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Så här i mörkaste vintern känns det långt till som-

marens sol och bad. Det är ju då frågorna om havet 

brukar vara mest aktuella. Men havets fauna och fl ora 

fi nns ju året om och behöver vår uppmärksamhet. 

Här kommer en liten påminnelse.

I detta nummer kan du fördjupa dig i det mit-

tersta av Östersjön, den så kallade Egentliga Öst-

ersjön (Baltic Proper på engelska!). Du får även 

ta del av ny forskning från detta havsområde, hur 

blåstången påverkas av sina hyresgäster betarna. En 

av dessa, båtsnäckan, får du också lära dig särskilt 

mycket om.

Östersjön är också känd för sina många bevarade 

vrak. Här kan du läsa om de spännande och mödo-

samma dykningarna vid Kronan.

Förutom detta hittar du här ny forskning om 

hur klimatet har varierat från växthus till istid 

samt en rapport från västkusten där man hittat 

fl era nya arter.

Trevlig läsning och Gott Nytt År!

önskar

Redaktionen
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OMSLAGSBILD Solnedgång vid fyren Tjärven, 

Ålands hav.
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KRÖNIKA �

T änk att jag får kommunicera med Sveriges alla havsforskare och havsmakthavare så här! Jag 

har 2 500 tecken på mig. OK, jag tänker inte försitta tillfället; här är min plan, lyssna noga 

nu: Sverige kommer att bli ordförandeland i EU 2009 och Fredrik Reinfeldt har deklarerat 

att han tänker göra havsmiljön till huvudfråga, särskilt då Östersjön.

Alla forskare jag talat med är överens om att de två största problemen för Östersjön är övergöd-

ningen och överfi sket. Likaså är man överens om att övergödningen kommer att ta mer än femtio 

år att rätta till, medan problemen med överfi sket skulle – om vi handlar snabbt – kunna bromsas på 

bara några år. Om torskfi sket stoppades helt i morgon dag skulle det bara ta några friska årsklasser 

torsk för att beståndet skulle vara uppe vid nivån för försiktighetsprincipen igen – och vi skulle inte 

längre ha ett hav ständigt under risk för ekosystemkollaps. Jo, som ni vet – men som kanske inte 

Fredrik Reinfeldt vet – påverkas ju hela vattenmiljön mycket radikalt av att man årligen lyfter ut 

merparten av den så kallade ”biomassan” av Östersjöns toppredator, nämligen torsken. Skarpsill-

dominans, djurplanktonbrist, mager sill, magra sälar, algblomningar, fågeldöd, B-vitaminbrist hos 

lax – alla dessa saker är tecken på en Östersjö i akut obalans; en del av dem på grund av bristen på 

torsk. Ett totalt torskfi skestopp i några år skulle inte bara vara bra för fi skenäringen på sikt – det 

skulle också vara bra för Östersjön.

Men – sluta drömma, säger ni. EUs fi skeripolitik gör att vi inte kan sluta fi ska, och om vi skulle 

göra det skulle ju inte de andra länderna göra det. Men nu, vänner, här kommer det: Kejsaren är 

naken. EU:s gemensamma fi skeripolitik är irrationell och destruktiv, och alla vet om det, inklusive 

EU självt. Redan 2001 kom EU:s så kallade ”Grönbok” som dömde ut den egna fi skepolitiken, och 

nu i höst har en annan uppseendeväckande EU-rapport slagit ner som en bomb i Bryssel. Den är 

utförd av två oberoende fi skeriexperter, Michael Sissenwine och David Symes, och slår fast att EU 

inte bara har ignorerat forskningen och utarmat bestånden – åtta av tio matfi skbestånd inom EU 

är överfi skade – man har också skapat urusel lönsamhet. Sammantaget konstaterar den hemlig-

stämplade Sissenwine-rapporten (som tack och lov snabbt läckte ut i media) att EU:s fi skeripolitik 

är sämst i världen.

Så vänner: ge Reinfeldt ert uppdrag att inför 2009 arbeta för den enda enkla åtgärd som alla 

är eniga om är den kraftfullaste för att rädda Östersjön. Ett torskfi skemoratorium är klokt. Det vet 

även kejsaren – som sedan länge skäms över sin brist på kläder.

Kejsaren är naken!
Dags att förändra 
fi skeripolitiken

Isabella Lövin har varit aktiv 

som kulturjournalist i över 20 

år, men har också under fl era 

år skrivit om miljöfrågor, bland 

annat i Expressen och i kröni-

kor i tidningen Allt om Mat. 

Just nu är hon aktuell med 

den mycket uppmärksammade 

boken ”Tyst hav. Jakten på den 

sista matfi sken”, som utkom i 

augusti 2007.

Foto: Beatrice Tigerhielm
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– en unik blandning av salt och sött

VÅRA HAVSOMRÅDEN DEL 2

Ö stersjön är ett av de största brackvattenhaven på 

jorden. Bara Svarta Havet är större. Brackvatten 

betyder att vattnet varken är riktigt salt eller rik-

tigt sött, utan bräckt. Från Västerhavet in i Egentliga Öst-

ersjön och vidare upp i Bottenviken minskar salthalten i 

ytvattnet från ca  promille ( g salt/liter vatten) till 

nära sötvatten. Orsaken till den låga salthalten i norr är 

alla fl oder och älvar som rinner ut i Östersjön. Att det 

är saltare i söder beror på att det kommer in havsvatten 

genom de smala sunden mellan Sverige och Danmark, 

Öresund och Bälten.

Sött vatten ut, salt vatten in
Saltvatten är tyngre än sötvatten. Det betyder att det sö-

tare vattnet lägger sig vid ytan och det saltare vid bott-

nen. I Egentliga Östersjön bildas olika skikt med salta-

re och sötare vatten som aldrig blandas helt med varan-

dra. Gränsen mellan dessa vattenmassor återfi nns på ett 

djup mellan  och  meter och kallas för haloklin el-

ler salthaltssprångskikt. I ytvattnet är salthalten  pro-

mille i norr och  promille i söder. I bottenvattnet, un-

der haloklinen, är den mellan  och  promille.

Den stora tillförseln av sötvatten från norr gör att 

vattenståndet oftast är högre i Östersjön än i Västerha-

vet. Det söta ytvattnet strömmar ut ur Östersjön genom 

de danska sunden och Öresund som i en jättestor fl od-

mynning. Vattenmängden motsvarar världens åttonde 

vattenrikaste fl od, Mississippi.

