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HAVETS
SKATTER
Undervattensvärlden i de Finska
havsområdena är väldigt mångfaldig jämfört med många andra
länders kuster kring Östersjön.
Så som det på land finns olika
skogar, ängar och träsk finns det
motsvarande också under Östersjöns yta otaliga olika naturtyper och landskap. Ju mer mångfaldig havsbottnen är, desto
fler olika organismarter bor där.
Ett rikt artbestånd upprätthåller
ekosystemens stabilitet, det vill
säga till exempel förmågan att
tåla plötsliga förändringar.

Ofta framkommer olika typer av
botten tillsammans och bildar en
liten mosaik där de artmässigt
olika livsmiljöerna turas om.
Östersjön är väldigt unik i sitt
artbestånd. Här träffas många
oceaniska organismarter, det
vill säga sådana som kräver ett
högt bestånd av salt, och sötvattensarter. Ingen annanstans
bebor en sötvattenspolyp och en
havssnigel samma stjälk och inte
heller simmar en piggvar och sik
in i samma nät. I Östersjön kan
helt unika relationer utvecklas
arter emellan.

Östersjöns undervattenslandskap kan klassificeras bland
annat enligt kvaliteten på bottenmaterialet. Finlands kust har ett
brett spektrum av sandbottnar,
grusbottnar, lerbottnar och rev,
det vill säga hårda bottnar, där
det bor ett artbestånd som anpassat sig just till dessa bottnar.

Även om Östersjön mår dåligt på
många platser finns längs Finlands kuster fortfarande underbart vackra platser som är värda
att skydda. I den här utställningen dyker vi ner till Östersjöns
mest värdefulla skatter.
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Natingar. Bild: Mats Westerbom, Forststyrelsen.

Natingängarna (Ruppia spp.) under vattnet badar i solskenet. Undervattensängarna hör till Östersjöns mest mångfaldiga biosamhällen.
Ängarna kan bildas av bandtång samt av slingrande natingar, grenande
natar och av fräkenaktigt förgrenande sträfsen. Bland dem kan också
förekomma tofsar av rödalger, som på bilden. Ängarna erbjuder skydd
och näring åt många arter av ryggradslösa djur, samt åt fiskar och i
synnerhet fiskyngel. Det finns sträfsängar längs hela kusten, medan
natingängar inte längre påträffas på Kvarkens norra sida.
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SANDBOTTNARNAS
ÄNGAR
Sanden under tårna känns mjuk
och inbjudande. Sandbottnarna
som påverkas av vågorna är ändå i
verkligheten en väldigt karg livsmiljö: vattnets rörelse snurrar sanden
oavbrutet och att slå sig ner är svårt.
När de tuffaste växterna lyckas slå
rot i sanden tar det inte lång tid
innan en mångskiftande skock djur
från musslor till räkor också hittar till
de vajande ängarna. Faktiskt kan
växtligheten på lite mer skyddade
sandbottnar vara väldigt mångfaldig
och erbjuda skydd och näring åt
många ryggradslösa djur. En riklig
mängd organismer lockar å sin sida
sjöfåglar till platsen som anländer för
att snappa upp näring från ängarna

som gungar på vågorna.
Förutom att sandbottnarnas ängar
upprätthåller mångfaldigt liv binder
de också effektivt koldioxid från
havsvattnet, det vill säga de fungerar
som så kallade kolsänkor effektivare än skogarna. Sandbottnarnas
artrika ängar är trots allt lätt sårbara
naturtyper som särskilt lider av
övergödningens effekter. Vikten av
dessa landskap har inte förståtts
under en mycket lång tid. Många av
sandbottnarnas ängar ligger så nära
stranden att det är lätta att beundra
dem genom att snorkla. Man behöver inte alltid fara till andra sidan
jorden för att söka havens under.
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Bild: Visa Hietalahti.
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Mindre havsnål. Bild: Pekka Lehtonen, Forststyrelsen.

