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Hårda bottnar begränsar

Hårda ytor utgör en bristvara i havet. Alla som någon gång
har satt i en badstege vet att det inte dröjer länge innan den
har koloniserats av alger och smådjur. Detsamma gäller alla
bojar och prickar längs vår kust. De utnyttjas hårt av havets
organismer och är för det mesta helt täckta av både växter
och djur. Sjöfartsverket utför varje år service på en mängd
av dessa sjömärken. Många av de prickar som markerar
farleder och grynnor byts årligen medan andra typer av
märken tas upp för service eller kontroll.

Efter en idé från PO Sandman vid Sjöfartsverket starta-
des år 2001, i ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Natur-
vårdsverket och Stockholms universitet, ett projekt där
påväxten på sjömärken skulle studeras längs den svenska
ostkusten. Sjöfartsverkets årliga arbete med sjömärken
kunde ge oss en bild av hur växters och djurs förekomst och
spridning förändras. Efter utvärdering av insamlade obser-
vationer under det första året drog projektet igång på allvar
under år 2002.

Besättningen som övervakare
Sjöfartsverkets fartyg M/S Baltica har hand om ostkustens
sjömärken och det är dess besättning som gör observatio-
nerna. M/S Baltica är också det fartyg som hyrs in för forsk-
ning och miljöövervakning ute till havs. Samarbetet mellan
dess besättning och havsforskarna är alltså väl etablerat och

mycket gott. Iakttagelserna noteras i ett förtryckt protokoll
och från några prickar samlas prover in. Även fotodoku-
mentation sker. Prover och fotografier används sedan för
att se att observationerna i fält är riktiga. Täckningsgraden
av påväxten skattas enligt en femgradig skala: inget, myck-
et lite, spritt, vanligt förekommande eller heltäckande (0,
<10, 10–25, >25 och >75 %). Växterna delas in i röd-, brun-
och grönalger samt övriga växter. Djuren delas in i
blåmusslor (Mytilus edulis), havstulpaner (Balanus improvi-
sus), mossdjur, nässeldjur samt övriga djur. Observationer-
na görs på sjömärket från 0–6 m djup samt på sjömärkets
kätting och ankare. Under år 2002 har påväxten på 163
sjömärken dokumenterats från Bottenviken i norr till
Kalmarsund i söder.

Brun- och grönalger dominerar
Både brun- och grönalger var vanliga på ostkustens prickar
(figur 19). De insamlade proverna visade att brunalgsgrup-
pen främst utgjordes av Pilayella littoralis och Ectocarpus sili-
qulosus och att grönalgerna främst bestod av Cladophora
glomerata, C. rupestris och C. aegagropila. De alger i norra
Kvarken och Bottenviken som klassats som brunalger var
dock troligen grönalgen Cladophora övervuxen av kiselalger
som förekommer i stora mängder. Brunalgerna täckte 10 –
75 % av prickarnas yta ned till 6 m djup. Djupare ned täck-

Sjömärken i miljöövervakningens tjänst

Mängder av prickar och bojar längs vår kust kontrolleras

årligen av Sjöfartsverket. I ett nytt projekt utnyttjas nu

dessa kontroller i miljöövervakningen längs den svenska

ostkusten. Påväxten på sjömärken avslöjar hur förekom-

sten av djur och växter varierar över åren. Observatio-

nerna ger också en bild av den geografiska utbredningen

av både invandrade och inhemska arter.
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Täckningsgrad av alger och djur på sjömärken
The cover of some fouling organisms on navigation marks

Figur 19. Täckningsgraden av alger och djur på
sjömärken ned till 6 m djup. a) visar brunalger, i
norra Kvarken och Bottenviken är det dock troligen
grönalger, b) visar grönalgernas utbredning. Djurens
täckningsgrad visas i c) havstulpaner, d) blåmusslor
och e) nässeldjur. Blåmusslor förekommer djupare än
6 m längs hela kuststräckan söder om Ålands hav.