Större saltvatteninbrott inträff ar inte så ofta. För det-

ta krävs att vattenståndet är lägre i Östersjön än i Väs-

terhavet och att det blåser hårt från väster fl era veckor i 

sträck. Då kan saltvatten drivas in från Västerhavet över 

trösklarna i de danska sunden. Stora saltvatten inbrott, 

där vattnet är så salt och därmed tungt att det tränger 

undan det gamla bottenvattnet, inträff ar mycket sällan. 

Senast det kom ett ordentligt infl öde var år . Dess-

förinnan kom ett år .

Syre en bristvara på bottnarna
Syre är nödvändigt för allt högre liv i havet. Ytvattnet 

syresätts genom utbyte med atmosfären och växternas 

fotosyntes. I djupvattnet, där det är för mörkt för växter, 

förbrukas syre genom att organiskt material bryts ner. 

Egentliga Östersjön består av fl era djuphålor med stora 

trösklar mellan sig. I dessa hålor samlas det saltare vatt-

net. Eftersom ingen omblandning sker med det sötare 

ytvattnet förbrukas syret, och syrefria bottnar kan upp-

stå. Om syrehalten är lägre än  ml/l kan inget högre liv 

förekomma. Detta brukar kallas för döda bottnar. Om 

ett saltvatteninbrott sker kommer nytt syrerikt vatten in 

längs bottnen, men de stora trösklarna mellan djuphå-

lorna gör att det sällan når så långt in i Östersjön.

Syrefria bottnar är idag ett stort problem för Egentli-

ga Östersjön. Man har beräknat att på djup över  me-

ter saknas helt liv på bottnarna. Problemet har förvärrats 

av övergödningen. Vi tillför vårt hav för mycket närings-

ämnen, snabbväxande fi ntrådiga alger och cyanobakterier 

gynnas, och syret tar slut när dessa ska brytas ned.

Salthalten kräver anpassning
Östersjön är ett ungt hav som har bildats efter den se-

naste istiden. Miljön har under de senaste   åren 

växlat mellan insjö, havsvik och nuvarande innanhav. Det 

bräckta vattnet i dagens Östersjö innebär ett problem 

för de växter och djur som lever där. De härstammar an-

tingen från hav eller från sötvatten, och det tar lång tid 

Egentliga Östersjön är, som namnet avslöjar, det mittersta av 
Östersjön. Den sträcker sig från Åland till de danska sunden, 
undantaget Finska Viken och Rigabukten. Många länder gränsar 
till detta innanhav och kusterna är mycket variationsrika. Livet 
under ytan präglas av en ständig kamp för de marina eller lim-
niska arterna att anpassa sig till det för dem antingen för söta 
eller för salta vattnet.

Egentliga Östersjön

Foto: Jerker Lokrantz/azote.se
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Ulrika Brenner/Redaktionen

för en art att anpassa sig till nya miljöer. De marina ar-

ter som utvecklats under många miljoner år i havet vid 

hög salthalt måste lägga ned mycket energi på att över-

leva i Östersjöns bräckta vatten. Sötvattensarter i sin tur 

måste kämpa för att klara den för dem höga salthalten. 

Detta gör att det endast är mycket få av alla söt- och 

saltvattensarter som tål att leva i Östersjön, och många 

av dem lever under konstant salthaltsstress.

Antalet större marina arter i Östersjön minskar från 

närmare   i Kattegatt till  i Egentliga Östersjön 

och till  i Bottniska viken. Sötvattenarterna mins-

kar från norr till söder, men återfi nns vid kusterna även 

längre söderut, eftersom avrinningen från land sötar ut 

vattnet där.

Varierande miljöer
Kusterna runt Egentliga Östersjön är mycket variations-

rika, med grunda skyddade vikar omgivna av breda vass-

bälten och mader, öppna sand- eller dynstränder, steni-

ga eller klippiga kuster och djupa skärgårdar. Även mil-

jöerna under ytan varierar. På grunda klipp- och sten-

bottnar växer fi ntrådiga alger ned till ungefär en halv-

meters djup. Under dessa breder blåstång och sågtång 

ut sig som skogar ned till cirka  meters djup. Tång-

skogarna är mycket viktiga miljöer för små kräftdjur, 

snäckor och fi skyngel. Här hittar de gott om föda sam-

tidigt som de kan gömma sig och få skydd. Djupare ned 

på klipporna växer rödalgerna. De klarar att ta vara på 

det lilla ljus som kan leta sig ned så djupt. Ännu djupa-

re ned, dit ljuset inte når, tar blåmusslorna över. De åter-

fi nns på alla hårda bottnar i Egentliga Östersjön, på oli-

ka djup och kan bilda väldiga bankar.

Vid grunda mjuka bottnar längs kusten har vattnet 

ofta en lägre salthalt på grund av avrinningen från land. 

Här växer sötvattensväxter i täta ängar. Här trivs ock-

så en stor mängd snäckor och sötvattenlevande insek-

ter och larver. Dessa miljöer fungerar också som barn-

kammare och skaff eri för en mängd fi skarter. På grun-

da sandiga bottnar kan man också hitta ålgräsängar i 

Egentliga Östersjön. Ålgräs är en av det fåtal marina 

kärlväxter som fi nns.

På de djupa mjuka bottnarna, dit inte ljuset når, bre-

der lerslätter ut sig. Här fi nns inga växter och endast ett 

fåtal djurarter som östersjömussla, vitmärla och skorv. 

Dessa väldiga lerslätter är den dominerande bottenmil-

jön i Egentliga Östersjön.

Ett unikt ekosystem
Eftersom djuren och växterna måste använda energi till 

att reglera sin saltbalans i Egentliga Östersjön, blir de 

ofta mindre än om de hade levt i sin ursprungsmiljö. Blå-

musslan t.ex. blir bara en tredjedel så stor som i Väster-

havet. Strandkrabban klarar av att överleva vid ganska 

låg salthalt som vuxen, men inte när den ska ömsa skal 

för att växa. Andra grupper av djur som inte överlever i 

Östersjön är sjöborrar och sjöstjärnor. Av de stora bru-

nalgerna i Västerhavet så återfi nns endast blåstång och 

sågtång i Egentliga Östersjön. Istället fi nns här många 

arter av rotade sötvattenväxter. Fisksammansättningen är 

även den en unik blandning av sötvattenarter som gädda 

och abborre, och marina arter som torsk och piggvar.