Den mindre havsnålen (Nerophis ophidion) är en mästare på att gömma sig bland bandtången. Den här släktingen till sjöhästen är en liten
och smal, grönaktig fisk som kan växa till en storlek på högst 30 centimeter. Den har bara en liten ryggfena med vilken den rör sig långsamt,
genom att slingra på hela kroppen.
Den mindre havsnålen påträffas längs alla Finlands kustområden ända
upp till Uleåborg. Deras lek inträffar i juli då honan efter lekaktiviteterna
fäster romäggen på hanens buk. Efter det förflyttas vårdansvaret till
hanen. Efter cirka en månad kläcks de små havsnålarna och går sina
egna vägar.
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Bandtång. Bild: Mats Westerbom.

Bandtången (Zostera marina) trivs i klara vatten och är Östersjöns
enda fröväxt som lever helt under vattnet. Den kan i gynnsamma
förhållanden bilda omfattande undervattensängar på rena sandbottnar, ända ner till fem meters djup. Med sina rötter binder bandtången
det rörliga bottenmaterialet på plats och skapar så en livsmiljö som är
trivsam också för många sådana arter, som inte skulle överleva på bar
sand. Bandtångsängarna betraktas som en av Östersjöns nyckelbiotoper som upprätthåller havets mångfaldighet på ett betydande sätt.
Bandtångens utspridningsområde i Östersjön sträcker sig från södra
Östersjön till Finska vikens mittdelar och till Bottenhavet ungefär till
höjden av Raumo. I Östersjön förökar sig arten huvudsakligen asexuellt
och därför är växtligheterna oftast kloner, det vill säga har samma arvsmassa och är en och samma individ. Bandtången är känslig till förändringar i bottnen och till övergödningen av haven eftersom den behöver
ljus för att växa. Såväl bandtången i sig som ängarna som bildats av
den är i Finland klassificerade som sårbara.
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Hästräka. Bild: Olli Mustonen.

En hästräka (Crangon crangon) som står stilla är svår att upptäcka.
Ofta fångas uppmärksamheten av en puff sand när djuret kvickt flyr.
När faran hotar studsar hästräkan plötsligt bakåt eller gräver sig kvickt
ner i sanden. Gömman finslipas genom att med känselspröten samla
sandkorn på ryggen så att endast ögonen, som är riktade uppåt, förblir
synliga.

9

Bild: Mats Westerbom, Forststyrelsen.

Bild: Visa Hietalahti.

Bild: Visa Hietalahti.

Bild: Mats Westerbom.
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ÖRONMANETENS
MYSTISKA LIV
Solljuset som filtreras genom
vattnet skär genom landskapet
under ytan, då blicken fastnar på
den genomskinliga figuren som
svävar över allt. Öronmaneten
(Aurelia aurita) som hör till nässeldjuren är en förtrollande syn.
Den följer vågorna och strömmarna, men den är inte bara en
passiv drivare. Med hjälp av sina
rudimentära sinnen kan maneten
känna igen färdriktningar och
omgivningens kemiska egenskaper och genom att rytmiskt sammandra sin kroppshåla kan den
undvika till exempel strandklippor och sträva bort från skadliga
förhållanden. Öronmanetens
balans-, syn- och luktorgan
befinner sig i små sprickor som
finns kring kroppshålans kanter.

Öronmaneten förekommer i hela
Östersjön hela vägen till Kvarken.
Man kan stöta på stora mängder
maneter speciellt vid slutet av
sommaren när de flockar sig i
strandvattnen. Det har spekulerats i att dessa massförekomster
skulle vara förknippade med
reproduktion, eftersom åtminstone maneterna på den sydvästra
kusten förökar sig sexuellt vid
den tiden. De befruktade äggen
utvecklas först inuti honan och
frigörs därefter i vattnet som larver. När larven fäst sig vid ett fast
underlag utvecklas den till en polyp som inom kort börjar skiva av
sig väldigt små maneter. När de
små maneterna frigjorts i vattnet
överlämnar de sig till strömmarna och växer under sommaren
till vuxna öronmaneter.
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Blåstång, gaffeltång. Bild: Mats Westerblom, Forststyrelsen.

