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Året som gått Mjukbottenfauna

Mjukbottenfauna
Annica Karlsson och Kjell Leonardsson Umeå Marina Forskningscentrum,
Institutionen för Ekologi och Geovetenskap, Umeå universitet.
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Täthet av Marenzelleria viridis 

Tätheterna (abundanserna) av Marenzelleria viridis har planat ut i flera områden, medan de fort-
sätter att öka i andra. Observera att skalan är logaritmisk.

The abundances of Marenzelleria viridis have stabilized in several areas, while they increase in
others. Observe that the scale is logarithmic.

Under de senaste åren har det skett
relativt stora förändringar i botten-
faunasamhället i Bottniska viken. Po-
pulationerna av vitmärla har mins-
kat kraftigt i större delen av Bottniska
viken, och en återhämtning verkar
dröja. Den främmande havsborst-
masken Marenzelleria viridis fortsät-
ter att öka, och snäckor och musslor
uppvisar skador i skalen.

MARENZELLERIA AVANCERAR

Den exotiska havsborstmasken M.
viridis fortsätter att öka i vissa om-
råden, medan tätheterna har planat
ut i andra områden. Kraftigaste ök-
ningen har skett i Söderhamns kust-
område, där medeltätheten nu över-
stiger 1000 individer/m2. Den högsta
täthet som noterades låg på över
6000 individer/m2 och bestod till
största delen av mycket små indivi-
der. Förmodligen har många maskar
försvunnit igenom 1 mm-maskorna

vid sållningen i fält, vilket leder till
en underskattning av tätheterna.

Detta visar att M. viridis har ka-
paciteten att öka kraftigt i ett områ-
de utan att vitmärlan eller annan
bottenfauna först måste minska kraf-
tigt, som i Norrbyn och Holmöarna.
Även i utsjön utanför Söderhamn har
de ökat kraftigt, samt utanför Luleå.
I samband med årets kraftiga ökning
i Söderhamns kustområde flyttades
den svenska nordgränsen för havs-
borstmasken Manayunkia aestuarina
till samma område, dessutom till den
station där M. viridis ökat mest. På
likande sätt flyttades nordgränsen för
Halicryptus spinulosus till Holmön
år 2000, samtidigt som M. viridis
accelererade i populationsstorlek
(Leonardsson 2001). Även då var
fyndet av H. spinulosus och den högs-
ta tätheten av M. viridis bundna till
samma station. Att dessa två ökning-
ar sker i samband med fynd av dessa

marina arter behöver inte vara någon
slump, eftersom alla tre arterna har
larver som sprids med havsströmmar.
Detta talar för att införsel av starka
havsströmmar från mer salina områ-
den är en avgörande faktor för till-
växthastigheten av M. viridis-popu-
lationen i en nytt område.

STAGNATION AV VITMÄRLAN

Vitmärlans tätheter ligger på unge-
fär samma låga nivåer i år som förra
året. Undantaget är provtagningsom-
rådena vid Söderhamn. Där har vit-
märlan minskat ytterligare i kustom-
rådet, men ökat både i biomassa och
i antal i utsjön. Efter att en popula-
tion minskat kraftigt förväntar man
sig oftast att den skall öka igen p.g.a.
immigration från närliggande områ-
den och/eller ökad reproduktions-
förmåga och överlevnad, eftersom
konkurrensen om mat och utrymme
minskat. Stagnationen tyder på att
nya vitmärlor inte transporterat sig
med havsströmmarna från områden
med högre tätheter som t.ex. Finland,
där motsvarande minskningar inte
har skett (Andersin, A. pers.com.).
Att det tar något år innan några ök-
ningar syns i tidsserien behöver ändå
inte vara konstigt. Vitmärlan produ-
cerar inte mer än 25–50 ägg/hona och
många årsungar klarar inte första
året. Dessutom är de allra flesta års-
ungarna för små för att stanna i 1
mm-sållet och kan provtas först året
därpå. För de områden där vitmär-
lan har legat på låga tätheter länge,
dvs. Norrbyn och Holmöarna, är den
låga återhämtningstakten dock an-
märkningsvärd.

Fekunditeten per hona har ökat i
Norrbyn efter kraschen, och någon
ökning av andelen obefruktade ho-
nor har heller inte noterats (Brita
Sundelin pers com.), vilket tyder på
att fortplantningen inte har försäm-
rats. Om konkurrens från M. viridis
skulle ligga bakom den svaga åter-
hämtningsförmågan hos vitmärlan
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vid Norrbyn och Holmöarna förkla-
rar det däremot inte stagnationen i
Rånefjärden, där Marenzelleria fort-
farande har låg abundans. Dessutom
skulle konkurrensen bara slå mot
unga vitmärlor, eftersom den ökade
fekunditeten hos adulta honor efter
kraschen tyder på att de har gott om
föda. Däremot skulle möjligen minsk-
ningen av vitmärla i Söderhamns kust-
område kunna bero på konkurrens.
Där har vitmärlan minskat i takt med
att Marenzelleria ökat.

