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Bottenfaunasamhället i Östersjön har 
förändrats på senare tid. en närmare 
undersökning visar att föroreningståliga 
arter ökat, medan de arter som är mer 
känsliga för föroreningar har minskat. i 
Bottniska viken är de två mest genom-
gripande förändringarna havsborst-
masken Marenzellerias invandring och 
spridning samt vitmärlepopulationernas 
krasch kring sekelskiftet. även i egent-
liga Östersjön förändras bottenfauna-
samhällena, även om förändringarna där 
kanske är något mindre dramatiska.

■ Östersjöns bottenfauna är mycket 
artfattig, och det kan vara svårt att dra 
slutsatser om orsakerna till förändringar i 
artsammansättningen, eller fastställa gene-
rella mönster för denna förändring. Klart 
är dock att artsammansättningen föränd-
rats under senare tid, framförallt i Bott-
niska viken.

Fortsatt invasion av havsborstmask
En tydlig förändring är invasionen av den 
främmande havsborstmasken Marenzel-
leria. Den påträffades för första gången i 
Östersjöns södra delar under 1980-talet, dit 
den sannolikt kommit med ballastvatten 
från fartyg. I det nationella-regionala över-
vakningsprogrammet i Bottniska viken 
påträffades den första gången i mitten av 
1990-talet, och därefter följde en snabb 
expansion.Havsborstmasken hittas nu på 
80–85 procent av provtagningsstationerna 
i Bottenhavet och i norra Egentliga Öster-
sjön, samt på nästan 10 procent av statio-
nerna i Bottenviken.

Det senaste året har den vunnit ytter-
ligare terräng, då den också etablerade 
sig i utsjöområdena vid Höga Kusten och 

Hornslandet i Bottenhavet, samt Malören 
i norra Bottenviken. Dessutom påträffades 
den i ett par exemplar i Bolidenområdet 
utanför Skellefteå där den aldrig tidigare 
hittats. I Stockholms skärgård finns den 
nu på alla undersökta lokaler, om än i 
blygsamma kvantiteter, och i Asköområ-

det noteras en ökning de tre senaste åren 
jämfört med tidigare.

Svag återhämtning av vitmärlan
Vitmärlepopulationernas kraftiga nedgång 
i Bottniska viken registrerades först i Norr-
byområdet kring år 2000, och de följande 
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åren spred sig nedgången till andra områ-
den nära Norra Kvarken. Inom några få år 
var nedgången ett faktum i alla undersökta 
områden i Bottniska viken. Minskningar-
na var mest dramatiska i de kustnära områ-
dena och något mindre i utsjön. Efter ett 
par år började vitmärlorna att återhämta 
sig i utsjöområdena, medan återhämt-
ningen i de kustnära områdena var svag 
eller obefintlig. I ett område, Rånefjärden 
i norra Bottenviken, tycks vitmärlorna till 
och med ha försvunnit helt. 

Vitmärlan har minskat även i Egentliga 
Östersjön. Där skedde minskningen under 
1970-talet och därefter har minskningen 
inte varit lika dramatisk som i Bottniska 
viken. I Asköområdet har vitmärlan till 
och med ökat tillfälligt 2005 och 2006 men 
föll tillbaka igen 2007 till de låga nivåerna.

Vi saknar tyvärr ännu kunskap om 
anledningen till vitmärlornas tillbakagång. 
Svält, möjligen i kombination med parasit-
angrepp, förefaller vara det mest troliga 
scenariot. Svälten kan i sin tur möjligen ha 
haft samband med faktorer som stor älvav-
rinning, högre vintertemperatur eller över-
befolkning i vitmärlesamhället.

Spår av vitmärlornas reträtt
I spåren av vitmärlornas nedgång sker även 
andra förändringar. I Norrbyns utsjöom-
råde har Östersjömusslorna ökat påtagligt 
i numerär sedan år 2001. Innan dess var 

östersjömusslornas täthet på dessa bott-
nar mycket låg under femton år, samti-
digt som tätheten av vitmärlor uppgick 
till flera tusen per kvadratmeter. Dessa 
observationer förefaller ge stöd åt tidigare 
teori att höga tätheter av vitmärlor påver-
kar östersjömusslor negativt. Vitmärlorna 
tros, genom sin intensiva omrörning av 
bottnarna, orsaka att unga små östersjö-
musslor hamnar djupare ned i sedimen-
tet och dör. Även i Egentliga Östersjön 
har östersjömusslan ökat efter vitmärlans 
nedgång, men den kraftigaste ökningen 
kom först under 1990-talet, nästan tjugo 
år efter vitmärlans nedgång. Andra arter 
påverkades mer direkt av nämnda nedgång 
där. Exempelvis blev den rovlevande havs-
borstmasken Bylgides sarsi mycket sällsynt 
i området efter mitten av 1980-talet, medan 
korvmasken Halicryptus spinulosus i stället 
ökade.