Bland blåstången (Fucus vesiculosus) växer den rödaktiga gaffeltången (Furcellaria lumbricalis). När den växer grenar sig gaffeltången i två
delar om och om igen, i enlighet med sitt namn. Slutresultatet är en
buskliknande växtlighet där spetsen på varje gren är som en liten gaffel.
Individer som växer i grunt vatten är mer rikligt förgrenade medan individer som förekommer djupare påträffas nästan utan förgrening. Arten
är särskilt vanlig på 4–10 meters djup där den ofta kan vara rödalgsbältets dominerande art.
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KLIPPSTRÄNDERNAS UNDERVATTENSSKOGAR
En stenbotten låter inte på rak
arm som en väldigt frodig livsmiljö men de steniga sluttningarna
som stiger från havets djup mot
ytan överraskar med sitt spektrum av arter och färger. Undervattensklipporna och bottnarna
mönstrade av stora stenblock
vimlar av liv, särskilt i den yttre
skärgårdens klara vatten. På sådana här hårda bottnar bosätter
sig organismerna i zoner, bland
annat i enlighet med hur mycket
ljus de behöver.

på klipporna som är slipade kala
av isen. Lite djupare erövrar de
mångåriga algerna landskapet:
i skuggan av stora blåstångsruskor och brokiga trådalgsbuskar
lever en enormt mångfaldig
grupp av organismer som söker
skydd och näring samt jagar
varandra.
Djupen där mängden ljus inte
längre är tillräcklig för andra är
de mångskiftande rödalgernas rike. Oåtkomliga för ljuset
i klippsträndernas djupaste
skymning täcker blåmusslor och
polyper ytorna. När de bosätter
sig i djupare vatten behöver de
inte tävla om livsutrymme med
de alger som behöver ljus.

Närmare vattenytan gör vågorna
och isen livet utmanande. Vid
ytan överlever de ettåriga trådalgerna, som påbörjar sin tillväxt
om och om igen på våren, bäst
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Blåmussel, sjustrålig smörbult. Bild: Olli Mustonen.

Blåmusslan (Mytilus trossulus) trivs inte i en salthalt på mindre än fyra
promille. Därför förekommer den överallt i Östersjön förutom i den
lågsaltiga Bottenviken. Blåmusslorna lever på hårda bottnar där de
fäster sig vid underlaget eller sina artfränder med sina sega byssustrådar. Samhällena av blåmusslor är vanligtvis mest täta under zonen där
det är ljust, där tävlingen om lediga platser att fästa sig är mindre. På
Finlands sydvästra kust kan det som bäst förekomma över 200 000
individer av blåmusslor per kvadratmeter, något som troligtvis är världsrekordet i en arts frekvens.
Samhällen av blåmusslor som brett sprider ut sig skapar en alldeles
egen livsmiljö: musslornas skal är utmärkta växtunderlag för andra arter
medan sedimentet som samlas mellan skalen lockar organismer från
mjuka botten till en miljö som annars är hårdbottnad. Blåmusslan är
en av Östersjöns nyckelarter som många andra arter är beroende av.
Den upprätthåller, bearbetar och skapar livsmiljöer genom att erbjuda gynnsamma livsförhållanden för över 40 andra ryggradslösa arter
eller artgrupper, som man kan upptäcka med bara ögat. På de tjocka
madrasserna av blåmusslor trivs många små ryggradslösa arter och
fiskar, så som den sjustråliga smörbulten (Gobiusculus flavescens)
som vilar på bilden.
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Blåmussel. Bild: Mats Westerbom.

