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Om ett havsområde drabbas av långva-
rig syrebrist slås all bottenfauna ut. När 
syret återvänder följer en period av åter-
hämtning, och bottenfaunan återvänder. 
En jämförelse mellan Gullmarsfjorden, 
Bornholmsdjupet och Landsortsdjupet 
visar på liknande förlopp för återkoloni-
sering, men också på stora olikheter. 

■ Både Gullmarsfj orden och Östersjön 

präglas av ett språngskikt mellan ett ytvatten 

med lägre salthalt och ett tyngre, saltare 

bottenvatten. Utbytet av detta bottenvatten 

är begränsat, vilket kan leda till perioder 

med låga syrehalter när syret i djupvattnet 

förbrukas. 

Både likheter och skillnader
I Gullmarsfj orden, som är en typisk trösk el-

fj ord, har syrehalterna i djupvattnet ett 

ty dligt cykliskt förlopp under året. En hastig 

ökning av syrehalterna sker i samband med 

vattenutbyte under vinterhalvåret och 

följs av en gradvis minskning. Här råder 

jämförelsevis stabila marina förhållanden. 

När syret återvänder
– återkolonisering följer mönster
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Succession
Den stegvisa ordning med vilken orga-
nismer koloniserar tidigare obebodda 
områden brukar inom ekologin kallas 
succession. Successionen kan antin-
gen starta helt från början, till exempel 
när djur och växter koloniserar nytt 
utrymme då isen drar sig tillbaka efter 
istiderna, när sanddyner binds och suc-
cessivt omvandlas till hedlandskap eller 
när beväxningen startar och utvecklas 
på en omålad båtbotten efter sjösätt-
ning. Successionen kan också vara en 
förändring i ett redan existerande eko-
system, såsom efter en skogsbrand el-
ler när en grund havsvik åter koloniseras 
efter en svår isvinter. 

Kunskapen om hur denna process 
går till är viktig eftersom det är något 
som i större eller mindre skala ständigt 
försiggår i naturen. När utvecklingen 
börjar helt från början utvecklas först ett 
så kallat pionjärsamhälle vilket ersätts av 
relativt snabbt föränderliga övergångs-
samhällen. Utvecklingen avslutas med 
ett relativt stabilt klimaxsamhälle. I de 
tidi ga samhällena är produktionen större 
än konsumtionen, och biomassan till-
växer. I klimaxsamhället har biomassan 
ökat till vad det tillgängliga energifl ödet 
kan underhålla.

FAKTA

Den grävande sjöborren Spatangus raschii 
som inte med säkerhet funnits i svenska vatten 
tidigare, etablerade sig i Gullmarsfjorden 1998 i 
samband med en nykolonisation efter syrebrist. 
Arten fi nns fortfarande kvar i fjorden. 
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Klimax samhällen har lätt att etablera sig, 

och samhällsstrukturen formas framförallt 

av biotiska faktorer. 

Djupområdena i Östersjön utsätts för 

mer långvariga perioder utan syre, oft a på 

fl era år. Syret kommer tillbaka endast vid 

större saltvatteninbrott från Västerhavet, 

men oft ast hinner inte bottenfaunan åter-

hämta sig helt innan det är dags för nästa 

period av syrebrist och utslagning.

Salt- och syrehalter varierar därför kraf-

tigt i bottenvattnet, och djuren är i större 

utsträckning stressade av fysiska faktorer 

än i Västerhavet. Detta medför att det fi nns 

betydligt färre arter på Östersjöns djupa 

bottnar. Samhällsstrukturen där formas i 

högre utsträckning av oförutsägbara abio-

tiska faktorer, och ett klimaxsamhälle i 

egentlig mening utvecklas aldrig. 

Förutsägbart pionjärsamhälle 
I Gullmarsfj ordens djuphåla, på 120 meters 

djup, har perioder med allvarlig syrebrist 

blivit vanligare de senaste trettio åren. Vid två 

tillfällen, 1980 och 1998, så allvarlig att faunan 

helt slogs ut. Då syresituationen förbättrades 

studerades hur faunan återvände och kolo-

niserade botten. Studierna pågick i bägge 

fallen i tre år, och inga förnyade perioder av 

syrebrist uppstod under denna tid.

Av de arter som utgjorde pionjärsamhäl-

let var det framförallt den i marina miljöer 

kosmopolitiska havsborstmasken Capi-

tella s p. som dominerade vid båda tillfäl-

lena. Denna mask är en relativt liten depo-

sitionsätare som livnär sig på eller nära 

sedimentytan. Den har kort generationstid 

och liten larvspridning, vilket är en anpass-

ning för att snabbt kunna utnyttja en resurs 

som är begränsad i tid och rum. 

Skillnader i övergångsfaserna
Vilka arter som etablerade sig senare i 

successionsförloppet var starkt kopplat till 

vilka arter som hade hög rekrytering just 

det året. Därför var det stor skillnad mellan 

de jämförda perioderna, trots att lokalen 

var densamma och återkolonisationen 

startade vid samma tid på året. 

