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Gillar krabblarver sött eller salt? 
 
Utanför den svenska västkusten möts två vattenmassor, bräckt ytvatten från Östersjön och salt 
bottenvatten från Nordsjön. Mötet skapar en markant skiktning av snabbt strömmande 
ytvatten och långsamt strömmande bottenvatten. Skiktningen och de varierande 
strömförhållandena kan dramatiskt påverka havets djur- och växtliv. Under augusti 2009 
undersöktes hur krabblarver från diverse arter fördelades i vattenvolymen nattetid samt hur 
fördelningen påverkar den geografiska spridningen av krabblarverna. Det visade sig att 
krabblarver från somliga arter avskiljs effektivt från de utsötade, bräckta ytvattnet, medan 
andra arter var relativt jämnt fördelade i vattenvolymen. Resultaten pekar troligen på 
skillnader i tolerans mot salthaltsstress. 

Många havslevande djur börjar sina liv som små frisimmande larver. Dessa larver lever och 
utvecklas i vattenvolymen, men är varken tillräckligt stora eller starka för att kunna simma 
mot havsströmmarna. Istället transporteras de mer eller mindre ofrivilligt iväg från sina 
kläckningsplatser. Forskare har emellertid upptäckt ett intressant beteende hos många larver; 
de simmar till synes medvetet uppåt eller nedåt. Fenomenet kallas vertikal migration och har 
flera möjliga förklaringar. Somliga forskare hävdar att larver till viss del kan ”kontrollera” sin 
egen horisontella spridning genom att uppsöka olika vattendjup med olika strömförhållanden.  

En stor spridningsförmåga anses vara av godo för havslevande djur eftersom de då kan 
etablera sig på nya platser och para sig med andra regionala populationer. Detta förhindrar 
inavel och ökar den genetiska variationen inom bestånden. Strömstyrka avtar med ökat djup, 
vilket innebär att larver som ofta uppsöker ytvattnet sprids längre. En grund larvfördelning 
borde därmed vara gynnsamt för havslevande djur med frisimmande larvstadier.  

För att utreda krabblarvers vertikala fördelning nattetid, genomförde jag en larvinventering 
utanför den svenska västkusten. Under inventeringen användes en ny standardutrustning, 
ljusfällan ”IMR Standard Light Trap”. Varje dag under en tolvdagarsperiod placerades en 
serie ljusfällor ut på olika vattendjup och lämnades över natt. Ljuset från fällorna attraherade 
vissa havslevande djur (däribland krabblarver) som därmed äntrade fällan och fastnade. Varje 
morgon tömdes ljusfällorna på sitt innehåll varpå djuren artbestämdes och räknades. Utifrån 
dessa fångstdata fick jag reda på hur krabblarverna fördelades i vattenvolymen nattetid.  

I havsområdet längsmed Sveriges västkust möts bräckt ytvatten från Östersjön och salt 
bottenvatten från Nordsjön, vilket skapar en markant skiktning av de två vattenmassorna. 
Resultaten från undersökningen pekar på att västkustens skiktning sannolikt försvårar 
krabblarvernas vertikala vandringar till ytskiktet, eftersom larver från somliga arter sällan 
påträffades ovanför salthaltssprångskiktet (övergångsskiktet mellan två vattenmassor med 
olika salthalt). Larvstadier från eremitkräfta och porslinskrabba var talrika på 15-20 meters 
djup, men återfanns sällan ovanför salthaltssprångskiktet. Dessa krabblarver är sannolikt 
känsliga för ytvattnets låga salthalter. Larvstadier inom familjen simkrabbor var emellertid 
mer vanliga i ytvattnet nattetid, vilket tyder på att dessa troligen tål höga salthalter bättre. 
Bristen på krabblarver ovanför salthaltssprångskiktet kan i sin förlängning leda till att den 
horisontellen larvspridnings begränsas, vilket kan komma att begränsa artens geografiska 
utbredning och leda till dåligt genutbyte mellan populationerna inom beståndet. 
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The nocturnal vertical distribution of crab megalopae  
in a stratified environment 

 
The nocturnal small-scale vertical distribution (between 0-2m and 7- 22m) of planktonic 
megalopae of certain crab species was investigated on the Swedish west coast. This marine 
area is characterized by a stratification of the upper water layer due to the outflow of brackish 
surface water from the Baltic Sea. This enables the investigation of larval vertical distribution 
in relation to salinity. Larvae were caught between 22 July and 10 August using the IMR 
Standard Light Trap. A recently developed current meter, comprising a submerged parachute 
attached to an enclosed webtracker in the surface, was tested for the first time during this 
study. The larvae and current data were used for preliminary estimates of larval transport.  

Portunid crabs were the most numerous (n=5368), followed by Pagurus bernhardus (n=440), 
Pisidia longicornis (n=242), Macropodia rostrata (n=45) Galathea strigosa (n=38) and 
Cancer pagurus (n=11). The Portunid crabs were rather evenly distributed vertically but with 
a relatively lower abundance in the brackish surface water (0-2m) and a peak of abundance at 
approximately 15m. P. bernhardus and P. longicornis were not found at all between 0-2m, 
and showed a successive increase in abundance with increased depth and salinity. The vertical 
distributions of the three least species were unclear due to the low numbers caught.  

Water-current data from 15m depth revealed slow current speeds, 0.61-5.07 m/min, and 
variable current directions. However, certain local hydrological characteristics could be 
observed. The observed currents enabled a daily (24 h) horizontal larval transport, at 15m 
depth, up to 7.3 km (under the observed maximum current speed). However, due to the small 
scale of the current measurements in combination with the variable nature of the currents, the 
present current data is inadequate for a more comprehensive analysis.  

The observed vertical distribution patterns might possibly be directly related to salinity 
conditions and osmotic tolerance and/or indirectly linked to other factors, like evolutionary 
evolved transport mechanisms, temperature conditions or food availabilty. Additional field 
and experimental studies regarding vertically limiting factors are needed in order to draw 
further conclusions. 
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