För näring silar och filtrerar blåmusslan många olika slags mikroorganismer från vattnet. När blåmusslan filtrerar vatten renar den det på samma gång, och särskilt vid stranden kan det här göra vattnet klarare och
på så sätt förbättra livsförhållandena för de organismer som kräver ljus.
Förutom sin näring avlägsnar blåmusslan bland annat näringsämnen
och miljögifter från vattnet. Gifter löses vanligtvis upp väldigt långsamt
i naturen och därför samlas de i blåmusslornas kropp och också i de
fåglar och fiskar som använder musslorna som näring, såsom ejdrarna
och flundrorna.
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Slät havstulpan, tångbark. Bild: Visa Hietalahti.

Den släta havstulpanen (Amphibalanus improvisus) är en främmande
art som kommer från Amerika och de första observationerna i Östersjön gjordes redan på 1840-talet. Den har spridit sig kring hela Finska
kusten förutom den lågsaltiga Bottenviken. Den släta havstulpanen
fäster sig väldigt hårt vid sitt växtunderlag och när den har blivit mer
utbredd har den tagit utrymme och näring från andra arter som lever
på hårda bottnar. Den släta havstulpanen är tvåkönad, det vill säga
samma individ kan fungera som både hona och hane. Dess penis är så
lång att den når att röra sin artfrände som på samma sätt är fäst vid sin
plats. Vid behov kan den släta havstulpanen också föröka sig med sig
själv.
Den spetsliknande brackvattenstångbarken (Einhornia crustulenta)
som hör till mossdjuren klättrar på de vita, släta havstulpanerna. Den
här arten, som särskilt trivs i brackvatten, lever tätt fast på stenarnas,
musslornas eller växternas yta och bildar på underlaget ett nätliknande
samhälle. Det enskilda djuret är cirka en halv millimeter stort och för
att skydda sig utsöndrar den ett kalkskal med sex hörn och lock. Hålet
i skalet är omringat av fransliknande tentakler med vars hjälp det lilla
skaldjuret silar plankton från vattnet som näring.
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Blåstång. Bild: Mats Westerbom.

I klart vatten kan Östersjön vara mycket färggrann. Den rikliga och livskraftiga blåstångsväxtligheten och den sammetsliknande rödalgen som
täcker klippans yta trivs sida vid sida i det här landskapet. De mångskiftande rödalgerna färgar ofta också andra algsamhällen. Rödalgsbottnen är fläckade av den vitt glödande havstulpanen som ivrigt fäster
sig vid nästan vilken som helst hård yta. Den har visat sig vara ett riktigt
elände när den fäster sig som cement på bottnen av båtar och skepp.
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Båtsnäcka, tusensnäcka. Bild: Mats Westerbom.

Både båtsnäckan (Theodoxus fluviatilis) och tusensnäckan (Hydrobiidae sp.) som fäst sig på den, hör till de vanligaste snäckorna på Finlands klippstränder. De under en centimeter stora båtsnäckorna betar
klippytornas alger och mikroorganismer för kära livet. Tusensnäckorna
är ännu mindre än båtsnäckorna med en längd på högst fem millimeter. Med sitt enda ben klänger snäckorna fast vid sitt underlag så hårt
att inte ens hårda strömmar sliter loss dem.
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Klubbpolyp (t.v.), klockpolyp (t.h.). Bild: Visa Hietalahti.

På blåmusslorna som fäst sig vid ett hårt botten lever brackvattenstångbarken (Einhornia crustulenta) samt två olika polyparter: på
bilden till höger är Östersjöns staminvånare klockpolypen (Laomedea
loveni) och till vänster klubbpolypen (Cordylophora caspia) som i
Finland har klassificerats som en invasiv främmande art. Kolonier som
bildats av polyper kan vid en första blick verka som alger, men så som
de tropiska korallerna hör de till djurriket.
Att bo i en koloni möjliggör en effektiv arbetsfördelning för polyperna:
de polyper som lever på insidan av kolonien är specialiserade på fortplantning medan de individer som lever på de yttre kanterna ansvarar
för jakt. Näring fångas från vattnet som flyter förbi genom att vaja på
jakttentaklerna utan att desto mera välja på näringens kvalitet.
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Blåstang. Bild: Julia Scheinin, Forststyrelsen.