Ett ekosystem består av många grupper av organis-

mer som fyller olika funktioner i näringsväven. I Öster-

sjöns ekosystem är näringsväven enkel jämfört med an-

dra hav. Det fi nns endast ett fåtal arter inom varje grupp, 

vilket gör ekosystemet mer sårbart. Om en art slås ut av 

t.ex. ett miljögift, är det inte säkert att det fi nns en er-

sättare som kan fylla dess funktion i systemet. Den stän-

diga salthaltsstressen gör också att Östersjöns arter är 

extra känsliga för föroreningar. Eftersom de redan le-

ver på gränsen för vad de tål så kan föroreningarna bli 

droppen som får bägaren att rinna över.

Kort sagt, vi har ett unikt och känsligt innanhav som 

kräver vår omtanke!

Växterna i Egentliga Östersjön är en unik blandning av arter, antingen från den 
marina miljön eller den limniska. Till vänster ser vi den marina algen sågtång 
och till höger sötvattenväxten axslinga.

Även djuren är en märklig blandning av arter från salt eller sött vatten. Till 
vänster den marina blåmusslan och till höger den limniska dammsnäckan.

Foto: Jerker Lokrantz/azote.seFoto: Inge Lennmark

Foto: Magnus Melin/Johnér Foto: Martin Almqvist/Johnér
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M ånga studier har visat att viktiga livsmiljöer, 

som korallrev och sjögräsängar, är beroende av 

betare för att kunna fortleva. De håller nämli-

gen efter snabbväxande påväxtalger som gärna sätter sig 

på koraller och sjögräs så att dessa inte blir helt överväx-

ta och kvävda. I dag, då övergödningen är ett stort pro-

blem, blir betarnas roll ännu viktigare eftersom påväxt-

alger gynnas av höga närsaltshalter.

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar 

Betare

Betare har stor inverkan på betydelsefulla ekosystem såsom 
korallrev, sjögräsängar och tareskogar. Deras roll i systemen är 
dock väldig varierande då de å ena sidan visat sig vara livsviktiga 
för korallers överlevnad och å andra sidan orsakat förödande 
skador på skogar av brunalgen tare. I Östersjön bildar blåstång 
stora bälten på grunda hårdbottnar där den har en viktig funktion 
på grund av sin storlek och komplexa struktur. Eftersom betare 
påverkar ekosystem på så många olika sätt är det viktigt att 
undersöka hur de påverkar en så viktig art som blåstång.

och växtätande fi skar, kan ha en negativ eff ekt på tillväx-

ten av koraller och sjögräs. Dessa större växtätare betar 

ofta också av själva korallerna eller sjögräsen och håller 

därmed inte bara efter algerna som växer på dem. Ett 

klassiskt exempel på när betning även har varit negativt 

för stora brunalger kommer från studier gjorda i norra 

Stilla havet där stora mängder sjöborrar visade sig vara 

förödande för tareskogen.

Östersjöns svar på korallrev
I Östersjöns bräckta och kalla vatten fi nns det inga kor-

allrev, men där har istället den stora och fl eråriga bru-

nalgen blåstång en liknande funktion. Det är bara blå-

stång, sågtång och smaltång av alla arter stora, fl erår-

iga brun-alger, som klarar den låga salthalten i Öster-

sjön. I norra Egentliga Östersjön, i höjd med Östergöt-

land, Södermanland och Uppland, är salthalten för låg 

till och med för sågtång och där är alltså blåstången den 

enda stora brunalgsarten. Norr därom förekommer blå-

stången tillsammans med smaltång.

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensio-

nell struktur är den en viktig boplats för många djur som 

både använder den som skydd för rovdjur och som en 

plats att hitta mat eller lägga sin rom på. Precis som kor-

aller trivs blåstången bäst i miljöer med låg närsaltshalt. 

Snabbväxande fi ntrådiga alger däremot gynnas av höga 

närsaltshalter, vilket kan leda till att blåstången blir ut-

konkurrerad i övergödda områden.

Olika arter har olika betydelse
I min forskning har jag undersökt vilken eff ekt olika be-

tare har på blåstångens tillväxt. Betarna jag har valt att 

studera är havsgråsugga och östersjöbåtsnäcka som båda 

är vanliga i blåstångsskogen. Havsgråsuggan äter gärna 

av själva blåstången. Studier runt Kalmarregionen har 

visat att den lokalt kan orsaka minskningar av blåstångs-

bestånden. Andra studier har å andra sidan pekat på att 

havgråsuggor hellre betar av fi ntrådiga alger, som ofta 

växer på blåstången, än av blåstången själv. Den skulle 

därmed kunna vara positiv för blåstången. Den betyd-

ligt mindre östersjöbåtsnäckan äter varken blåstång el-

ler fi ntrådiga alger utan föredrar mikroalger. Dessa väx-

er också på blåstången och skuggar den.

Östersjöbåtsnäckan ger positivt resultat
Mina resultat visade att havsgråsuggans betning inte på-

verkade blåstångens tillväxt. Däremot ökade blåstång-

en sin tillväxt om den fi ck förekomma tillsammans med 

östersjöbåtsnäckan. Detta resultat kan förklaras av två 

olika teorier. Den första är att den negativa eff ekten av 

havgråsuggans direkta betning av blåstången uppvägs av 

den positiva eff ekten deras förmåga att minska mäng-

den påväxtalger har. Därför påverkas inte blåstångens 

– pest eller partner
för blåstången?

Blåstång, Fucus vesiculosus, formar bälten på hårda bottnar i Östersjön.
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Teoretiska kaskadeffekter i näringskedjan ner till vegeta-
tionen, t.ex. korallrev, sjögräsängar och blåstångsbälten, 
när stora rovdjur fi skas ut ur haven. När de stora rovdjuren 
är många (vänster) minskas mängden av små rovdjur, stora 
betare och påväxtalger vilket i sin tur har positiv effekt på 
vegetationen. Det motsatta scenariot inträffar om de stora 
rovdjuren är få (höger).

tillväxt. Östersjöbåtsnäckan däremot, som bara äter på-

växtalger och inte gnager direkt på tången, påverkar blås-

tången positivt med sin indirekta betning och därmed 

ökar tillväxten. Den andra teorin är att havsgråsuggans 

betning av stora fi ntrådiga påväxtalger inte nämnvärt på-

verkar blåstångens tillväxt medan däremot östersjöbåt-

snäckans betning av skuggande mikroalger har en po-

sitiv eff ekt. Detta skulle då betyda att betare inte bara 

kan vara positiva eller negativa för blåstången beroen-

de av huruvida de också äter på själva blåstångsruskan, 

utan även på grund av att de föredrar att beta av olika 

typer av påväxtalger.

