
23BOTTNISKA VIKEN 1998

statistik: gråsäl och havsörn
Loglinjär regression på högsta antalet räknade gråsälar vid de svenska tillhållen per år i;
s1 norra Östersjön: r2= 0.548, p<0.05
s2 södra Östersjön: r2= 0.506, p<0.05
s3 hela Östersjökusten: r2= 0.614, p<0.05
s4 Loglinjär regression för årsmedelvärden för ungkullstorlek: r2=0.000 (NS)(1964–

1981); r2=0.825, p<0.001 (1981–1998).
s5 Loglinjär regression på andel lyckade häckningar, årsvis: r2=0.098 (NS)(1964–1981);

r2=0.911, p<0.001 (1981–1998).
s6 Chi-2-test på fördelning av ungkullstorlekar 1858–1950 (n=91) mot 1993–1998

(n=416): chi-2=7.599, p<0.05.
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Östersjöns havsörnar har uppvisat en
stark återhämtning av fortplant-
ningsförmågan under 1990-talet.
Detta är ett direkt resultat av den
minskade belastningen av framför
allt DDT och PCB i miljön. Havs-
örnen utgör ett av de mest konkreta
bevisen på positiva effekter av förbu-
den mot användning av dessa sub-
stanser i Östersjöregionen – även om
det tagit mer än två decennier, från
förbudens införande, att reparera
skadan!

sämre reproduktion
än före 1950

Kontrollerna av häckningsresultat
under 1998 omfattade 141 av totalt
150 kända, bebodda revir vid Öster-
sjökusten. I 94 av dessa skedde repro-
duktion (67%, 151 ungar). Havs-
örnarna vid sötvatten i Syd- och
Mellansverige reproducerade sig i 14
av 27 bebodda revir (52%, 19 ungar)
och Lapplandsbeståndet i 20 av 40
bebodda revir (50%, 23 ungar). Den
lägre reproduktionen i Lappland kan
förklaras av svårare klimatförhållan-
den och sämre födotillgång, medan
den lägre andelen lyckade häck-
ningar vid de syd- och mellansvenska
sjöarna tycks till stor del bero på
mänskliga störningar vid bo-
platserna. Under 1998 berodde
minst 3 av 11 påbörjade men av-
brutna häckningar på störningar vid
bona, och misstankar finns i ytterli-
gare ett par av fallen.

Både ungkullstorleken och ande-
len lyckade häckningar låg för Öster-
sjöbeståndet på en kraftigt reducerad
nivå under 1960- och -70-talet (s4
och s5). Efter en successiv ökning
från 1980-talet verkar den genom-
snittliga ungkullstorleken ha stabili-
serats på en nivå som ligger lägre än
bakgrundsnivån från tiden fram till
1950.

Nivån för perioden 1993–1998 är
signifikant skild från bakgrundsnivån
från perioden 1858–1950 (s6).
Bakgrundsnivån baseras på ring-
märkningsmaterial och annan
arkivforskning. För ungkullstorleken

Den genomsnittliga tillväxthastigheten hos
gråsälssstammen vid den svenska Östersjön-
kusten beräknas till 7.8% för den norra och
4.7% för den södra kuststräckan under
perioden 1989–1998. Figuren visar antal
räknade gråsälar vid de fyra största tillhållen i
Bottenhavet och Stockholms skärgård (norra
Östersjön) och vid de sex största tillhållen från
Södermanland till Skåne (södra Östersjön),
samt för de tio lokalerna tillsammans.