En anledning till den låga återhämt-
ningstakten i Norrbyn, Holmöarna
och Rånefjärden kan vara högt pre-
dationstryck från ishavsgråsugga, ef-
tersom ishavsgråsuggorna inte har
minskat i samma takt som vitmärlan.
I dessa områden har andra arter, som
kan utgöra alternativ föda för ishavs-
gråsuggan, ökat sedan vitmärlan
minskat (Leonardsson och Karlsson
2003). Om vitmärla fortfarande är det
byte ishavsgråsuggan föredrar hålls
tätheterna av vitmärla nere. M. viri-
dis utgör en stor andel av den ökning-
en i abundans och framförallt biomas-
sa vid Norrbyn och Holmöarna.

Det kan även finnas andra orsaker
till den låga återhämtningstakten som
vi inte kan spåra via bottenfaunapro-
grammet. Meiofauna provtas t.ex. inte
kvantitativt. Att vitmärlans minsk-
ningar stämmer bra överens med för-
ändringar i klimat och avrinningar (se
diskussion i Leonardsson och Karls-
son 2003), utesluter heller inte andra
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Inga större förändringar i vitmärlans (röd linje) biomassor (g
våtvikt/m2) kan noteras sedan förra året i de flesta områdena.
Ishavsgråsuggorna (blå linje) har oftast inte miskat på motsva-
rande sätt och det har i flera fall resulterat i en biomassa som
är mycket högre än vitmärlans. Linjerna i Norrby-diagrammet
anger medelvärde samt max. och min. för perioden 1983–
1994. Observera att skalan är logaritmisk.

The biomasses (g wet weight/m2) of the amphipod Monoporeia
affinis (red line) have not changed very much since the year
before in most of the areas. Its most important predator, the
isopod Saduria entomon (blue line), has not decreased in the
same way as M. affinis, resulting in larger biomasses than its
main prey in several areas. the straight lines in the Norrbydia-
grams show mean values, max and min for the period 1983–
1994. Note that the scale is logarithmic.
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Vitmärlans embryonalutveckling
Brita Sundelin, Ann-Kristin Eriksson Wiklund,
Therese Börjesson
ITM, Stockholms universitet

Upplösta skal av musslor och snäckor
Andel mätstationer (%)
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Av de stationer där östersjömussla fö-
rekom 2003, ökar andelen stationer
med upplösta skal med djupet. Detta
gäller både Norrbyområdet specifikt
och hela östersjömusslans provtagna
utbredningsområde (Bottenhavet och
Norra Kvarken).

Where the clam Macoma balthica oc-
curred year 2003, the proportion of
stations with dissolved shells in-
creased with depth. This is true both
for the whole investigated distribution
area (the Bothnian Sea and Northern
Quark) and for the Norrby area specifi-
cally.

Året som gått Vitmärlans embryonalutveckling

orsaker till dess minskningar och då-
liga återhämtningsförmåga som sjuk-
domar eller miljögifter.

UPPLÖSTA SKAL

Förra året uppmärksammades muss-
lor och snäckor med skal som såg ut
att vara upplösta. Hos större muss-
lor resulterar detta i hål i skalet, me-
dan mindre musslor ofta helt saknar
skal. Hos snäckorna visar det sig i
att första vindlingen är skallöst, eller
så är de helt skallösa. Detta fenomen
återkom även detta år, med liknande
mönster som förra året. Hos öster-
sjömusslan ökar förekomsten av upp-
lösta skal med djupet, medan snäck-
or med upplösta skal endast hittats
vid Bottenvikens kust. Hur detta va-
rierar bakåt i tiden är oklart, efter-
som någon kvantitativ bedömning
inte gjorts förrän i år.

Under åren 1994 till 2000 minskade
andelen missbildade embryon i Bot-
tenhavet. Utsjöstationer i norra Bot-
tenhavet visade lägre skadefrekvens
än mer kustnära stationer utanför
Norrbyn och station US5 som är en
djuphåla i centrala Bottenhavet. De
senaste årens låga individtäthet har
emellertid försvårat analysen. Även
om det fortfarande är en negativ
trend så har den planat av och styrs
framför allt av den höga frekvensen
missbildade embryon 1994.

FÖRSÄMRAD FÖDORESURS

– ORSAK TILL KRASCH?

Odifferentierade ägg uppvisar nor-
malt en större variation än de miss-
bildade äggen, och att antalet djur i
analysen är litet ökar spridningen
ytterligare. Det finns dock en icke sig-
nifikant tendens till ökad andel odif-

ferentierade ägg efter att vitmärlan
minskat sin populationsstorlek. I
ultraoligotrofa Vättern, där andelen
odifferentierade ägg är mycket hög,

har andelen odifferentierade ägg vi-
sat sig korrelera till mängden högkva-
litativ föda. Koncentrationen av mät-
tade och enkelomättade fettsyror,
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Odifferentierade ägg har ökat på kustnära stationer (25 och 19) där populationerna har minskat
dramatiskt.

Undifferentiated eggs have increased on stations 19 and 25, where the most dramatic decline
has appeared.