Utfi skningen påverkar betarnas effekter
På många platser runt om i världen pågår ett utfi ske av 

havens stora rovdjur vilket kan få eff ekter längre ner i 

näringskedjan. Ett minskat bestånd av rovfi skar kan öka 

mängden bytesdjur som dessa rovfi skar vanligtvis håller 

i schack. Ett minskat bestånd av stora rovdjur behöver 

dock inte bara påverka nästliggande nivå, utan kan även 

ha en eff ekt längre ner i näringskedjan. Sådana eff ekter, 

vilka har påvisats i både korallrev, sjögräsängar och ta-

reskogar, kallar man för kaskadeff ekter.

De vanligaste observationerna har varit att utfi sk-

ningen av rovdjur har lett till en ökad mängd stora be-

tare, ofta sjöborrar eller papegojfi skar, som i sin tur betat 

ner vegetationen. En annan teoretisk eff ekt av ett mins-

kat bestånd av stora rovdjur är att de små rovdjuren ökar 

i antal. Detta leder i sin tur till att deras bytesdjur, det 

vill säga de små betarna, istället minskar. På så sätt mins-

kar även den positiva eff ekten från små betare som hell-

re äter påväxtalgerna än värdväxten själv. Om liknande 

kaskadeff ekter kan påverka tillväxten och överlevnaden 

av blåstången i Östersjön återstår att undersöka.

TEXT OCH FOTO Sonja Råberg, Botaniska institutionen, Stockholms 

universitet

TEL 08-16 39 59

E-POST raberg@botan.su.se

Blåstång i försök med (vänster) och utan (höger) östersjöbåtsnäckor. I försöket 
utan snäckor har det bildats slöjor av mikroalger på blåstången.

Havsgråsugga, Idotea baltica Östersjöbåtsnäcka, Th eodoxus fl uviatilis
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PÅVÄXTALGER
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D en  juni  kantrade, exploderade och sjönk 

regalskeppet Kronan utanför Ölands sydöstra 

kust. Orsaken till kantringen var sannolikt att 

skeppet förde för stora segel under vändningen genom 

den hårda vinden. Kronan förliste under det inledande 

skedet av en sjöbatalj mellan den svenska och den för-

enade dansk-holländska fl ottan, som i historieböcker-

na fått namnet ”Slaget vid södra Öland”. Slagets följ-

der innebar den största fartygskatastrofen i svensk his-

toria. Inte bara Kronan, utan även regalskeppet Svärdet 

gick förlorat. Totalt omkom ungefär  man i batal-

jen. Två fartyg, Neptunus och Jernvågen, erövrades av 

fi enden och fördes i triumf till Köpenhamn. 

Mer än trehundra år senare, den  augusti , upp-

täcktes Kronan av Anders Franzén –  samme man som 

 lokaliserade regalskeppet Vasa – tillsammans med 

tre medarbetare.  Vraket vilar på  meters djup,  kilo-

meter öster om byn Hulterstad på sydöstra Öland. År 

 påbörjade Kalmar läns museum de marinarkeolo-

giska undersökningarna av Kronans vrakplats som på-

går än idag.

Bild av vardagen
Vid utgrävningarna av Kronan har en bild av stormakts-

tidens vardag växt fram. Kronans tid var en tid då grän-

sen mellan militärt och civilt var diff us. Örlogsskeppen 

var en blandning av palats och krigsmaskiner, och makt-

eliten gjorde parallella ämbetsmanna- och offi  cerskarri-

ärer. Ombord på krigsfartygen bars inga uniformer, utan 

ståndsmässig, civil klädsel beroende på ur vilken sam-

hällsklass man kom. De fl esta i besättningen rekryte-

rades ur bondebefolkningen; båtsmän från Åland och 

Öland, knektar från Västerbotten.

Regalskeppet Kronan 
visar stormaktstidens vardag

Flera kistor som tillhört befälen ombord, har påträffats på Kronans vrakplats. Att lätta på locket efter 330 år på botten, är som 
att resa rakt in i 1600-talet! Tack vare Östersjöns bräckta vatten är föremålen anmärkningsvärt välbevarade.

När regalskeppet Kronan förliste år 1676 konserverades en bild 
av stormaktstidens vardag. Mer än trehundra år senare kan vi 
ta del av denna bild, tack vare Kalmar läns museums marinar-
keologiska arbete. Förhållandena i Östersjöns bräckta vatten har 
gjort att föremålen har bevarats anmärkningsvärt väl.

Foto: Lars Einarsson
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Skeppet hade sju däcksnivåer. Uppifrån räknat var 

det hyttdäck, skansdäck, övre däck, mellersta däck, und-

re däck, trossdäck och hålrum. Med sina - ka-

noner, samtliga av brons, utgjorde Kronan -talets 

tyngst beväpnade örlogsskepp. Sedan upptäckten  

har hittills  kanoner bärgats från vraket. De tyngsta 

väger närmare  ton styck!  Redan åren - bär-

gades inte mindre än  kanoner från vraket med hjälp 

av dykarklocka. En i sig anmärkningsvärd prestation, 

mer än etthundra år innan syrets upptäckt!

Hittills har närmare   föremål bärgats från 

vrakplatsen. Den mest banbrytande upptäckten gjordes 

, då symmetriska skulpturuppsättningar påträff a-

des i ursprungligt läge i amiralskajutan akterut på övre 

däck. Möjligheter till exakta rekonstruktioner av miljö-

er i skeppet hade för första gången påvisats.

Vrakplats i öppet hav
Kronans vrakplats är belägen i öppet hav. Ur väderleks-

synpunkt är området ett av de mest utsatta i Östersjön. 

Det exponerade utsjöläget har dock den fördelen, att det 

har skyddat vraket från plundring och annan medveten 

förstörelse och exploatering. 

Förhållandena under vatten är gynnsamma. Ström-

marna är svaga och sikten god, främst beroende på av-

saknaden av vegetation och föroreningar så långt ut till 

havs. Dessutom bidrar den ljusa sandbotten till god ljus-

refl exion. Bottensedimenten runt vrakplatsen består av 

ett ytligt, - dm tjockt sandlager över en fl era meter 

tjock, svårgenomtränglig moränlera. 