I andra områden, exempelvis Kinn-
bäcksfjärden i Bottenviken, har vissa 
sötvattenslevande djur, som fjädermygg-
larver, sötvattensgråsuggor och fåborst-
maskar brett ut sig i spåren av vitmärlornas 
nedgångar. Här kan man spekulera över 
om minskad konkurrens från de tynande 
vitmärlepopulationerna banat vägen för 
expansionen av dessa grupper. Bevis för 
detta saknas dock.
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FÖRÄNDRINGAR I BOTTENFAUNAN

i Bottenfaunan har förändrats över tiden i 
flera delar av Östersjön. Den känsliga vitmärlan 
Monoporeia affinis, och i asköområdet även 
den besläktade arten Pontoporeia femorata 
samt havsborstmasken fjällmask Bylgides 
sarsi, har minskat till förmån för andra och ofta 
tåligare arter. Figuren visar områdesmedelvär-
den från Norrbyns utsjöområde i norra Botten-
havet, kustområdet kring Kinnbäcksfjärden 
i mellersta Bottenviken och asköområdet i 
norra egentliga Östersjön. 

havsbottnarna i Östersjön är relativt 
artfattiga. runt ishavsgråsuggan i mitten 
på bilden syns spår efter den nyinvand-

rade havsborstmasken Marenzelleria.
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Känsliga arter tappar mark
I Stockholms skärgård har dominansför-
hållandena förändrats i bottenfaunasam-
hällena. Föroreningskänsliga arter som 
fjällmask Bylgides sarsi och vitmärlorna, 
Monoporeia affinis och Pontoporeia femo-
rata har minskat medan tåliga arter ökat, 
såsom Östersjömusslan Macoma balthica, 
eller tillkommit, såsom  havsborstmasken 
Marenzelleria. Sedan 1990 har antalet taxa 
i området ökat från 11 till 15. De flesta till-
komna taxa är enstaka fynd, men snäckan 
Potamopyrgus antipodarum, som sakna-
des 1990 hittas nu i större mängder på två 
stationer. Tidigare var vitmärlesläktingen 
Pontoporeia femorata vanlig på de djupare 
stationerna. Denna art, som anses vara 
känslig, saknas nu helt. 

Det relativt artrika Askö-Landsorts-
området skiljer sig från övriga områden, 
genom att artrikedomen minskat det 
senaste året. Antalet hittade taxa hade 
minskat från 24 till 19 sedan 2006. Anta-

let individer per ytenhet var också lägre 
2007 än 2005 och 2006. Föroreningståliga 
oligochaeter och havsborstmasken Maren-
zelleria har ökat, medan arter känsliga för 
föroreningar, såsom vitmärla, har minskat 
i området. Långsiktigt har de båda vitmär-
lorna och fjällmasken tappat mark sedan 
1980-talet till förmån för östersjömussla 
och Marenzelleria. En liknande förändring 
som i Stockholms skärgård tycks alltså ha 
skett även i Askö-Landsortsområdet.

Vid Gotland, där man har data från 
1920-talet att jämföra med, ses samma 
tendens som i stora delar av Östersjön. 
Bottenfaunasamhällena förändras till att 
domineras av mer föroreningståliga arter. 
Vitmärlan dominerade kraftigt 1920 men 
på senare år har andra arter som Macoma 
balthica, Hydrobia spp. och i viss mån 
Pygospio elegans blivit dominerande eller i 
alla fall vanligare. 

Många tänkbara orsaker
De observerade förskjutningarna i domi-
nansförhållanden mellan arter av olika 
känslighetsgrad stödjer sig endast på ett 
fåtal arter. Man måste därför vara något 
återhållsam med att dra den generella slut-
satsen att föroreningskänsliga arter backat 
till förmån för tåliga, då andra faktorer 
än föroreningstålighet kan spela in. Till 
exempel kan förändrad födotillgång eller 
konkurrensförhållanden mellan arter, 
samt sjukdomar eller parasiter vara bety-
delsefulla. I ett fåartssystem kan också 
slumpvisa händelser som koloniseringen 
av den främmande havsborstmasken 
Marenzelleria starkt påverka havsområ-
dets sammansättning av arter med olika 
egenskaper. Det observerade mönstret är 
emellertid tänkvärt och bör föranleda fler 
analyser framöver. S
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FÖREKOMST: MARENZELLERIA

n På en av lokalerna vid gotlands ostkust har ett tidigare helt vitmärledominerat bottendjurs-
samhälle förändrats till att mest bestå av östersjömussla Macoma baltica och sandhavsborst-
mask Pygospio elegans. De senare två arterna anses mer tåliga och förändringen bidrar därför till 
att sänka miljöstatusen.

n Den invandrande havsborstmasken Maren-
zelleria har spridit sig snabbt i Östersjön och åter-
finns nu på merparten av de övervakade statio-
nerna i Bottenhavet, och i asköområdet i norra 
egentliga Östersjön. i Bottenviken är den inte lika 
spridd ännu, men utbredningen ökar även där. 
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