När den växer på en mer skyddad plats bildar blåstången gasblåsor på
sin bål från vilka namnet har sitt ursprung. Däremot fattas ofta gasblåsorna på öppna växtplatser efter som vattnets rörelse bär upp algens
bål. På bilden går det ett myller på blåstångens yta när bland annat
tångmärlorna (Gammarus spp.) betar på trådalgerna som växer på
den.
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LIVET I ETT
BLÅSTÅNGSKOLLEKTIV
Blåstången (Fucus vesiculosus)
är en av vår kusts mest kända
nyckelarter. Denna brunalg som
också bildar större växtligheter
vid stränderna är ofta känd som
blåsalg men med den nuvarande
benämningen vill man betona
att algen hör till just tångens
släkte. Arten är betydande för
hela havsekosystemet och
dess mångfald eftersom många
arter är beroende av näringen,
livsutrymmet och skyddet som
tången erbjuder.

dem. Tångens utseende och
formen på växtligheten varierar
också mycket till exempel enligt
växtplats. Den bekanta arten är i
all sina variationer förvånansvärt
gåtfull och det finns fortfarande
mycket att fundera på också för
forskare.
Livet i ett samfund som blåstången bildat är väldigt livligt:
under, på och bland tångväxtligheten finns såväl alger och
ryggradslösa djur som fiskar och
deras lek. Den beskt smakande
blåstången duger som näring
bara till några men trots det
upprätthåller arten ett varierat
nätverk av växelverkan. Om en
nyckelart lider riskerar hela samfundet att kollapsa. Därför måste
blåstångens bevarande tryggas
med alla medel.

I Östersjön lever förutom blåstången också dess mindre talrika nära släkting: östersjötången.
Dessa kusiner som delvis trivs
på samma växtplatser påminner så mycket om varandra att
man inte kan vara helt säker på
arten bara genom att titta på
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Vanlig tångräka, vanlig tånggråsugga, tångbark, slät havstulpan, röd havsmössa . Bild: Visa
Hietalahti.

Hur många arter hittar du på bilden? Bildens största djur är den vanliga
tångräkan (Palaemon adspersus) som hör till Östersjöns ursprungliga
artbestånd. Den vanliga tångräkans färg är i enlighet med sin livsmiljö
grönaktig eller rödaktig, med bruna prickar. Dessutom hittar man på
blåstången två vanliga tånggråsuggor (Idotea balthica) som smälter in i
sitt underlag, brackvattenstångbarken (Einhornia crustulenta) som liknar en spetsmatta, den vita, släta havstulpanen (Amphibalanus improvisus) samt en liten tofs röd havsmossa (Ceramium tenuicorne).
Blåstången är inte lätt näring eftersom den består av beska tanniner
som kan skada matsmältningen. För de vanliga tånggråsuggorna
duger den emellertid och de har byggt ett utmärkt ekologiskt fack
för sig själva genom att så som sin näring använda tång som många
andra ratar. Om det finns många gråsuggor kan de äta upp nästan hela
strandens tångväxtlighet. De är i sitt element på blåstången.
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Tångludd. Bild: Visa Hietalahti.

Tångludd (Elachista fucicola) är en algart som i Östersjön bara växer
på tång som s.k. epifyter, det vill säga på andra växter. Därför är tångluddens framgång här beroende av tångens välbefinnande. Tångluddens unga tofsar är cirka tre centimeter stora och gulgröna till färgen,
medan gamla tofsar är mörkbruna och mindre till storleken. Tångludden är inte en effektiv assimilerare, men den får troligtvis assimilationsprodukter från blåstången. Man vet emellertid inte om tången får något
i utbyte från ludden.

