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NäR HavENs EkOsystEM disku-
teras frammålas ofta en dyster bild av 
miljöproblemsåsomöverfiske,övergöd-
ning och föroreningar av miljögifter och 
plast. utifrån denna verklighetsbeskriv-
ning framhålls behoven av kraftfulla åt-
gärder för att rädda haven. Forskningens 
stödidettaarbeteärviktigt,såattbe-
slut i samhället baseras på kunskap och 
inte tro och föreställningar. Men lika vik-
tig som forskning om miljöproblemens 
lösningar är den grundläggande forsk-
ning som stegvis ökar vår förståelse om 
dessa livsmiljöer.

DEt äR vissERligEN så att världs-
kartaninteharmångavitafläckarkvar
att utforska. Förbi är den tid då veten-
skapsmän genomkorsade och beskrev 
otillgängligadelaravAsien,Afrikaoch
Antarktis.Sannoliktdrivnabådeavnyfi-
kenhet och en dröm om ära och beröm-
melse.

MEN att DEt fiNNs få obesökta plat-
ser kvar gäller dock bara landkartan. un-
derytan,ivärldshaven,kanlägetsägas
vara det motsatta. 70 procent av jordens 
ytaärvatten,ochhavenharettmedel-
djup på cirka 4 000 meter. Det är svårt 
att föreställa sig vilket gigantiskt livsut-
rymmedetutgör,jämförtmeddentorra
skorpansomvikallarland.Härfinnsen
värld som till största delen är okänd. Det 
är först de senaste decennierna vi med 
avancerad och ofta kostsam teknik har 
kunnat besöka och beskriva djupen utan-
fördegrundarekustområdena,ochvar-
je gång vi tittar så gör vi nya fynd. anta-
letarterihavetökarhelatiden,ochdet
beror inte på något annat än att vi hittar 
flerochfler.

i HavEN fiNNs Också många livsfor-
mer som utmanar vår fantasi. Bara en 

sådansaksomattfleradjurarteriha-
vet växer på ett och samma ställe hela 
sitt vuxna liv. havsströmmar för med sig 
födasåförmångaarterfinnsingetbe-
hov av att simma runt och leta eller jaga. 
sinnrika fångstanordningar har istället 
utvecklats för att fånga upp det som dri-
verförbi.Fleravälkändaarterfickock-
såsinanamnientiddåsjälvadefinitio-
nen på djur var att kunna röra sig. art-
namn som havstulpan och havsros speg-
lar den tidiga ambitionen att vilja sorte-
ra dessa havsformer nära de mer bekan-
ta landväxterna.

MaN bRukaR illustRERa vår okun-
skap om havet med att vi har en bättre 

karta över planeten Mars än våra havs-
bottnar. vi har bara kartlagt några pro-
centavdjuphavensbottnar,ochändå
har det gett oss helt makalösa insikter 
om processer och livsformer. vi kan inte 
ens föreställa oss vad som väntar här-
näst. upptäckarnas tid är nu!

Tina Elfwing, föreståndare 
Stockholms universitets Östersjöcentrum
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Beach 2018? 
Absolut, stranden är ju mina jaktmarker.
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