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Gynnsamma förhållanden har
påskyndat rekryteringen av den inva-
derande havsborstmasken Maren-
zelleria viridis i Norra Kvarken. De
högsta tätheterna hittills, över 1000
individer per kvadratmeter, har ob-
serverats i området kring Holmöarna
(Leonardsson 2001). I samband med
denna rekryteringspuls tycks salt-
halten varit något högre än normalt.
Samtidigt har västliga och nordväst-
liga havsströmmar även fört med sig
en annan för Östersjösystemet mera
sydlig art – korvmasken Halicryptus
spinulosus, se faktaruta.

antal vitmärlor minskade
En anmärkningsvärd förändring i
bottenfaunasamhället längs norr-
landskusten under år 2000 var den
kraftiga minskningen av mängden
vitmärlor, Monoporeia affinis, i Norrby-
området. Tätheten minskade från ett
tusental till ett femtiotal individer per
kvadratmeter. Det var främst vit-
märlorna i skärgårdsområdet som
drabbats, men minskningen var även
märkbar flera kilometer ut i öppna
havet. Under sommaren och hösten
spred sig populationsminskningen
ytterligare utåt havet, vilket bland
annat gjorde det svårt att få tillräck-
ligt med individer till projektet som
undersöker embryonalutvecklingen
hos vitmärla (se avsnittet »Vitmärl-
ans embryonalutveckling« i denna
rapport). Ingen av dessa förändringar
kan spåras i de övriga kust- eller
utsjöområdena. Totalbilden blir där-
för att ingen storskalig förändring har
skett, och det som nämnts ovan klas-
sas i nuläget som lokala avvikelser.

den totala biomassan är stabil

Den totala biomassan visar en förhål-
landevis stabil utveckling över tiden,
jämfört med den totala tätheten, i
samtliga undersökningsområden. An-
ledningen till detta är att den buffras
på ett flexiblare sätt än variabeln an-
talet individer eftersom individerna
växer fortare och blir större om det är
få individer i relation till mängden
föda. Omvänt gäller att individerna
växer långsammare och förblir min-

Havsborstmasken Marenzelleria viridis har nu fått ett starkt fäste kring Holmöarna i Norra Kvarken.
Däremot går etableringen långsammare längre söderut längs den svenska norrlandskusten. Cirklarna
anger områden med 30 stationer, 20 kust- och 10 utsjöstationer, medan ellipserna anger områden med
10 utsjöstationer.

The immigration pattern of the polychaete Marenzelleria viridis shows an increasing recruitment in the
northern part of the Bothnian Sea during the period 1995-2000. However, the invasion along the central
and southern coast of the Bothnian Sea seems to be slow. The circles denote sampling areas with 30
stations, 20 coastal and 10 open sea stations, while the ellipses denote areas with 10 open sea stations.
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Antalet vitmärla har fluktuerat mer eller mindre cykliskt i kustområdet i Norrbyn sedan 1983, men under
våren år 2000 var nedgången anmärkningsvärt kraftig.

The density of the amphipod Monoporeia affinis has fluctuated more or less cyclically since 1983 in the
coastal area of Norrbyn in the Northern Bothnian Sea, but in the spring of year 2000 there was an
unusually severe population decline.

fakta:  provtagning av mjukbottenfauna
Provtagningen av mjukbottenfauna år 2000 hade samma upplägg och omfattning som under
1999, se Leonardsson (2000). I årets rapport har även resultat från Västerbottens läns-
styrelses kontrollprogram för Holmöarnas naturreservat inkluderats för att belysa spridningen
av Marenzelleria viridis.
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dre om det finns många individer i
relation till mängden föda, samtidigt
som dödligheten ökar i takt med att
djuren svälter. Denna typ av buffring
förekommer även när relationerna
mellan arter förändras, eftersom de
flesta bottenlevande djuren har
samma födoresurs, sedimenterade
fytoplankton. Buffringskapaciteten
har dock sina gränser, vilket innebär

att en eventuell trend i födotillförseln
även kommer att slå igenom på total-
biomassan.

varför försvann vitmärlorna
i Norrbyområdet?

Den mest troliga förklaringen till den
kraftiga minskningen av vitmärlor i
Norrbyområdet är att födotill-
gången, den pelagiska algproduk-

tionen, varit ovanligt låg under flera
år i rad. Detta framgår av resultat från
pelagialprogrammets mätstation i
Norrbyområdet  (se »Vattenmassans
biologi«). Innebörden av denna tolk-
ning blir att den pelagiska produk-
tionen i Höga Kusten- och Söder-
hamnsområdet inte varit lika låg un-
der motsvarande period, eftersom
vitmärlorna inte minskat i antal i

Tidsserierna baserat på de totala individtätheterna visar inte på någon
entydig trend i Bottniska viken under perioden 1995–2000. De röda
cirklarna motsvarar de regionala undersökningsområdena i kustzonen,
med 20 stationer per område. De blå cirklarna motsvarar de nationella
utsjöområdena med 10 stationer per område.

The time series representing the total density of benthic invertebrates do
not show any large scale trends during 1995–2000. Red circles denote
the regional coastal sampling areas with 20 stations per area. Blue circles
denote the national open sea sampling areas with 10 stations per area.

