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Neogobius melanostomus Svartmunnad smörbult

A: Stor hanne i lekdräkt. B: När ryggfenorna fälls upp ser man den karaktäristiska svarta fläcken i bakkanten
på främre fenan (se pilen). C: Fångst av svart smörbult – en uppskattad matfisk i området kring Svarta havet
och Kaspiska havet.
Foto: A och C: © Gustaf Almqvist, Stockholms universitet, B: © Agnes Karlson, Stockholms universitet

Svenskt vardagsnamn

Svartmunnad smörbult.

… och på andra språk

Norska: svartmunned kutling ; Danska: sortmundet kutling ; Engelska:
Round goby; Tyska: Schwarzmundgrundel; Franska: le gobie à taches
noires.

Vetenskapliga namn

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814); fam. Gobiidae
Synonym(er):
Gobius melanostomus Pallas, 1814
Apollonia melanostoma Pallas, 1814

Organismgrupp(er)

Smörbultar (familjen Gobiidae), strålfeniga fiskar (klass Actinopterygii),
fiskar (superklass Pisces), ryggsträngsdjur (fylum Chordata)

Storlek och utseende

Den svartmunnade smörbulten är fläckigt gulgråbrun och de flesta
individer har en stor svart fläck på första ryggfenans bakre del (se bild B
ovan). När hannarna leker respektive skyddar ynglen blir de helt svarta
med vitkantade stjärtfenor (se bild A ovan). Huvudet är förhållandevis
stort och kroppen är täckt av fina fjäll. Bukfenornas bas är sammanvuxna
och bildar en sugskiva med vilken fisken kan suga sig fast i underlaget i
miljöer med strömmande vatten.
Man har funnit att den svartmunnade smörbulten har skilda
utvecklingsstrategier beroende på var den lever. I skyddade områden blir
den tidigare könsmogen och tillväxer långsammare än om den befinner sig
i en mer exponerad miljö. Arten har en medellivslängd på tre, fyra år och
blir i allmänhet 10-17 cm lång. Men i vissa miljöer kan den nå en högre
ålder och bli ända upp till 25 cm lång.

Kan förväxlas med

Andra smörbultar, t.ex. den inhemska arten svart smörbult (Gobius niger).
Den svartmunnade smörbulten har dock i allmänhet en distinkt svart fläck
på bakre delen av ryggfenan, vilket inte den svarta smörbulten har.
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Geografiskt ursprung

Svartmunnad smörbult har sitt ursprung i det pontokaspiska området,
d.v.s. runt Svarta havet, Azovska sjön, Marmarasjön och Kaspiska havet. I
Svarta havet finns den framför allt i de norra delarna där vattnet är mer
utsötat på grund av stort utflöde av färskvatten från floder och andra
vattendrag. I de södra delarna är den mindre vanligt förekommande,
sannolikt beroende på den högre salthalten här.

Första observation
i svenska vatten

I juli 2008 utanför Karlskrona gjordes det första dokumenterade fångsten
av svartmunnad smörbult i svenska vatten. Fyndet kom inte som någon
överraskning eftersom arten observerats längs östersjökusten från södra
Danmark och upp till finska Skärgårdshavet.

Förekomst i svenska
havs- och
kustområden

Karlskrona skärgård (2008), Karlshamns skärgård (2009), Göteborgs
hamn, Vallgraven (2010), Visby hamn (2010). I Visby hamn hade det fram
till 2012 fångats ca 600 individer av olika storlekar, inkl. lekmogna fiskar,
varför arten nu måste anses etablerad i det området (Sportfiskarna,
2012). Fångad i Torhamn, Bråviken och Muskö vid SLU:s provfiske hösten
2013. Är nu, 2014, vanlig och etablerad i Göteborgs hamnområde,
Karlskrona skärgård och Visby hamn.
Enligt en arbetsrapport från SLU (Florin, 2014) är andra verifierade
fyndplatser Kalmarsund, Grönvik och Stora rör (Öland), Sandviken
(Kolmården), Klintehamn, Slite, Kappelhamn och Fårösund (Gotland).
För ett flertal av de inrapporterade fiskarna, bl.a. från Stockholms
skärgård, kunde det konstateras att det istället rörde sig om den inhemska
arten svart smörbult, Gobius niger.
En ålfiskare på Torö, Södertörn, säger att han fått stora mängder med
svartmunnad smörbult i sina ryssjor i sommar (2014) (H.C. Andersson,
fiskerikonsulent, pers. kom.).

Övrig förekomst
utanför ursprungligt
utbredningsområde

Första fyndet av svartmunnad smörbult i Östersjön var 1990 i
Gdanskbukten utanför hamnstaden Gdynia. Sannolikt har rom eller yngel
förts dit med barlastvatten som tömts ut i området. 2002 fann man den i
Klaipeda i Litauen, och i Rigabukten. I dag finns arten längs större delen av
Egentliga Östersjöns södra och östra kust, från södra Danmark upp till
Finska viken och Skärgårdshavet. Arten har också spritt sig upp längs de
floder som mynnar i Svarta havet. År 2001 fann man den i Donau i höjd
med Wien. Sedan 2006 finns den även i floden Rhen och har där spridit sig
ända upp till Basel, Schweiz. Nyligen är den funnen i Elbes mynning
(Hamburg) och i floddeltan/kanaler i Belgien och Nederländerna.
Från första fynd i floden Oders mynning 1998 har den tagit sig in i
Szczecin lagunen och ansågs vara etablerad där 2006 och den migrerar nu
vidare uppför floden Oder. Man har där uppmätt en migrations-hastighet
på 3,9 km per år vilket kan vara ett naturligt riktvärde för dess
spridningsförmåga (Shomaker & Wolter, 2014).
I Stora sjöarna i Nordamerika förekommer arten sedan 1990. Den har
även via Chicago Sanitary and Ship Canal tagit sig till Illinois river, en
biflod till Mississippifloden. Senaste sydliga fynd, augusti 2014, är ca 12
mil från Mississippifloden.