Vraket av Kronan ligger i nord-sydlig riktning, med 

aktern i norr. Av skrovet återstår två tredjedelar av ba-

bords skeppssida från aktern förut. För om stormas-

tens fot, i höjd med lastluckornas läge, är skrovet av-

brutet och förpartiet försvunnet. Sannolikt separera-

des för från akter i samband med explosionen som fö-

regick förlisningen. 

Stort kulturhistoriskt värde
Det är fl era faktorer som gör att fyndet av Kronan har 

ett stort kulturhistoriskt värde. Vi vet exakt när fartyget 

förliste, vilket gör att vi vet att alla fynd som bärgas an-

vänts på samma plats vid samma tillfälle. Kronan sjönk 

fullt utrustat, medan exempelvis Vasa, som många kän-

ner till, förliste outrustad på sin jungfrufärd. Även ur 

marinarkeologisk synvinkel skiljer sig de båda örlogs-

skeppen åt markant. Kronan undersöks med undervat-

tensarkeologiska metoder, medan Vasa var föremål för 

en regelrätt bärgningsoperation med en efterföljande 

utgrävning ”i luft”.

Det material som bärgas från Kronan har bevarats 

anmärkningsvärt väl. Det beror till stor del på den låga 

salthalten i Östersjön, med få nedbrytande organismer 

TEXT Lars Einarsson, Kalmar läns museum

TEL 0480-45 13 50

E-POST lars.einarsson@kalmarlansmuseum.se

Så avbildades 
kungen! Den 155 
cm höga träskulp-
turen föreställer 
sannolikt den 
svenske kungen 
Karl X Gustaf 
(1622-1660), 
iförd romersk 
triumfatordräkt. 
Skulpturen var 
ursprungligen 
placerad utvändigt 
i skeppets akter.

jämfört med saltare havsområden. Eftersom fartyget 

sjönk fullt utrustat har en mycket stor mängd utrustning 

kunnat bärgas. Fynden har också stor variation vad gäller 

dess sociala och geografi ska ursprung, vilket gör vrak-

platsen mycket intressant ur historisk synvinkel.

Mycket kvar att göra
Utgrävningen av Kronan är indelad i tre faser. Den för-

sta fasen, som pågår idag, påbörjades  och beräk-

nas vara avslutat om  till  år. Den innebär en to-

talutgrävning av själva vrakområdet, som är  gång-

er  meter stort. Hittills har cirka  procent av om-

rådet undersökts. Nästa fas blir en skeppsteknisk doku-

mentation av det blottlagda skrovet. Detta kommer att 

ta ungefär ett år. 

Den sista fasen i utgrävningen är en bärgning av den 

bevarade babordssidan. Genom att göra det skulle den ut-

vändiga skulpturen kunna rekonstrueras i sitt ursprung-

liga läge. Det är ännu inte klart om denna bärgning är 

möjlig att genomföra. Om inte kommer undersöknings-

arbetet att avslutas med att täcka över vraket. 

Foto: Rolf Lind
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Under de senaste  miljoner åren av jordens his-

toria, den geologiska eran kallas Kenozoikum, 

formades dagens värld. Eran inleds med det sto-

ra meteoritnedslag som orsakade att de fl esta dinosau-

rier dog ut. Det gav de då relativt små däggdjuren möj-

lighet att inta dinosauriernas platser. Fåglar, blomman-

de växter och insekter fortsatte att utvecklas. Och kon-

tinenterna drev sakta mot sina nuvarande platser. 

Fossilen berättar mycket
Geologer använder fossil från bergarter och sediment 

för att pussla ihop jordens historia. Fynd av djurskelett 

och avtryck av helt okända växter visar att jorden mås-

te ha sett helt annorlunda ut under sin långa historia. 

Genom att använda evolutionens principer och jämfö-

ra lager från olika områden med varandra kan fossilen 

hjälpa oss att få en bättre förståelse för vår jord och dess 

historia. Många gamla arbetssätt används än idag, men 

nya metoder ger mer, och ny, information.  

Klimatförändring av rang
Med hjälp av kalkskalen från foraminiferer har några fors-

kare sammanställt en så kallad syreisotopskurva för hela 

Kenozoikum. En sådan avslöjar mycket om temperatu-

ren som rått. Kurvan visar bland annat att det var några 

extremt varma perioder för drygt  miljoner år sedan. 

Då växte palmer i Alaska, krokodiler fanns norr om pol-

cirkeln och nordpolen var en trevlig insjö med behaglig 

badtemperatur. Därefter blev det långsamt svalare.

Men för ungefär  miljoner år sedan hände nå-

got. Temperaturen på jorden sjönk med sex grader un-

der mycket kort tid. Denna stora förändring har obser-

verats på olika platser över hela jorden och används för 

att defi niera gränsen mellan två geologiska epoker, Eo-

cen och Oligocen. Klimatet övergick från växthusvär-

me till ishuskyla, och klimatsystemet som råder än idag 

tog sin form. Havströmmarna började likna dagens och 

de båda polerna fi ck ett bestående istäcke. 

Vad hade hänt?
Vad var det som hade orsakat denna klimatförändring? 

Syreisotopkurvan kunde inte ge svaret. Dels är den inte 

tillräckligt detaljerad. Men vårt största problemet var att 

den består av en kombination av temperatur- och isvo-

lymförändringar. Det gick inte att veta vilken av dessa 

som förändrats och hur mycket.

Vi beslutade oss för att detaljstudera sediment avsatt 

under tiden för klimatskiftet. Genom att titta efter en 

sorts havslevande plankton, dinofl agellater, där många 

arter reagerar på förändring i vattnets temperatur, kan 

man komma runt problemet med hur mycket is som 

fanns. Det bästa stället för att studera detta tidsinter-

vall är Massignanosektionen i Apenninerna. Den är en 

nyckelsektion och fungerar som internationell referens 

för just denna tidsperiod. Dit åkte vi och tog en borrkär-

na som noga jämfördes med nyckelsektionen. 

Några av de vackra skalen efter fossila dinofl agellater som 
användes för att avslöja ytvattnets temperatur under 1 mil-
jon år. Olika arter lever i olika temperatur. Många av dem 
kan kapsla in sig i ett mycket hårt skal när förhållandena är 
ogynnsamma.De fl esta återuppstår när omständigheterna är 
de rätta, men deras tomma skal faller till botten och begravs. 
De kan bevaras i sedimenten i många miljoner år.

Hur det blir med framtidens klimat är en stor fråga. Växthusef-
fekt eller istid? Under jordens långa historia har det funnits fl era 
varma perioder av växthusklimat med extrem värme, men även 
perioder av ishusklimat med kyla och istider. 