Tångspigg. Bild: Mats Westerbom.

Tångspigghanen (Spinachia spinachia) vaktar sitt bo, som den också
har byggt: med sina utsöndrade, klibbiga trådar binder den blåstång
till en tät boboll. Honan som lagt sin rom har redan gått sin egen väg.
Hanens huvud, som kikar ut ur boet, är cirka 1,5 cm långt.
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Trådslick. Bild: Mats Westerbom, Forststyrelsen.

Trådslick (Pylaiella littoralis) är en ettårig, arktisk trådalg som trivs i kalla
vatten i hela Östersjöns område, dock lite mer i de nordliga delarna
av Bottenviken. Den växer på klippor eller på annan växtlighet. Trådslicken, som drar nytta av övergödningen, tävlar om livsutrymme med
blåstången och kan begrava ett helt bestånd av blåstång under sig.
Trådslicken påbörjar sin tillväxt under isen redan på vintern, vilket är
dess trumfkort.
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ÖVERGÖDNING
RUINERAR
LANDSKAPET
Övergödning är ett av de största
hoten mot mångfalden under
vattnet i vår havsnatur. Den
orsakas av en ökande näringsbelastning som rinner ut i havet.
Östersjöns avrinningsområde är
i förhållande till havets storlek
enorm, och i dess stora städer
och vidsträckta jordbruksområden bor tiotals miljoner
människor. Dessutom är Östersjön rätt grund och dess vatten
byts ut långsamt vilket gör den
speciellt mottaglig för övergödning.

mets balans och förr eller senare
påverkar förändringen alla arter
som bor i havet och växelverkan
mellan dem.
Som konsekvens av övergödningen blir vattnet också grumligt
när mängden av både levande
och döda organismer i vattnet
ökar. När vattnet blir grumligare når inte solljuset längre så
djupt som förr vilket minskar
på livsutrymmet för de organismer som behöver ljus. Å andra
sidan klarar sig till exempel vissa
musslor, fjädermyggslarver samt
sötvattenssnäckor utmärkt i det
grumliga och näringsrika vattnet
liksom också de karpfiskar som
äter dessa bottendjur. Allt som
allt gör övergödningen ändå artbeståndet märkbart mer ensidigt
och som konsekvens av det är
allt fler undervattenslandskap
i en verklig fara för att ruineras
oåterkalleligt.

I praktiken betyder övergödning
algers och vattenväxters för
stora tillväxt som konsekvens av
tillagd näring. Vissa arter, som de
ettåriga trådalgerna, främjas mer
än andra av näringstillskottet
och växer snabbt och lämnar de
andra arterna i tävlingen bakom
sig. När konkurrenssituationen
förändras rämnar hela ekosyste-
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Tecken på övergödning. Bild: Anu Riihimäki, Forststyrelsen.

Den ökande övergödningen belastar sjöbottnen på många olika sätt.
Trådalgerna, som blivit mer rikliga, begraver den mångåriga växtligheten under sig. Grumligt vatten och fluffet som lägger sig på ytorna
minskar på mängden ljus som når till bottnen och försvårar växternas
liv. De giftiga flaken av blåalger är ett märke på övergödningens effekt
som är bekant för alla, men vi vet inte ännu alla konsekvenser.
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Syrebrist på botten. Bild: Elli Leinikki, Forstyrelsen.

Syrebrist är ett tillstånd där det finns så lite syre att många högre livsformer inte längre trivs. På botten med lite syre eller utan syre tar bland
annat olika bakterier över, så som den här bildens snövita växtlighet.
Den huvudsakliga orsaken till syrebrist i Östersjön är övergödningen
som påskyndas av den interna belastningen då näringsämnen frigörs
på bottnen utan syre. Det är fråga om en ond cirkel som det inte längre
finns en entydig lösning på.
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Slingor. Bild: Anu Riihimäki, Forststyrelsen.