Successionsförloppet under den första 

perioden var mycket långsammare än den 

andra. Då var det exempelvis en betyd-

ligt lägre rekrytering av nya arter under 

sommarhalvåret, och den tidiga kolonisa-

tören Capitella sp. dominerade faunan även 

långt in på hösten. Under den andra perio-

den försvann Capitella-populationen redan 

under sommaren, och ersattes av många 

olika arter. Bland annat noterades höga 

tätheter av juvenila irreguljära sjöborrar. 

Det visade sig vara de tre vanliga arterna 

som förekommer längs kusten; Echinocar-

dium cordatum, E. fl avescens och Brissopsis 

lyrifera. Dessutom påträff ades Spatangus 

rachii, en art som inte med säkerhet åter-

funnits i svenska vatten tidigare. Av sjöbor-

rarna är B. lyrifera den art som är bäst 

anpassad till rena ackumulationsbottnar, 

och som tidigare påträff ats i Gullmarfj or-

dens djuphåla. Övriga arter av sjöborrar 

lever normalt på grundare och sandigare 

substrat. Detta är ett bra exempel på att det 

i övergångsamhället fi nns utrymme och 

resurser för arter som normalt lever i andra 

områden att etablera sig.

Klimaxsamhälle efter tre år
Under andra och tredje året var föränd-

ringen långsammare än det första året, och 

likheten mellan de två jämförda perioder-

na ökade. När resurserna senare i succes-

sionsförloppet blev mer begränsade, ökade 

konkurrensen. Faunan dominerades då i 

allt högre grad av arter som är anpassade 

till den rådande miljön på lokalen, framför 

allt lerrörsbyggande havsborstmaskar som 

Melinna cristata och Amphicteis gunneri. 

Abundans, biomassa och antal arter hade 

eft er tre år uppnått vad som kan betraktas 

vara normalt för lokalen. 

m I Gullmarsfjorden har syrehalterna i djup-
vattnet ett tydligt cykliskt förlopp under året. 
En hastig ökning av syrehalterna sker under 
vinterhalvåret och följs av en gradvis minskning. 
Då syrehalten ligger under en milliliter per liter i 
mer än två månader (markerat orange i fi guren) 
har det en kraftigt negativ påverkan på botten-
faunasamhället. Vid längre perioder slås faunan 
ut helt. Därefter följer en period av återkoloni-
sering. Starten för de perioder som beskrivs i 
artikeln är markerade med mörkare orange.
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Frekvent syrebrist 
Medan syrehalten i bottenvattnet i Gull-

marsfj orden vanligen förnyas varje år, kan 

stagnationsperioderna på djupa bottnar i 

Östersjön pågå under fl era år, eller till och 

med decennier. För att studera återkoloni-

sering och successionsförlopp i Östersjön 

krävs därför långa tidsserier. Här redovisas 

hydrografi  och makrofauna under de senas-

te femtio åren från två typiska djupområden; 

Bornholmsdjupet och Landsortsdjupet. 

Korta syreperioder
I Bornholmsdjupet i södra Egentliga Öster-

sjön sker saltvatteninbrotten relativt oft a. 

Perioderna med goda syrevärden är dock 

korta, och syret hinner oft a ta slut redan 

eft er ett eller två år. Bottenfaunan slås då 

återigen ut innan samhället hunnit nå sitt 

klimaxstadium. Vilka arter som kolonise-

rar området eft er ett saltvatteninbrott beror 

till stor del på vilka pelagiska larver som 

fi nns på grundare vatten i området eller 

som kommer in med det inströmmande 

vattnet, och beror således också på när 

under året det sker.

Till skillnad från i Gullmarsfj orden, 

där den första art som påträff ades var en 

depositionsätare, var den först påträff ade 

arten i Bornholmsdjupet vid samtliga åter-

koloniseringsperioder sedan 1960-talet en 

rovlevande havsborstmask, Bylgides sarsi. 

Denna art kan simma långa sträckor och 

har relativt långlivade pelagiska larver, 

vilket ger den möjlighet att snabbt koloni-

sera bottnar när en fauna av bytesdjur har 

etablerat sig. Troligtvis hade alltså redan 

mindre bytesdjur, som varit för små för att 

fastna i de såll som använts, redan etablerat 

sig då proverna togs. 

I andra undersökningar har exempelvis 

små bentiska hoppkräft or (Harpacticoida), 

tack vare sin korta generationstid och snab-

ba reproduktion, i likhet med Gullmars-

fj ordens pionjär Capitella, visat sig snabbt 

kunna kolonisera en botten. Även i Born-

holmsdjupet har Capitella påträff ats tidigt 

i successionen, men aldrig som ett domi-

nerande inslag. Orsaken är troligen att det 

är en marin art, som i Bornholmsdjupet är 

nära gränsen för hur långt in i Östersjön den 

kan leva. Provtagningarna i Östersjön sker 

endast en gång om året, och det har oft ast 

gått många månader mellan saltvatten-

inbrotten och de första observationerna. 