Klimatförändringar förr
– från växthus till istid på 100 000 år

Foto: Martin Almqvist/Johnér
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TEXT Caroline van Mourik, Institutionen för geologi och geokemi, 

Stockholms universitet

TELEFON 08-674 75 95

E-POST caroline.vanmourik@geo.su.se

LÄS MER The Greenhouse - Icehouse Transition - a dinofl agellate 

perspective (www.havet.nu/index.asp?d=186&id=2940)

Jordens vingliga bana runt solen
Skalen efter dinofl agellaterna delades in i tre grupper be-

roende på vilken temperatur de levt i; varmt, tempererat 

eller kallt. Så småningom kunde vi rekonstruera en de-

taljerad kurva över ytvattnets temperatur under en mil-

jon år runt det intressanta klimatskiftet. 

Kurvan visar två tydliga köldperioder. Den första 

världsomfattande köldpulsen, som också syns på syre-

isotopkurvan, pågick i omkring   år. Den andra, 

något lindrigare köldperioden började omkring   

år senare. Det spännande var att vi tydligt kunde visa att 

vår temperaturkurva överensstämde utomordentligt väl 

med de så kallade Milankovitch-cyklerna. 

Den serbiske forskaren Milutin Milankovitch ut-

vecklade denna betydelsefulla teori i början av -

talet. Han var övertygad om att istiderna orsakats av de 

variationer i solinstrålning som beror på planeten jor-

dens vingliga bana runt solen. Han visade att jordens 

bana påverkas av tre cykler med olika längd och lycka-

des också räkna ut hur solinstålningen förändrats under 

de senaste två miljoner åren. Övertygande bevis för att 

han haft rätt fanns dock inte förrän på -talet. 

Först  räknade matematiker ut Milankovitch-

cyklernas värde för hela Kenozoikum. Tack vare det kun-

de vår forskning bekräfta idén att solinstrålningens vari-

ationer utlöste den snabba temperaturnedgången även så 

långt tillbaka i tiden som  miljoner år. Vi kunde också 

datera temperaturkurvan med stor noggranhet. Klimat-

skiftet skedde för  miljoner  tusen år sedan.

NYCKELSEKTIONER OCH GYLLENE SPIKAR
Geologer delar in jordens historia i olika tidsintervall; 

eoner, eror, perioder och epoker. Skillnader i lagerfölj-

der i berg och andra avlagringar utgör den viktigaste 

grunden för denna indelning.

En internationell kommitté fastställer särskilda 

nyckelsektioner för alla geologiska tidsavsnitt. På så 

vis kan lagerföljder från olika platser alltid jämföras 

med en internationellt accepterad referens, en Global 

Boundary Stratotype Section and Point, GSSP.

Viktiga krav för en nyckelsektion är att:

• sedimentationen varit kontinuerlig så inga luckor i

   lagerföljden fi nns

• den innehåller rikligt med välbevarat fossil 

• lagerföljden är opåverkad av jordbävningar och andra

   rörelser i jordskorpan

• den är lättillgänglig, välmarkerad och välstuderad

Den undre gränsen för en nyckelsektion markeras med 

en Gyllene Spik.

Massignanosektionen i Italien är GSSP för gränsen mel-

lan Eocen och Oligocen. I Sverige fi nns det två Gyllene 

Spikar, i Hunneberg i Västergötland och i Fågelsångs-

dalen utanför Lund. Båda representerar epoker under  

Ordovicium för knappt 500 miljoner år sedan.

Kurvan visar temperaturen i ytvattnet baserat på  dinofl agellaternas förekomst. 
Den stora temperaturförändringen, som visar övergången från växthus- till 
ishusklimat, visade sig inträffa först 100 000 år efter den redan fastslagna grän-
sen för skiftet mellan epokerna Eocen och Oligocen.

En spik huggen i sten
Eftersom vår studie utförts på en vedertagen nyckelsek-

tion kunde vi också jämföra tiden för klimatskiftet med 

nivån för den Gyllene Spiken, den fastslagna gränsen för 

skiftet mellan epokerna Eocen och Oligocen. 

Klimatskiftet visade sig enligt vår studie inträff a först 

  år senare. Den nivå där spiken sitter indikerar 

bara en liten försmak av vad som komma skulle. Höj-

den valdes år  efter sista förekomsten av en tro-

pisk foraminifer, som senare visat sig vara mycket tem-

peraturkänslig.

Man skulle alltså kunna säga att den Gyllene Spiken 

sitter fel…  Om man skulle bestämma gränsen mellan 

Eocen och Oligocen idag, hade man säkerligen satt den 

två meter högre upp. Men den Gyllene Spiken sitter, 

både bildligt och bokstavligt talat, huggen i sten.

Eocen Oligocen MiocenPaleocen

Temperaturfallet för 
34 miljoner år sedan

Ålder (miljoner år)

Kenozoikum

60 50 40 30 20 10 0

Efter J.C. Zachos

Ytvattnets
temperatur

33 miljoner år33,534 miljoner år

Ålder

Lagerhöjd i meterEocen Oligocen

Den Gyllene
Spiken

20 25 30 3515

IshusklimatVäxthusklimat

Syreisotopkurvan som visar hur temperaturen har förändrats under hela eran 
Kenozoikum. Temperaturfallet för 34 miljoner år sedan ville vi studera närmare.
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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.

Foto: Ulf Jondelius
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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

NematodPlattmaskTvåstensmask
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Foto: Anna Karlsson
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Pearls of the Baltic Sea
Helcom 2007

En ny bok från Helcom, skriven 

och redigerad av Britt Hä-

gerhäll Aniansson och Bertil 

Hägerhäll.

Här får läsaren följa med på 

en vackert illustrerad och spän-

nande resa runt hela Östersjön 

för att upptäcka ett hundratal 

olika undervattens- och kust-

nära landskap. Alla utgör pärlor 

inom det nätverk av skyddade 

områden som kallas Baltic Sea 

Protected Areas (BSPA). Resan 

är samtidigt en lektion i Östersjöns fascinerande historia.

notiser
Förändringens vindar
– en bok om vårt nya klimat. 
Petter Hedberg, Ekologkonsult 2006

Vilka effekter får en global tem-

peraturhöjning på miljön? Vad 

händer när polarisarna börjar 

smälta? Kanske håller vi på att 

närma oss en tipping point, d.v.s. 

förändringen har nått ett stadium 

där processen inte kan stoppas 

utan drivs vidare av sig själv, 

oavsett våra åtgärder?