Av vattenväxterna är de högsta och mest imponerande slingorna
(Myriophyllum spp.) som trivs i vatten med låg salthalt och kan vara
en meter långa. I gynnsamma förhållanden kan de fylla hela havsviken.
Längs Finlands kust lever fyra arter av slingor, av vilka de vanligaste är
axslingan med sitt röda skaft och knoppslingan med sina grova blad.
Slingorna korsar sig lätt med varandra, så ett säkert bestämmande av
art är utmanande.
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HAVSVIKARNAS
BLÖTA
DJUNGLER
vattnet trycks till botten. Den mjuka,
ofta geggiga bottnen är en passlig
plats för växter att slå rot och för
små djur att krylla omkring.

När du doppar dig i vattnet sveper
sig slemmiga skaft kring dina ben
och tät växtlighet hindrar sikten. I
grunda havsvikar finns det ibland så
mycket vattenväxtlighet att människan inte trivs där. För fiskar, fåglar
och för många småkreatur däremot
kan den frodiga och skyddande
viken vara ett riktigt paradis. Under
den vindstilla ytan rentav vimlar de
grunda havsvikarna av liv. De är som
djungler under vattnet.

För arter som leker på våren såsom
gäddan och abborren är de grunda,
snabbt varma havsvikarna, flodmynningarna och fladorna, det vill säga
de vikar som sträcker sig från havet
som följd av landhöjning, viktiga
lekplatser. Växtligheten i dessa
ger skydd för rommen och ynglen
och förhållandena är gynnsamma
för ynglens snabba tillväxt. Ofta
bosätter sig också människan med
sina stugor och hamnar i de mera
skyddande havsvikarna. Ofta flyter
samlivet bra och en rik natur under
vattenytan väcker behovet av att
skydda dessa unika landskap.

De flesta av de grunda havsvikarna
befinner sig vid fastlandet och dit
rinner sött vatten från floder. Vattnets
salthalt är alltså lägre i dessa områden än resten av havet. I de mer
skyddade havsvikarna byts vattnet
inte heller ut särskilt effektivt och
slammet som förs med avrinnings-
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Gädda. Bild: Petra Pohjola, Forststyrelsen.

Vikarna, det vill säga fladorna, som sträcker sig från havet som följd
av landhöjningen är viktiga lekplatser för fiskarna. I de här livsmiljöerna
erbjuder den täta växtligheten skydd, värme och näring, vilket möjliggör
individers snabba tillväxt. I skyddade havsvikar har till exempel gäddan
(Esox lucius) en bra plats att utvecklas från romägg till en ung fisk.
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Rödsträfse. Bild: Heidi Arponen, Forststyrelsens Naturtjänster.

Tät rödsträfseväxtlighet (Chara tomentosa) täcker botten av en skyddad havsvik i Skärgårdshavet. Man kan känna doften av den frodiga
växtligheten på långt håll eftersom arterna som hör till sträfsens familj
har en stickande, karaktäristisk doft. Till sitt utseende påminner sträfsen om växter, men de räknas höra till grönalgerna, eftersom de inte
har egentliga rötter för att ta in vatten eller näring och deras bladliknande strukturer är inte specialiserade på assimilation. På samma sätt som
bandtången bildar sträfsen omfattande ängar eller snarare skogar, där
det bor ett mångsidigt artbestånd. Ängar av sträfse förekommer längs
hela Finlands kust, men mycket glest, och de är klassificerade som en
mycket hotad naturtyp (2018).
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Elritsa. Bild: Maiju Lanki, Forststyrelsen.

Flockarna av småfiskar är en bekant syn bland strandvassen. Elritsorna (Phoxinus phoxinus) kryssar fram mellan vassen som en tät flock.
Också ett litet, skyddat vassbestånd kan producera fiskar för ett omfattande område. Till exempel största delen av gösen längs Finlands kust
härstammar från Skärgårdshavets vassdominanta havsvikar.
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Flundra. Bild: Mats Westerbom, Forststyrelsen.

