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I 
september pågick ett intensivt arbete på Tjärnö 

marinbiologiska forskningsstation på västkusten.  

Experter från hela världen hade samlats för att 

delta i ett arbetsmöte om marin meiofauna. Under två 

intensiva veckor fi nkammade experterna vattnen runt 

Tjärnö i jakt på små kryp. Vi förväntade oss att hitta 

en spännande artsammansättning i detta relativt out-

forskade område. Mötet arrangerades av Svenska art-

projektet i syfte att öka kunskapen om dåligt kända 

grupper av meiofauna.

Stimulerande kurs
För att stimulera intresset för dessa små djur kombi-

nerades arbetsmötet med en doktorandkurs, där exper-

terna undervisade om sina grupper. Under kursen fi ck 

studenterna förutom kunskaper om djurens allmän-

na morfologi och ekologi djupare insikter i hur man 

känner igen djuren samt hur man samlar, studerar och 

konserverar dem. Doktorandkursen ingår i Svenska 

artprojektets forskarskola och leddes av Per Sundberg 

vid Göteborgs universitet. 

Häpnadsväckande resultat
De grupper som behandlades under mötet var plattmas-

kar och acoeler (Platyhelminthes och Acoela), rundmas-

kar (Nematoda), foraminiferer, hoppkräftor (Copepoda), 

hjuldjur (Rotifera), bukhårsdjur (Gastrotricha), björn-

djur (Tardigrada), korsettdjur (Loricifera), pansarmas-

kar (Kinorhyncha) och käkmaskar (Gnathostomulida).

Resultatet var minst sagt häpnadsväckande: på två 

veckor återfanns  arter varav hela  arter inte tidi-

gare var kända från svenska vatten. Av dessa var  helt 

nya för vetenskapen. 

Varierande metoder
Att samla in dessa små djur kräver kunskap om de olika 

grupperna. Vissa djur kan man samla direkt vid strand-

kanten genom att gräva upp sand vid eller strax nedom 

vattenlinjen. För att få djuren att släppa från sandkor-

nen bedövas de genom att man häller en magnesium-

kloridlösning över sanden. Sedan kan de fångas upp i 

ett fi nmaskigt såll. 

Trots sin artrikedom är havet till stora delar outforskat, och 
kunskapen om de marina arterna och miljöerna är mycket be-
gränsad. Detta gäller i synnerhet meiofaunan, de små djuren som 
lever nere i havsbottnarna. Under ett forskarmöte arrangerat av 
Svenska artprojektet hittades nyligen 88 för Sverige nya arter. 
Hela 17 av dessa arter var helt nya för vetenskapen.

Nya djurarter funna i Sverige

Under ett par veckor i september pågick ett intensivt arbete på Tjärnö marinbiologiska station. Experter från olika håll i världen 
samlades för att studera meiofauna och dela med sig av sin kunskap. Här samlas prover in från forskningsfartyget R/V Nereus.
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MEIOFAUNA
Meiofauna är ett samlingsnamn för djur som är så små att de går 

igenom ett 0,25 millimeters såll. Dessa djur förekommer i stora 

mängder i havet och spelar viktiga roller i de marina ekosystemen.

Meiofaunan är dåligt utforskad i Sverige, och är  därför prioriterad 

inom Svenska artprojektet. Foto: Ulf Jondelius.

HjuldjurBukhårsdjurAcoel

Andra djur är inte lika lätta att hitta, och fi nns en-

dast i vissa bottenmaterial, t.ex. skalgrus. Med hjälp av 

forskningsfartyg kunde forskarna samla in material från 

många olika bottentyper och djup. Det är ett minst sagt 

mödosamt och tidskrävande jobb att leta efter millime-

tersmå djur i stora backar av lera. Djuren är ofta myck-

et sköra och kräver varsam hantering. En bra metod är 

därför att lämna backen med lera orörd i ett kylrum över 

natt. De små organismerna kryper då själva upp till ytan 

där de försiktigt kan letas fram under lupp. 

Höga krav på mikroskop
När man jobbar med riktigt små djur behöver man na-

turligtvis bra mikroskopisk utrustning. Det var inte helt 

lätt att skaff a fram de avancerade mikroskop som exper-

terna behövde, men med gemensamma ansträngningar 

gick det. Mikroskopen gick verkligen varma under de två 

veckor workshopen pågick – inne på laboratoriet arbe-

tades det till långt fram på småtimmarna varje natt. Det 

gäller att passa på när man har färskt material!

SVENSKA ARTPROJEKTET
I början av år 2002 fi ck ArtDatabanken i uppdrag 

från riksdagen att skapa ett nationellt referensverk 

som beskriver alla Sveriges 50 000 djur, växter  

och svampar. Syftet är att göra kunskapen om 

de svenska arterna tillgänglig för svenska folket. 

Projektet heter Svenska artprojektet och beräknas 

ta 20 år. Mer information om projektet fi nns på 

http://www.artdata.slu.se/svenskaartprojektet.asp

Antonio Todaro från Italien gräver försiktigt fram bukhårs-
djur i strandkanten.

Doktoranderna får lära sig av Diego Fontaneto, Italien, hur 
man bäst hittar och samlar in hjuldjur i pölarna runt Tjärnö.

TEXT Anna Karlsson och Rikard Sundin, ArtDataBanken

TEL 018-67 26 57

E-POST anna.karlsson@artdata.slu.se
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Foto: Anna Karlsson