The cover of some fouling organisms on navigation
marks from the surface to 6 m depth, a) shows the
brown algae coverage however they are most likely
green algae in the northern Quark and the Bothnian
Bay, b) shows the distribution of green algae. The
covers of sessile animals are shown in c) barnacles,
d) blue mussels and e) hydrozoans.
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te de upp till 25 %. Utanför Kapellskär i Roslagen notera-
des de på hela 18 m djup. Grönalger var vanliga eller
heltäckande främst första metern på prickarna, nordligaste
observationen skedde utanför Kalix. Rödalger noterades
endast på ett fåtal prickar söder om Ålands hav. Ullsleke,
Ceramium tenuicorne, var den vanligaste rödalgen men även
små exemplar av Rhodomela confervoides, Polysiphonia fucoi-
des och Calliothamnion roseum hittades i proverna.

Djur på stora djup
Havstulpaner var vanliga upp till norra Kvarken, norr om
N 65° observerades inga under 2002 till skillnad från år
2001 då man fann havstulpaner på tre prickar utanför
Kalix. Norr om Arkö i Östergötland förekom de i spridda
populationer ned till 6 m djup och längre söderut utgjorde
de vanliga och även mycket vanliga inslag i påväxten.
Under 6 m djup minskade havstulpanernas täckningsgrad
men de hittades ända ned till 35 m djup. Blåmusslor obser-
verades längs hela kuststräckan upp till Ålands hav. Nässel-
djuren var också en vanligt förekommande djurgrupp. De
hittades längs hela kusten upp till Härnösand/Umeå-områ-
det och har observerats ända ned till 28 m djup. Mossdju-
ren däremot har endast observerats sporadiskt men de kan
också ha förbisetts då de inte är så iögonfallande.

Möjligt att upptäcka förändringar
Projektet kommer att ge oss information om arternas
geografiska spridning och djuputbredning i mellan- och
framförallt ytterskärgården. För miljöövervakningen är det
en unik chans att få observationer från ett så stort antal
punkter varje år. Den tidsserie som byggs upp under
projektets gång kommer förhoppningsvis att göra det
möjligt att upptäcka förändringar och störningar i framti-
den. Projektet som täcker ett stort geografiskt område
kommer också att fungera som ett komplement till de
miljöövervakningsprogram som pågår i mindre områden,
t.ex. vid Askö och Gotland.

English summary
Navigation marks in the monitoring
Navigation marks represent hard substrates that
attract fouling algae and animals. Some are exchanged
regularly on a yearly basis while others only receive
maintenance when required. This regularity of service
yields a picture of the yearly recruitment and distribu-
tion of the most common algae and animals found in
the Baltic Sea, both geographically and along the
depth gradient. Studying these fouling communities,
which cover a large geographical region, will also
complement the on-going monitoring programmes in
the Askö and Gotland areas and as the project contin-
ues the time series will make it possible to detect chan-
ges or disturbances.

The crew on Swedish Maritime Administration’s
ship M/S Baltica who service the navigation marks on
the east coast of Sweden make observations of the
amount of fouling and also collect some samples and
take photographs.

Both brown and green algae were common on navi-
gation marks in the entire region. Pilayella littoralis and
Ectocarpus siliqulosus were the most common brown
algae found in the samples. However, the observations
of brown algae in the northern Quark and the Bothni-
an Bay were most likely green algae (Cladophora spp.)
with massive overgrowth of diatoms. The blue mussel,
Mytilus edulis, was found up to Åland archipelago
whereas the barnacle, Balanus improvisus was common
up to the northern Quark. North of N65º no barnacles
were found in 2002 but they were observed outside
Kalix in the year 2001. Other common fouling orga-
nisms were the hydrozoans found up to the Umeå
region. Bryozoans have only been observed sporadi-
cally but may have been overlooked due to their incon-
spicuous appearance.

Prick från Arköområdet med påväxt av nässeldjuret Cordylophora
och havstulpaner.

The hydrozoan Cordylophora and barnacles on a navigation mark from
the Arkö area.

Frodig påväxt av främst grön- och rödalger tillsammans med havs-
tulpaner på prick utanför Västervik.

Green and red algae together with barnacles on a navigation mark
outsider, Västervik.