The annual growth rate of the grey seal
population averaged 7.8% on the northern
Swedish coast (4 sites) and 4.7% on the
southern coast (6 sites) in 1989–1998.
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Gråsäl längs svenska Östersjökusten

programmet. Orsaken är dels att
inventeringarna  från 1980-talet är
färre, vilket gör att data från denna
tid inte är direkt jämförbara med data
från och med 1989, när sälövervak-
ningen inordnades i det nationella
övervakningsprogrammet. Dessutom

anses sälarna ha blivit betydligt min-
dre skygga sedan 1980-talet. En
större skygghet och störnings-
känslighet under 80-talet jämfört
med 90-talet kan givetvis ha påverkat
möjligheterna att erhålla jämförbara
siffror då och nu.
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kan rimligen inga mätfel föreligga, så
de skilda nivåerna borde spegla en
reell skillnad.

bestående skador

I samband med boinventeringar har
okläckbara ägg insamlats för
miljögiftsanalyser och skalundersök-
ningar under en följd av år. Totalt har
ägg från drygt 200 kullar tillvara-
tagits 1965–1997, varav 154 från
Östersjöbeståndet. Koncentration-
erna av olika miljögifter i äggen och
mått på skalförändringar kan relate-
ras till de enskilda havsörnshonornas
fortplantningsförmåga över tiden.

Produktiviteten har redan tidigare
visats vara starkt korrelerad till kon-
centrationerna av DDE (en ned-
brytningsprodukt av DDT) och PCB
i äggen (Helander et al. 1982).
Koncentrationerna av DDE och PCB
i biota är starkt korrelerade och det är
därför svårt att särskilja deras effekter
i viltlevande bestånd. I Östersjön har
koncentrationerna av DDE sjunkit
snabbare än för PCB, vilket nu ger
nya förutsättningar för effektstudier.

Våra undersökningar har nu visat
att honor som varit starkt belastade
med dessa substanser har fått bestå-
ende fortplantningsskador. Trots att
koncentrationerna minskat kraftigt i
deras ägg över tiden har deras oför-
måga att producera ungar bestått
(Helander et al. 1998). Ett kvarstå-
ende symptom hos sådana honor har
varit en starkt förhöjd grad av uttork-
ning hos deras ägg, som resultat av
förändringar i skalstrukturen. Resul-
taten demonstrerar med skrämmande
tydlighet potentialen för lång-
tidseffekter av vissa miljögifter. Ska-
dorna kvarstår, trots att kon-
centrationerna av de skadliga sub-
stanserna avklingat.

DDE påverkar framför allt skal-
bildningen, redan vid jämförelsevis
låga koncentrationer. Höga PCB-
halter har påvisats orsaka miss-
bildningar hos fostren och förhöjd
fosterdödlighet hos fåglar. Hos de
svenska havsörnarna har de starkaste
sambanden för reproduktionsskador
förelegat med DDE, men signifikanta
samband har ofta funnits också för
PCB.  I en undersökning på havsörns-
ägg från perioden 1988–1997 med
avseende på DDE och PCB i ägg med
döda foster, har nu för första gången
ett starkare samband påvisats för PCB

än för DDE (Olsson et al. 1998).
Resultaten visar att det troligen

funnits en effekt av både PCB och
DDE  på reproduktionen under lång
tid. Det är också fullt möjligt att den
något lägre genomsnittliga kullstor-

leken idag, jämfört med bakgrunds-
nivån, kan förklaras dels av kvardrö-
jande effekter från en tidigare högre
DDE-belastning, hos ett litet antal
gamla individer, dels av PCB-effekter
på vissa foster.

Både ungkullstorleken och andelen
lyckade häckningar låg för Östersjö-
beståndet av havsörn på en kraftigt

reducerad nivå under 1960- och –70-talet.
Efter en successiv ökning från 1980-talet

verkar den genomsnittliga ungkullstorleken
(röd linje) ha stabiliserats på en nivå som
ligger lägre än bakgrundsnivån från tiden

fram till 1950 (blå linje).

The average brood size as well as the
average percentage breeding success of

the white-tailed sea eagle was greatly
reduced during the 1960’s and 70’s. After

a gradual increase from the 1980’s, the
mean brood size (red line) in the 1990’s

seems to have stabilized below the
(pre-1950) background level (blue line).

Undersökningar av okläckbara havsörnsägg har visat på starka samband mellan höga halter av
miljögifter och nedsatt fortplantningsförmåga. Nya forskningsresultat visar att honor som varit utsatta
för hög miljögiftsbelastning fått bestående skador på fortplantningsförmågan, och att PCB-halterna
fortfarande kan vara så höga att de medför fosterdödlighet.
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