
Dykare se hit!
Hjälp oss hitta denna främmande art i 

Malmö under Havsresan 2017…




Den	  australiska	  kalkrörsmasken	  
(Ficopomatus	  enigma/cus)	  är	  en	  
invasiv	  art	  som	  orsakar	  stora	  
ekologiska	  och	  ekonomiska	  
problem	  världen	  över.	  

Ny	  främmande	  art	  i	  Malmö!	  

Den	  bygger	  kalkrör	  som	  fästs	  på	  hårda	  ytor	  i	  havet,	  ex.	  som	  
påväxt	  på	  bryggor,	  pålar,	  båtskrov,	  men	  kan	  även	  bygga	  
revstrukturer	  (göra	  om	  mjukbo@nar	  All	  hårdbo@nar!)	  och	  kan	  
sä@a	  igen	  va@enintag	  på	  kylanläggningar	  mm.	  
	  

Främmande	  arter	  i	  den	  marina	  miljön	  är	  e@	  globalt	  
problem	  och	  invasiva	  arter	  har	  idenAfierats	  som	  e@	  
av	  de	  största	  hoten	  mot	  biologisk	  mångfald.	  
	  

Exempel	  på	  revformaAoner	  i	  Sydamerika	  



Under	  2013	  upptäcktes	  den	  för	  första	  gången	  i	  svenska	  va=en,	  
på	  pla@or	  som	  hängts	  ut	  i	  Lagunens	  småbåtshamn	  i	  Malmö	  
(inom	  e@	  forskningsprojekt:	  changeanAfouling.com	  ).	  	  
	  
Sedan	  dess	  har	  arten	  hi@ats	  på	  pla@or	  i	  denna	  marina	  varje	  år	  
(2013-‐2016).	  Men	  inga	  andra	  platser	  i	  närheten	  har	  ännu	  
undersökts…	  
	  
Upprepade	  fynd	  under	  flera	  år	  tyder	  på	  a@	  arten	  har	  etablerat	  
sig	  i	  området,	  men	  kunskap	  saknas	  om	  nuvarande	  utbredning	  
och	  poten@al	  för	  spridning	  in	  i	  Östersjön	  och	  längs	  svenska	  
västkusten…	  

15x15cm	  panel	  med	  bl.a.	  kalkrörsmaskar,	  från	  Lagunens	  
småbåtshamn	  I	  Malmö	  2014	  

	  
Jag	  vill	  få	  er	  hjälp	  a=	  leta	  eBer	  arten	  på	  hårda	  strukturer	  	  

under	  Havsresan	  2017!	  	  
	  



Hur	  känner	  jag	  igen	  arten?	  
	  
Arten	  klarar	  en	  varierande	  salthalt	  (10-‐30	  promille),	  och	  lever	  
mestadels	  i	  grunda	  kustområden	  (<10	  m	  djup),	  gärna	  i	  närheten	  
av	  hamnar.	  Maskens	  kalkrör	  är	  gulvita	  alt.	  brungula,	  har	  tydliga	  
regelbundna	  ringar	  längs	  röret,	  och	  rören	  blir	  upp	  All	  10	  cm	  långa	  
och	  <4	  mm	  breda.	  
	  

Om	  fynd	  hi=as:	  notera	  plats	  och	  koordinater,	  fotografera	  gärna,	  
samla	  in	  några	  individer	  i	  en	  plastpåse	  om	  möjligt,	  och	  	  
maila	  mig:	  anna-‐lisa.wrange@ri.se	  
	  
(Om	  inga	  fynd	  görs	  vid	  ”fokuserad”	  inventering,	  meddela	  gärna	  
även	  de@a.)	  
	  
TACK	  på	  förhand	  för	  hjälpen!	  
	  
Anna-‐Lisa	  Wrange	  
Forskare	  och	  marinbiolog	  på	  RISE	  Research	  InsAtutes	  of	  Sweden	  
Frågor?	  Maila	  eller	  ring	  073-‐7043602	  