Tidsserierna baserat på den totala biomassan visar att bottenfauna-
samhället i Bottniska viken är förhållandevis välbuffrat trots lokala
svängningar i individtätheter för enskilda arter. Inga storskaliga eller
regionala trender tycks förekomma. De röda cirklarna motsvarar de
regionala undersökningsområdena i kustzonen, med 20 stationer per
område. De blå cirklarna motsvarar de nationella utsjöområdena med
10 stationer per område.

The time series based on the total biomass show that the benthic
community in the Gulf of Bothnia is rather well buffered despite local
variations in densities. No large or regional trends seem to be present.
Red circles denote the regional coastal sampling areas with 20 stations
per area. Blue circles denote the national open sea sampling areas with
10 stations per area.
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fakta: korvmasken – Halicryptus spinulosus
Stam – Aschelmintes – rundmaskar
Klass – Priapulida – korvmaskar
Korvmasken, Halicryptus spinulosus, är en reliktart med en sydlig utbredning i Östersjön. Den nordliga utbredningsgränsen i Östersjön går normalt
från södra Bottenhavet på den svenska sidan upp mot Vasatrakten på den finska sidan av Bottenhavet. Salthalten är för låg på den svenska sidan
av norra och mellersta Bottenhavet för att arten skall etablera sig här. Fyndet vid Holmöarna som gjordes våren 2000 får därför ses som ett
sporadiskt men smått exotiskt besök av denna art. I områden där arten vanligen hör hemma förekommer den sällan i höga tätheter eftersom den
är rovlevande. Födan utgörs mest av evertebrater tillhörande meiofaunan såsom nematoder och oligocheter  (Aarnio et al. 1998). Även nyrekryte-
rade Macoma balthica och små individer av Monoporeia affinis ingår i dieten. Arten är grävande och föredrar därför mjuka sediment. Dess tålighet
mot låga syrgashalter och svavelväte gör den konkurrenskraftig på ansträngda bottnar i Östersjön.
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dessa områden. Den typen av geo-
grafisk heterogenitet är kanske inte
så förvånande med tanke på den hete-
rogenitet som uppmättes i pelagial-
programmet  kring US5B under vår-
blomningen 1998 (Forsgren och
Leonardsson 1999).

fotografering av sediment

I samband med provtagningen under
våren 2000 utprovades en ny metod
för att beskriva sedimentets färg. Hit-
tills har de nationella och regionala
programmen använt sig av färg-
nycklar för att namnge färgskikten i
sedimentpropparna. Då denna me-
tod är delvis beroende av ljus-
förhållandena och den enskilde
utförarens förmåga att urskilja nyan-
ser kan resultatens tillförlitlighet vara
något osäkra. I syfte att finna en alter-
nativ metod fotograferades (digital-
foto) ett tvärsnitt av sediment-
propparna i en ljusbox med konstant
beslysning (5000 K), lämplig för god
färgåtergivning. Datafilerna analyse-
rades sedan med avseende på de tre
färgkomponenterna, röd, grön, och
blå. Dessa färgkomponenter lagras i
den digitala bildfilen med koderna 0-
255 för respektive färgkomponent
och för varje pixel. Färgnyckeln som
används vid den visuella färgbestäm-
ningen bygger på samma princip,
men har mycket färre koder. De foto-
grafier som togs visade på vissa
smärre problem med reflektioner i
fläckvis förekommande vattenskikt i
tvärsnittet av sedimentet. Dessa
fläckar kunde dock uteslutas i sam-
band med extraktionen av färg-
koderna då dessa fläckar var i de när-
maste vita, dvs RGB (255,255,255),
och avgränsade till smala strimmor.

Det dominerande inslaget av röda
och gröna komponenter i det övre
sedimentskiktet visar på ansamlingen
av fotosyntespigment i detta skikt. På
mycket mjuka bottnar blir sedimen-
tet svart på några eller flera centime-
ters djup till följd av sulfidbildningar
i frånvaro av syre. I detta skikt tycks
den blå färgkomponenten dominera
över de röda och gröna. Sedimenten
i norra Bottenviken är kraftigt avvi-
kande vad gäller färgsammansätt-
ningen på grund av de höga järn och
humushalterna i dessa områden. Ofta
återfinns där ett eller flera skikt med
orange eller rödbruna nyanser. Tan-
ken med de digitala fotona är att de

tabell:
Artsammansättning och individtätheter (ind m-2) vid var och en av stationerna vars sediment-
profiler finns återgivna i ovanstående figur.
Species composition and density (ind m-2) at each of the stations where the sediment photos
in the graph above were obtained.

Station

Species G 4 R2-14 NB 8 R 8-10

Macoma balthica 0 296 19 0
Marenzelleria viridis 0 9 9 0
Monoporeia affinis 12630 4593 0 0
Saduria entomon 9 0 9 9

De digitala fotografierna av sedimentprofilerna visar färgskiktningarna i sedimentet samtidigt som de ger
objektiva numeriska värden på de tre färgkomponenterna röd, grön och blå, vilka kan användas för vidare
analyser av till exempel eventuella trender över tiden.

The digital photos of the sediment profiles show the coloration of the sediment and supplies objective
numerical values for each of the three color components red, green, and blue which can be used for
further analyses of e.g. trends over time.
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skall ge underlag för en mera objektiv
tolkning av hur sedimenten förändras
över tiden. Dessutom kommer denna
typ av färgkoder att lättare kunna
samanalyseras med bottenfaunans

sammansättning. Huruvida det finns
några användbara kopplingar mellan
färgkomponenterna och faunans
sammansättning får framtida analy-
ser utvisa.