Att temperaturökningen 

kommer att få en betydande 

inverkan på både miljö och 

samhället är nog alla överens 

om. Vissa effekter blir positiva, 

andra negativa. För att förhindra eller åtminstone minska 

tempot i den globala uppvärmningen gäller det främst att 

minska användandet av fossila bränslen. Författaren går 

igenom olika metoder för att göra oss mindre beroende av 

olja. Något som måste göras oavsett temperaturhöjningen 

eftersom produktionen av olja enligt många bedömare inom 

trettio år når den punkt då den börjar minska.

Författaren Petter Hedberg är verksam som ekolog-

konsult, och föreläser ofta om klimatförändringen och dess 

möjliga konsekvenser.

Kräftdjur i hav och sjöar
Hans Ackefors, Kiviksgården AB 2005

Föreliggande bok ägnas helt 

åt kräftdjuren. Boken kan med 

stort nöje och behållning läsas 

av alla som har något som 

helst intresse av kräftor, vare 

sig det är som konsument, 

fi skare, odlare, undervisare 

eller forskare. Tyngdpunkten 

i boken ligger på kräftor, men 

här presenteras också andra 

för oss konsumenter minst 

lika smakliga kräftdjur som 

hummer, krabba, räka och 

havskräfta. Det är en fakta-

späckad bok med många illustrationer. Texterna varierar 

från populärt hållna till vetenskapligt exakta. Använd den 

som uppslagsbok och lärobok, eller varför inte för att briljera 

med din kunskap under skaldjursfesten. Funderar du på att 

starta en egen kräftodling så är detta boken för dig.

Författaren Hans Ackefors propagerade redan under 

tidigt 1980-tal starkt för en kraftfull satsning på svenskt 

vattenbruk, och var den som fi ck upp vattenbruket på både 

politikernas och forskarnas dagordning.

BOKTIPS

Tyst hav. Jakten på den sista matfi sken
Isabella Lövin, Ordfront förlag 2007

Om du ännu inte har läst boken 

Tyst hav av Isabella Lövin så gör 

det. Genast! Den angår alla som 

nånsin ätit en fi sk eller tittat 

på ett hav.

Några pressröster:
”Tyst hav är ett stycke sam-

hällsjournalistik av bästa mär-

ke. Den lämnar knappast någon 

oberörd. Vilken soppa! Men 

hopp fi nns, trots allt.” Fredrik 

Sjöberg, Svenska Dagbladet.

”Det är en sån uppsjö av för fi skarna och politikerna 

komprometterande fakta som Isabella Lövin presenterar att 

de omöjligt kan redogöras för i någon detalj i en dagstidnings-

recension. Jag får nöja mig med att för alla rekommendera 

denna iskalla, avmätta och rasande välskrivna bok.” Joar 

Tiberg, Aftonbladet.

”Det är en angelägen, sorgsen och väldokumenterad 

reportagebok Isabella Lövin skrivit, som läsare blir man 

ömsom häpen, ömsom rasande över den uppenbara bristen 

på vett och proportioner i hela hanteringen.” Lars Linder, 

Dagens Nyheter.

Några utmärkelser:
Stora Journalistpriset i klassen Årets berättare. “För 

hennes chockerande berättelse om vad människan gör med 

havet, och till vilket pris.”

Årets Miljöjournalist. “Isabella Lövin har lyckats ta 

fi skefrågan från politikens periferi till miljödebattens stor-

möga. Med grundlig research, personligt engagemang och 

dramatiska detaljer ruskar hon om makten, å den uråldriga 

ålen och den tysta torskens vägnar”.
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ARTDATABANKEN INFORMERAR

Ny samlad havsmiljörapport
Sälarna på västkusten, övergöd-

ningen i Egentliga Östersjön, 

vattenkemi i Bottniska viken. 

Detta kan man läsa om i den 

nya rapporten Havet 2007, 

om miljötillståndet i svenska 

havsområden.

För första gången har mil-

jötillståndet i alla våra svenska 

havsområden beskrivits i en 

och samma rapport. Grunden 

för rapporten är den nationella 

miljöövervakningen, men i rap-

porten kan man även läsa om havsmiljön på länsnivå, och 

om aktuell forskning.

Rapporten är producerad av Sveriges tre marina forsk-

ningscentrum i samarbete med Naturvårdsverket. Den kan 

laddas ned eller beställas kostnadsfritt via webportalen 

www.havet.nu

Miljöministrar enas om aktionsplan
Miljöministrarna i länderna runt Östersjön har beslutat om 

en aktionsplan för Östersjön. Man har bland annat enats om 

ett gemensamt tak för fosfor- och kväveutsläpp. Det fi nns 

nu också en fördelning mellan länderna för utsläppsminsk-

ningen. Alla åtaganden för att nå de nödvändiga utsläpps-

minskningarna ska vara genomförda 2016. Huvudmålet för 

aktionsplanen är att Östersjön ska ha nått god miljömässig 

status 2021.

Krafttag mot svartfi ske
EU har beslutat om krafttag mot svartfi ske i Östersjön. Det 

har visat sig att exempelvis Polen har fi skat minst dubbelt 

så mycket som tilldelad kvot. Nu ska Polen tillsätta 20 nya 

kontrollanter, och har även förbundit sig att betala tillbaka 

de kvoter som de överskridit. Även andra restriktioner på 

fi sket i Östersjön har införts. Frågan är bara om åtgärderna 

är tillräckliga för att rädda den hotade Östersjötorsken.

2007 har varit ett framgångsrikt marint kunskapsår för oss på 

ArtDatabanken. Inom Svenska artprojektets ramar har bland 

annat två inventeringsomgångar genomförts vilket genererat 

mycket värdefull information om våra marina evertebrater. 

Vi har haft en meiofaunaworkshop vilken resulterade i när-

mare 100 nya arter för landet. Internt har vi ägnat mycket 

kraft åt att uppdatera och lägga in nya marina data i våra 

databaser Artportalen och Dynamisk Taxa. 

Under 2008 fortsätter arbetet med att inhämta och till-

gängliggöra marin artkunskap. Vi kommer att slutföra vår 

marina inventering med en kortare provtagningsrunda under 

juni månad. Under denna tur kommer vi att fokusera på att 

”täppa till hålen” i vårt geografi ska rutnät för att få en så 

bra geografi sk spridning som möjligt på provtagningen.