Större delen av Capitella-populationen kan 

därför också ha hunnit försvinna innan 

första provtagningen. 

I nästa successionsstadium återfanns 

de depositionsätande havsborstmaskarna 

Heteromastus fi liformis, Scoloplos armige r 

och Trochochaeta multisetosa, även dessa 

med pelagiska larver. Scoloplos och Hetero-

mastus har endast kortvariga pelagiska 

stadier. Trochchaeta är förmodligen plankto-

trof med larver framför allt inom den 

fotiska zonen. Troligtvis har ingen av dessa 

arter kommit med det inströmmande vatt-
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m På nittio meters djup vid Bornholmsdju-
pet sker saltvatteninbrott relativt ofta, men 
perioderna med goda syrevärden är korta. 
Bottenfaunan slås återigen ut innan samhället 
nått sitt klimaxstadium. Data saknas för åren 
1975 till 1978 och 1993. För perioden 1965 
till 1975 visas successionen av arter under en 
återhämtningsperiod.
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net utan härstammar från grundare vatten 

i området. I senare successionsstadium 

etablerade sig arter som är typiska för ett 

mer moget samhälle i södra Östersjön, 

såsom kräft djuret Diastylis rathkei, muss-

lan Astarte och den rovlevande havsborst-

masken Nephtys ciliata. 

När sedan syreförhållandena återigen 

försämrades försvann de tidigare etable-

rade arterna med undantag av B. sarsi och 

T. multisetosa och slemmasken Nemertea 

spp. Däreft er tog syret slut och samhället i 

sin helhet slogs ut.

Omvända syre- och saltförhållanden
Vid Landsortsdjupet är saltvattenin fl ödena 

mindre frekventa än vid Bornholm. Här 

råder ett omvänt samband jämfört med 

Bornholmsdjupet, syrehalten ökar då 

salthalten går ned. Detta beror på att salt-

haltssprångskiktet sänks djupare ner vid 

uteblivna saltvatteninbrott, vilket i sin tur 

leder till en förbättrad syresituation och en 

nyrekrytering av fl era arter. 

Precis som i Bornholmsdjupet är havs-

borstmasken Bylgides sarsi den första arten 

som påträff ats vid samtliga återkolonise-

ringstillfällen. De följande successionssta-

dierna skiljer sig dock markant. Vitmärlan 

Pontoporeia femorata etablerade sig relativt 

tidigt i successionen, troligen genom vuxna 

simmande individer. Senare etablerade sig 

havsborstmasken Terebellides stroemi, trolig-

ten genom larver från grundare områden. 

I de senare successionsstadierna etable-

rades östersjömusslan Macoma balthica, 

ishavsgråsuggan Saduria entomon och 

enstaka individer av sötvattenvitmärlan 

Monoporeia affi  nis, vilka är typiska arter 

för ett mer moget samhälle i Egentliga 

Östersjön. Ishavsgråsuggan är ett rovdjur, 

som kräver tillräckliga mängder av vitmär-

lor för att kunna etablera sig. Att öster-

sjömusslan etablerar sig så sent kan bero 

dels på att den har svårt att etablera sig på 

bottnar som domineras av vitmärlor, dels 

på att den är långsamväxande och därige-

nom svår att upptäcka innan den uppnått 

tillräcklig storlek för att fastna i sållet.

Annorlunda förlopp
En period med syrebrist i ett område 

har normalt föregåtts av en period med 

kontinuerligt minskande syrehalter. Den 

förändring av faunan som sker då är helt 

olika den succession som sker i samband 

med att bottnarna åter koloniseras, och de 

arter som överlever längst när syrehalter-

na minskar är helt andra än de som först 

koloniserar botten när det åter råder goda 

syreförhållanden. I fallet med minskande 

syrehalter blir de arter som har förmåga att 

överleva långa perioder med låga syrevär-

den kvar längst. Dessa arter kan överleva 

genom att antingen anpassa sig fysiolo-

giskt, minska sin aktivitet eller genom att 

de har förmågan att komma upp en bit 

ovanför sedimentytan.  S
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m På åttio meters djup vid Landsortsdjupet är 
saltvatteninfl ödena mindre frekventa. Den mins-
kande salthalten leder till minskad skiktning vilket 
medger en ökad vertikal cirkulation ned till större 
djup. Effekten blir att syrehalten ökar då salthal-
ten går ner, och en nyrekrytering av arter kan 
ske. För perioden 1987 till 2000 visas successio-
nen av arter under en återhämtningsperiod.

Ishavsgråsuggan är ett rovdjur 
som etableras i de senare 

successionsstadierna.
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