Flundran (Platichthys flesus) lever huvudsakligen vid ganska grunda gegg- och sandbottnar, där den ofta ligger gömd delvis nergrävd
i bottnen. Under sensommaren flyttar flundrorna till djupare vatten
(10–30 m). Flundrans ögon befinner sig oftast på den högra sidan. I
den senaste utvärderingen för utrotningshotade arter i Finland (2019)
klassificerades flundran som en nära hotad art.
Längs Finlands kust lever också flundrans nära släkting piggvaren.
Arten påminner om den vanliga flundran men ögonen befinner sig vanligtvis på den vänstra sidan och kroppen har en lite annorlunda form.
Piggvarens lek lyckas bara i de sydvästra havsområdena där salthalten
är tillräckligt hög.
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Brackvattensnuding. Bild: Visa Hietalahti.

Brackvattensnudingen (Tenellia adspersa) har lagt sina ljust skinande
ägg på vattenväxterna. Den här lilla blötdjursarten härstammar från
havet men den tål också låga salthalter och trivs bra till exempel i
grunda havsvikar, hamnbassänger och i flodmynningarnas brackvatten.
I Östersjön äter brackvattensnudingen svidknottdjur som härstammar
från söta vatten, såsom dammpolyper (Hydrozoa). Predationsförhållandet är unikt eftersom de här arterna inte träffas i andra hav. Likt sina
avlägsna, större släktingar har också brackvattensnudingen fingerliknande gälbihang på sin rygg, vilket gör dess andning mera effektiv.

34

Vitfingrad brackvattenskrabba. Bild: Rami Laaksonen, NTM-centralen i Egentliga Finland.

Den vitfingrade brackvattenskrabban (Rhithropanopeus harrisii) härstammar från Nordamerika och är en främmande art som har spridit
sig till Östersjön på 2000-talet, förmodligen i fartygens ballastvatten. I
Finland påträffades arten första gången i Nådendals vattenområde år
2009. Den vitfingrade brackvattenskrabban trivs bra i lågsaltat brackvatten och den ser ut att snabbt bli mer riklig längs Finlands kust och
tävlar om livsutrymme med det ursprungliga artbeståndet. Som en nästan allätande art kan dess påverkan på till exempel kustens blåstångsamhällen vara märkbara, men som en ny art känner man ännu inte till
vilken påverkan den kommer att ha hos oss.
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Bild: Niina Kurikka, Forststyrelsen.

Bild: Pekka Lehtonen, Forststyrelsen.
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DET VI INTE
KÄNNER TILL
KAN VI INTE
BESKYDDA
Programmet för inventeringen av
den marina undervattensmiljön
(VELMU) har kartlagt undervattensnaturen längs hela Finlands
kust. Bakom det år 2004 påbörjade projektet finns oron för
Östersjöns tillstånd och behovet
att få mer forskningsdata om
Finlands havsnatur under vattenytan. En stor del av utställningens bilder är tagna vid sidan av
kartläggningsarbetet.

Den största delen av arbetet
görs ändå med hjälp av en videokamera som sänks ner från båten. Regn driver inte kartläggaren från havet men hårda vindar
kan däremot hindra fältarbetet.
På sådana dagar består kartläggarens arbete exempelvis av att
identifiera prover och att skriva
upp iakttagelser från videon som
filmats under vattnet. Även om
forskningsmetoderna utvecklas
ständigt är de väderbeständiga
naturkartläggarnas arbete fortfarande det viktigaste sättet att
kartlägga uppgifter.

Naturen under vattenytan kartläggs bland annat genom att
dyka, vilket ger de mest exakta
uppgifterna om artbeståndet.
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Tyhjä aukeama.
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