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FoKus 

vitmärlan 
berättar 
från botten 
Några centimeter ner i sedimentet, i en 
av Östersjöns många mjukbottnar, ligger 
en 8 millimeter lång vitmärla nedgrävd. 
För att den ska trivas får vattnet inte bli 
för salt, högst 18 promille, och inte hel-
ler för varmt.

Vitmärlan, Monoporeia affinis, är ende-
misk för Östersjön, den har inte hittats i nå-
got annat hav. Dess förfäder kom till Sve-
rige vid den förra istiden. Den är en glaci-
alrelikt, en art som har blivit instängd i ett 
nytt habitat efter att isarna smälte.

Vitmärlan finns inte bara i hela Öster-
sjön utan lever också i svenska insjöar. Ar-
tens släktingar finns utspridda längs med 
Sveriges kust men de flesta av dem lever i 
algbälten och inte som sedimentätare. Vit-
märlans närmsta släkting i Östersjön är 
den marina vitmärlan, Pontoporeia femo-
rata som finns i något saltare vatten och 
på större djup. 

Vitmärlans huvudföda består av rutt-
nande alger som faller ner till botten efter 
algblomningar. Därför kläcks ungarna i ja-
nuari till mars, precis efter den första vår-
blomningen av växtplankton. En vitmärls-

hona kan bli upp till fyra år, men hanar-
na dör så fort de har parat sig vilket sker 
i november eller december. Vitmärlan pa-
rar sig bara en gång under sitt liv och får 
då ett trettiotal ungar. 

Tillsammans med mikroorganismer 
utgör arten ett viktigt steg i omvandling-
en från dött organiskt material till nä-
ringsämnen som går tillbaka in i födovä-
ven. Därför är den en nyckelart i Öster-
sjöns mjuka bottnar. Vitmärlorna är också 
viktiga för omblandningen av bottensedi-
ment, då de flyttar och syresätter det, unge-
fär som att man plöjer en åker innan sådd. 
För ett flertal djur som exempelvis torsk, 
skorv och havsborstmask är vitmärlor en 
viktig födokälla. 

År 1999 minskade vitmärlspopulatio-
ner kraftigt i Bottniska viken, men redan 
innan dess hade de börjat minska i Egent-
liga Östersjön. Det finns troligtvis flera or-
saker till artens nedgång. Forskare tror att 
det kan ha att göra med stor tillrinning 
från älvar, parasitangrepp och tempera-
turökningar. I och med att vitmärlan har 
varit en viktig art inom havsmiljöövervak-

ningen i över 15 år har man bra koll på vil-
ka fysiologiska problem hos populationen 
som hör ihop med olika tillstånd i havet. 
Antalet missbildade ägg och embryon ökar 
till exempel i ett förorenat sediment. Man 
kan också koppla döda äggsamlingar och 
outvecklade ägg till ökad vattentemperatur 
och syrebrist. Därför är vitmärlan en viktig 
så kallad indikatorart för Östersjön. 

Både föroreningar och algblomningar 
hör till vardagen i Östersjön. Någon som 
gillar att konsumera algrester och dessut-
om är bra på att syresätta sediment så att 
mikroorganismers arbete underlättas bor-
de värnas. I Tyskland är vitmärlan rödlis-
tad. Om den skulle försvinna kan det hän-
da att någon annan art skulle ta dess plats, 
till exempel den invaderande havsborst-
masken Marenzellaria arctia. Men man vet 
att havsborstmasken gräver ner sig djupare 
i sedimenten och den är därför svårare att 
fånga för de djur som annars äter vitmär-
la. Den blandar inte heller om ytsedimen-
tet på samma sätt. 
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