Med stöd av medel från Svenska art-

projektet kommer man på Göteborgs Na-

turhistoriska museum att ägna stor kraft åt 

att bearbeta, katalogisera och koordinera 

utlåning av det material som inventeringarna 

genererat. Vidare kommer man under året 

att komplettera den digitalisering av ma-

terial från Jägerskiölds undersökningar på 

svenska västkusten som tidigare påbörjats. 

Jägerskiölds inventering från 1921-1938 

utgör med sina omkring 40 000 samlings-

poster ett unikt referensmaterial gentemot 

nyare inventeringar.

På forskningssidan förväntar vi oss rejäla 

kunskapskliv framåt under 2008. Arne Ny-

gren vid Göteborgs universitet har tilldelats 

medel för en forskarassistenttjänst, och ska 

inom denna bearbeta ett fl ertal komplicerade 

artgrupper bland havsborstmaskarna. Preli-

minära resultat visar att många av de 650 

rapporterade arterna av havsborstmaskar 

i våra vatten felaktigt anses tillhöra taxa 

som beskrivits från Medelhavet och Norra 

Ishavet – i själva verket representerar de obeskrivna eller 

för området okända arter! Sedan tidigare pågår fl era andra 

forskningsprojekt med marin inriktning: Matthias Obst och 

Judith Fuchs - postdoc på KVA respektive doktorand på Gö-

teborgs universitet - kartlägger den svenska mossdjursfaunan 

och medverkar båda i den marina inventeringen. Listan över 

mossdjur har genom deras arbete växt rejält på kort tid, hit-

tills med 11 nya arter för landet!  Tobias Kånneby, doktorand 

på Naturhistoriska riksmuseet, ska utforska de dåligt kända 

bukhårsdjuren och Erika Norlinder, doktorand på Göteborgs 

universitet, studerar taxonomi och fylogeni hos Aphroditi-

formia - de s.k. skalbärande havsborstmaskarna. 

Även inom andra delar av vår verksamhet pågår en hel 

del marint arbete. Inom Nationalnyckeln har hittills fem 

volymer utkommit, samtliga om land-

levande organismer. Men arbete pågår 

för fullt med ett fl ertal marina volymer, 

bland andra ”Manteldjur till broskfi skar”, 

”Slemmaskar och stjärnmaskar” samt 

”Tagghudingar och svalgsträngsdjur”, vilka 

kommer att utges med början under 2009. 

Volymen om slemmaskar och stjärnmaskar 

känns extra spännande eftersom det blir 

den första fylliga populärvetenskapliga 

presentationen av en grupp dåligt kända 

marina evertebrater!

På naturvårdssidan ska vi under det 

kommande året påbörja arbetet med att 

ta fram en ny rödlista, vilken ska vara klar 

2010. Den kunskap som marina invente-

ringen gett kommer självklart att bli till stor 

hjälp när statusen för tagghudingar, mollus-

ker och andra marina kräk ska utvärderas. 

Bara det första året gav ny information om 

drygt 40 rödlistade marina evertebrater, 

så vi förväntar oss ett rejält kunskapskliv 

framåt jämfört med rödlistan 2005.
Slemmasken Tubulanus annulatus, 
även kallad julklappsmask.

Illustratör: Helena Samuelsson
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FOKUS �

Östersjöns
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TEXT Michael Tedengren, Systemekologiska

institutionen, Stockholms universitet

TELEFON 08-16 13 56

E-POST tedengren@ecology.su.se

Th eoduxus fl uviatilis, eller båtsnäcka som 

dess svenska namn numera lyder, är ett 

mycket vanligt djur på Östersjöns klipp-

stränder. Du kan nästan inte undgå att hit-

ta den brun- eller gråfärgade, ovala och nå-

got hoptryckta lilla snäckan om du bara tit-

tar efter bland tångruskor och stenar straxt 

under vattenytan. Den kan förekomma i 

hundratal bara på en enda blåstångsplan-

ta. Den lever av att beta på de små djur och 

växter som utgör den näringsrika och lite 

slemmiga ytan på klippor, stenar och vat-

tenväxter. Men den kan också äta direkt av 

algernas blad om det kniper. 

Att båtsnäckan ser hoptryckt ut beror 

på att den för många snäckor typiska spi-

ralvridna spiran delvis har tillbakabildats. 

Detta anses vara en anpassning till ett liv i 

skvalpzonen bland svajande alger där vat-

tenmotståndet är alltför stort för snäckor 

med sin spira i behåll. Exakt samma mönster 

ser man på den svenska västkusten när man 

studerar strandsnäckorna av släktet Litto-

rina som dominerar dessa stränder. De ar-

ter som lever på de stora rörliga tångarter-

na saknar även de den spiralvridna spiran. 

Th eodoxus är faktiskt så lik dessa snäckor 

att Linné gav den namnet Littorina fl uvi-

atilis när han först namngav den. 

Båtsnäckan härstammar, liksom alla 

andra blötdjur, från en havslevande stam-

fader men isolerades i sötvatten under de 

stora istiderna för   år sedan. Efter 

den senaste nedisningen för   år se-

dan har den krupit ut i Östersjön från sjö-

ar och vattendrag i norra Europa. Därför är 

den egentligen bättre anpassad till ett liv i 

sötvatten och trivs bäst i Östersjöns mera 

utspädda delar. 

Det kan man faktiskt se genom att jäm-

föra storleken på snäckor från olika platser. 

I insjöar blir den nämligen upp till  mm 

lång, medan den i norra Östersjön sällan 

blir större än  mm och i södra Östersjön 

stannar i växten redan när kroppslängden 

är - mm. Vuxna individer tål salthalter 

upp emot  promille och kan därför fö-

rekomma även i Kattegatts sydligaste de-

lar, men när det blir saltare än  promille 

i sydligaste Östersjön överlever inte snäck-

ans ägg i någon större utsträckning. 

Äggen ja – båtsnäckan är skildkönad, 

det vill säga det fi nns hannar och honor. 

De fortplantar sig endast en gång under 

sin livscykel och de cirka  grågula ägg-

gen placeras på en hård yta inpackade i ett 

geléartat hölje. I detta hölje utvecklas sedan 

äggen under minst ett år. Ägg som läggs på 

hösten kläcks först på våren  månader 

senare. Th eodoxus har faktiskt inget larv-

stadium, vilket många andra vattenlevande 

snäckor har, utan ut ur äggen kryper färdi-

ga små miniatyrsnäckor.


