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Vitmärlans reproduktion har använts
som monitoringredskap under sex år.
Vi har under denna period studerat
både embryonalutvecklingen och
andra reproduktionsvariabler, som
exempelvis fekunditet (antal ägg per
hona).

föroreningar ger fler
missbildade ägg

Variabeln missbildade ägg har i både
laboratorieförsök  och recipientstu-
dier visat sig svara på olika typer av

föroreningar. Andelen missbildade
ägg är högre 1999 jämfört med året
innan. Totalt sett har dock andelen
missbildade ägg minskat under perio-
den 94–99.  Årsvisa jämförelser visar
lägre skadefrekevens under 1996 och
1998. Stationerna 26 och 27 har un-
der hela perioden, med undantag för
1998, visat en lägre andel missbilda-
de ägg jämfört med övriga stationer.
Vi har i nuläget ingen direkt förkla-
ring till de observerade skillnaderna.
Alla stationer förutom US5 är relativt
kustnära. Sedimentbeskaffenheten
skiljer sig däremot mellan de nordliga
stationerna 19 och 25 som har ett
grovkornigare sediment och statio-
nerna 26 och 27, med finkornigare
sediment. Station 19, ca 80 m djup, är
en grundare station än övriga statio-
ner som är 130–150 m djupa.

Variablerna döda och outvecklade/
obefruktade ägg samt honor med helt
eller delvis död äggsamling har i la-
boratorieexperiment ej svarat på
miljögifter utan framför allt på låga
syrehalter och förhöjd temperatur.
De döda äggen uppvisar en svagt
ökande trend. Det är dock ännu för
tidigt att säga om detta skulle kunna
bero på lägre syrehalter eller om det
finns andra orsaker. I Egentliga Öst-
ersjön har vi under tre år mätt syre i
bottenvattnet under den period på
hösten som syrehalterna kan antas
vara som sämst, och funnit samband
med variabeln döda äggsamlingar.
De outvecklade/obefruktade äggen
uppvisar inget mönster varken mel-
lan år eller mellan stationer.

Fekunditeten uppvisar större skill-
nader mellan år än mellan stationer.

Även om andelen missbildade ägg var högre
1999 jämfört med 1998 finns dock en

minskande trend under åren 1994–1999.
Data anges som medelvärdeberäknat på

5 hugg per station, spridningen som
95% konfidensintervall.

The malformed embryos show a decreasing
trend during the years 1994 to 1999 even

though the percentage malformed eggs are
higher 1999 as compared to 1998. Data

are presented as mean of 5 grabs.

Station 19

0

5

10

15

Station 25

0

5

10

Station 26

An
de

l m
iss

bi
ld

ad
e 

äg
g (

%)

0

5

10

Station 27

0

5

10

Station US5

Årtal

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0

5

10

Andel missbildade ägg



19BOTTNISKA VIKEN 1999

Fekunditeten (ägg/hona) varierar mer mellan
år än mellan stationer, vilket tyder på att
det är regionala skillnader som påverkar

denna variabel. Data anges som
medelvärde beräknat på 5 hugg per station,

spridningen som 95% konfidensintervall.

The variation in fecundity (eggs/female)
is larger between years than between

stations, indicating regional factors
rather than local factors affecting the
variable. Data are presented as mean

of 5 grabs, variance as 95% CI.
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Vitmärlans embryonalutveckling kan säga oss en hel del om miljögiftsbelastningen i ett område.
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Andel missbildade ägg, Umeå och Askö
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statistik: vitmärla
Jämförelser mellan år och stationer är beräknade med hjälp av en generell linjär modell (ANOVA) efterföljd av Dunnets test. Trendanalyserna
är utförda med ett icke-parametriskt test, Jonckheere-Terpstra. Jämförelser mellan Egentliga Östersjön och Bottenhavet är gjorda med hjälp
av Mann-Whitneys test.

Fekunditeten är högre i Egentliga
Östersjön än i Bottenhavet. Data anges

som årsmedelvärde av 7 stationer i
Egentliga Östersjön och 5 stationer i

Bottenhavet, spridningen som 95%
konfidensintervall.

The fecundity is higher in the Baltic
Proper than in the Bothnian Sea. Data are

presented as mean of 7 stations in the
Baltic Proper and 5 stations in the
Bothnian Sea, variance as 95% CI.

Det finns ingen skillnad i andel missbildade
ägg per år mellan Egentliga Östersjön och

Bottenhavet. Data anges som års-
medelvärde av 7 stationer i Egentliga

Östersjön och 5 stationer i Bottenhavet,
spridningen som 95% konfidensintervall.

The variable malformed eggs show
no difference between the basins Baltic
Proper and the Bothnian Sea. Data are

presented as mean of 7 stations in
the Baltic Proper and 5 stations in the

Bothnian Sea, variance as 95% CI.

Detta tyder på att det är regionala
skillnader, som exempelvis primär-
produktionen under våren i nordös-
tra Bottenhavet, snarare än stations-
relaterade skillnader som påverkar
denna variabel. Efter att fekunditeten
under 1998 varit den högsta hittills,
minskade  den under 1999.

lägre fekunditet i Bottenhavet

Samma typ av embryostudier som
utförs i Bottenhavet genomförs även
i Egentliga Östersjön. Vi har här gjort
en översiktlig jämförelse mellan

bassängerna. Det som skiljer sig mest
mellan Bottenhavet och Egentliga
Östersjön är fekunditeten, som är
lägre i Bottenhavet än i Egentliga
Östersjön. Den uppvisar ingen ge-
mensam trend mellan åren i Botten-
havet jämfört med Egentliga Öster-
sjön. Till skillnad från Bottenhavet
har fekunditeten i Östersjön ökat
svagt under åren. Den har visat sig ha
ett samband med primärproduk-
tionen och klorofyll A i vår-
blomningen, vilket visades i
Bottniska viken 97. Motsvarande

tendens, dock ej signifikant, återfinns
även i Egentliga Östersjön.

Det finns ingen skillnad vad gäller
andelen missbildade ägg mellan
havsbassängerna. Däremot är ande-
len döda och outvecklade/obe-
fruktade ägg högre i Egentliga Öster-
sjön. En möjlig anledning till detta
kan vara de lägre syrehalter som upp-
mätts i bottenvattnet i denna havs-
bassäng. Årstrenderna för respektive
variabel samvarierar inte mellan
bassängerna.


