärt tunnare efter 
att vitmärlorna minskat i antal, vilket 
framgår av fotografierna från station-
erna Höga kusten och N. Hornslan-
det. Svarta sulfidbildningar ser ut att 
ha ökat längre ned i sedimentet. Det-
ta beror sannolikt på minskad bio-
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Fotograferade tvärsnitt av ytsediment tyder på att vitmärla haft stor betydelse för bioturbationen 
före populationsminskningen. Varje sedimentfoto representerar de 10 översta cm i ytsedimentet. 
Vitmärla visas som biomassa (g m-2) på vänstra skalan och Marenzellera som abundans (antal m-2) 
på högra skalan. Högdagrarna och mellandagrar har gjorts ljusare i fotografierna för att framhäva 
sedimentens zonering. Vit cirkel i övre, högra fotografiet markerar en Marenzelleria.

turbation och därmed minskad syre-
sättning av sedimenten (Gilbert et al. 
1997). I Bottenvikens utsjö utanför 
Luleå har tätheterna av vitmärla all-
tid varit mycket låga och inga nämn-
värda förändringar syns heller i 
sedimentets, utseende mellan åren. 
Däremot syns en kraftig förändring 
i färg med djupet i sedimentet som 
förmodligen utgörs av olika typer av 

metall-humusutfällningar (främst 
järn). I Söderhamns kustområde har 
vitmärlan minskat samtidigt som M. 
viridis ökat kraftigt de två senaste 
åren. På sedimentbilden från Söder-
hamns kustområde ser man en bit av 
en M. viridis sju cm ned i sedimentet. 
Liknande förändringar noteras i  
detta sediment som vid Höga kusten 
och N. Hornslandet, där M. viridis 
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Photographed cross sections of surface sediments indicate that the Monoporeia affinis population 
decline had a large impact on the bioturbation. Each photo show the upper 10 cm of the surface 
sediment. M. affinis is showed as biomass (g m-2) on the left scale and Marenzelleria viridis as 
abundans (ind m-2) on the right scale. Highlights and midtones have been adjusted towards a 
lighter appearance to improve interpretation of the sediment stratification. The white circle in the 
upper, right photography shows the location of a M. viridis.

saknades. Detta antyder att vitmär-
la, syresätter sedimentet effektivare 
än M. viridis, men å andra sidan var 
maskarna relativt små i Söderhamn-
sområdet. Större individer av M. 
viridis kan gräva ned sig 20–40 cm 
(Zmudzinski 1996). Med den sedi-
mentmixning som blir en konsekvens 
av M. viridis grävande kommer dju-
pare liggande material att transporte-

ras uppåt samtidigt som ytligare 
material kommer att transporteras 
nedåt. Eftersom bioturbation kan fri-
göra miljögifter i sediment (Banta 
and Andersen 2003) skulle en kraf-
tig invasion av M. viridis i ett förore-
nat område kunna frigöra miljögifter 
som lagrats in i sedimentet under vit-
märlornas grävdjup. Även om M. 
viridis inte är lika aktiv i sedimentet 

som vitmärla, finns en risk pga 
maskens grävdjup att dessa sedi-
menterade miljögifter åter hamnar i 
ekosystemets näringsväv.

Den minskade bioturbationen i yt-
skiktet kan minska remineralisering-
en av närsalter till pelagialen (Chris-
tensen et al. 2000). Dessutom ökar 
hoppkräftornas äggöverlevnad i från-
varo av vitmärla, vilket borde leda 
till högre betningstryck från hopp-
kräftorna på växtplankton i samband 
med vårblomningen (Albertsson och 
Leonardsson 2001). Dessa två sam-
verkande effekter kan vara en del av 
förklaringen till den låga förekom-
sten av kiselalger i Örefjärden de se-
naste åren (Andersson et al. denna 
rapport).

Återhämtningstiderna för vitmärlorna att uppnå 
de tidigare normala tätheterna kommer att va-
riera mycket mellan områden. Återhämtningsti-
derna anges i år och med normaltäthet avses 
vitmärlornas mediantäthet för perioden innan 
populationsnedgången.

The recovery time (years) to the normal densi-
ties of Monoporeia affinis will vary considerably 
between areas. Normal densities here means 
the median density prior to the population de-
crease.

Område

Antal 
år till 
normaltäthet

Utsjö Pite-Rönnskär   3

Bjuröklubb   3

Norrbyn 12

Höga kusten   7

Söderhamn   1

Kust Norrbyn   8
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I den ekologiska litteraturen anges r som artspecifikt, men 

för den här typen av beräkningar kommer r att påverkas av 

såväl konkurrenter som predatorer. Den bästa skattningen 

av r för våra ändamål erhålls därför från populationens ök-

ningstakt från mycket låga tätheter: 

För vår beräkning av återhämtningstider för vitmärlepopula-

tionerna i respektive undersökningsområde använde vi den 

högsta uppmätta tätheten från respektive undersöknings-

område som en skattning av K. Skattningen av r gjordes ut-

ifrån de två senaste årens populationstillväxt och p sattes 

till kvoten mellan mediantätheten från provtagningsserien 

innan populationskraschen och K. Därmed får vi fram en 

skattning av återhämtningstiden till normaltätheten i res-

pektive område.

POPULATIONSTILLVÄXT OCH PROGNOSER
En populations tillväxt från mycket låga tätheter beskrivs 

vanligen väl av en första fas med exponentiell tillväxt, för 

att sedan övergå i avtagande tillväxt på grund av anting-

en konkurrens eller predation. Grovt förenklat kan ett så-

dant tillväxtmönster beskrivas matematiskt av den klassis-

ka logistiska tillväxtfunktionen. Den funktionen innehåller 

tre komponenter, N0 den ursprungliga populationsstorleken 

vid tiden t=0, den inneboende ökningshastigheten r=b-d där 

b=reproduktion och d=dödlighet per tidsenhet, samt jäm-

viktstätheten K. Jämviktstätheten benämns vanligen bär-

förmåga i enartssystem. Den logistiska tillväxtfunktionen 

som beskriver populationens storlek som en funktion av ti-

den, N(t), är; 

Denna funktion kan användas till att göra grova prognoser 

över ”kraschade” populationers återhämtning. Ett sätt att 

göra sådana prognoser är att skriva om ekvationen för att be-

räkna tiden t till en definierad populationsstorlek N(t)=p*K 

där p är önskad proportion av K. Tiden för att populationen 

skall uppnå proportionen p av jämvikten blir då:
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N(t) =
e r t K N0

K – N0(1 – e r t)

t = Ln
p(N0 – K)
N0(p – 1)

1
r

r =
Ln (N(t)) – Ln(N0 )
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