Referenser till
observationer i
områden nära
svenska farvatten

Lolland-Falster, Danmark (Azour, 2011)
Mariehamn, Åland
http://www.ls.aland.fi/naringsavd/fiskeribyran/svartmunnad_smorbult.pbs
Gdanskbukten (Sapota & Skóra, 2005)
Parnu Bay, Estland (Ojaveer, 2006)

Troligt införselsätt

Sannolikt har den svartmunnade smörbulten kommit hit som rom eller
yngel i barlastvatten. Denna hypotes styrks av att de första fynden i ett
nytt område ofta görs i hamnar som t.ex. Gdynia i Polen, Klaipeda i
Litauen, Hamburg eller Karlskrona i Sverige.
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Miljö där arten
förekommer

Den svartmunnade smörbulten lever kustnära i brackvatten- och
sötvattensmiljöer. Trots detta kan den tolerera salthalter på över 30 ‰.
Den tolererar också temperaturvariationer på mellan -1 och +30 °C, även
om aktiviteten minskar då temperaturen går under 6 °C.
Arten är bottenlevande och kan finnas på många olika substrat. Den kan
leva på leriga bottnar övertäckta med makroalger, men man finner den
också på hårdbottnar, vid musselbankar och även i hamnmiljöer bland
bryggor, pirar och andra mänskliga installationer. Ofta håller den till
bakom stenar och tångruskor. Eftersom den har möjlighet att suga sig fast
i underlaget med sin sugskiva kan den leva även i strömmande vatten.
Under den varma delen av året finns den på relativt grunt vatten, men på
vintrarna vandrar den ner på större djup. Det finns uppgifter om att den i
Gdanskbukten övervintrar på mellan 40 och 70 meters djup. I allmänhet är
den stationär och rör sig endast korta sträckor.
Arten klarar av att leva i miljöer med låg syrehalt.

Ekologiska effekter

Den svartmunnade smörbulten äter maskar, kräftdjur och småfisk och
konkurrerar därmed om födan med andra bottenlevande fiskarter som
skrubbskäddan, tånglake och inhemska gobiider. Med sitt aggressiva och
territoriella beteende skrämmer den också bort andra fiskar från de
områden där den etablerat sig.
Samtidigt som den är en födokonkurrent till vissa fiskarter utgör den själv
en betydande del av födointaget för rovfiskar som abborre, torsk och
piggvar. Man tror att de minskande bestånden av rovfisk är en bidragande
faktor till att smörbulten kunnat föröka sig så kraftigt.
Den främsta födan för svartmunnad smörbult är dock musslor, vilket är
ovanligt bland Östersjöns övriga fiskarter. I sitt ursprungliga
utbredningsområde konsumerar den framför allt vandrarmusslor
(Dreissena sp.), men i Östersjön blir det blåmusslor (Mytilus edulis) och
östersjömusslor (Macoma baltica). I och med den svartmunnade
smörbultens inträde i Östersjöns ekosystem har det alltså etablerats en ny
länk mellan musslor och rovfiskar i näringsväven. Detta kan vara positivt
från ett näringsperspektiv, men eftersom de filtrerande musslorna, om de
lever i förorenade områden, kan ackumulera höga halter miljögifter,
innebär det också en effektivare transport av dessa till t.ex. torsk och
abborre och andra matfiskar.
Den svartmunnade smörbulten har en god förmåga att tolerera låga
syrehalter i vattnet. Detta gör att den har en stor konkurrensfördel i
övergödda hav som t.ex. Östersjön.
Arten är mycket anpassningsbar och kan föröka sig effektivt under olika
miljöbetingelser eftersom den tolererar både sötvatten och saltvatten.
Dessa egenskaper är viktiga och typiska för arter som blir invasiva. Att den
nu sprids i Östersjön är oroande, eftersom den kan bli ett allvarligt hot mot
inhemska fiskarter och ekosystem. Inget talar för att spridningen kommer
att minska, utan frågan är snarare hur fort det kommer att gå och hur
långt upp i Östersjöområdet fisken kommer att ta sig.

Andra effekter

En konsekvens av de ekologiska effekterna är att arten kan konkurrera ut
andra, för fisket ekonomiskt viktiga, arter, t.ex. skrubbskädda.

Övrigt

I Gdanskbukten har arten fått mycket stor utbredning och är där,
tillsammans med spigg, den vanligaste kustnära fiskarten och den har här
kommit att bli en uppskattad fångst för fritidsfiskare.
I området runt Svarta havet och Kaspiska havet är den svartmunnade
smörbulten en vanlig matfisk, och det är mycket möjligt att den efter hand
kan komma att bli det även i våra vatten.
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Då den svartmunnande smörbulten nu nått Bråviken och Muskö så har den
kommit närmare två slussbaserade ingångar till två av våra stora
sötvattenssjöar: Vättern och Mälaren (via Göta kanalslussarna/Hammarbyslussen/Karl Johanslussen). Om de lyckas ta sig in den vägen får de
möjligheten att träffa på sin naturliga favoritföda från Svarta havet,
vandrarmusslan. På motsvarande sätt kan populationen i Göteborgs
hamnområde eventuellt ta sig upp till Vänern via Göta älv.
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