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Vitmärlans
embryonalutveckling

AnnKristin Eriksson Wiklund, Eva
Håkansson och Brita Sundelin
ITM, Stockholms universitet

Vi har under de senaste åren upp-
märksammat hannar som ännu inte är
parningsmogna och honor som ej
befruktats vid provtagningen i slutet
av januari. Vid denna tid på året ska
normalt inga parningsmogna hannar
finnas, eftersom dessa dör strax efter
befruktningen i november månad.
Den sexuella utvecklingen hos dessa
djur är således flera veckor upp till
månader försenad.

Försenad könsutveckling

Hannar med försenad sexuell utveck-
ling har noterats varje år sedan 1998
och antalet har inte ökat under denna
period. Dock skiljer sig kvoten han-
nar/befruktade honor mellan åren.
Detta beror på att antalet honor un-
der 2000 och 2001 var mycket lägre
än tidigare (se nedan). Vi kan däre-
mot inte finna någon årstrend.

Andelen obefruktade honor med
gonader skiljer sig mellan stationer.
Station US5 uppvisar den högsta an-
delen honor med försenad eller av-
bruten könsutveckling under perio-
den 1994–2001. Andelen av dessa
honor verkar öka, även om en statis-
tisk säkerställd årstrend ännu saknas.
Det finns heller inget statistiskt sam-
band mellan andelen honor och han-
nar med försenad könsutveckling un-
der åren 1998 till 2001.  Även i andra
undersökta områden har liknande
tecken på försenad könsutveckling
noterats. I Vättern och framför allt i
Vänern har vi under 2001 och 2002
observerat en oroväckande stor andel
obefruktade vitmärlor av båda kö-
nen. Under 2002 var andelen obe-
fruktade honor med gonader mellan
50 och 75 % på samtliga stationer i
Vänern

Orsaken till den försenade köns-
utvecklingen är oklar. Möjligen
skulle  födobrist, för hög temperatur
under hösten då gonadmognaden
sker eller någon form av kemisk stör-
ning kunna ligga bakom fenomenet. I
Vänern observerades skadorna efter
den kraftiga tillrinningen under åren
2000 och 2001. Det är möjligt att

reproduktionsstörande ämnen till-
förts Vänern via tillrinningen. En
kraftigare tillrinning skedde även till
Bottenhavet år 2000 men för detta
havsområde finns ingen klar kopp-
ling mellan tillrinningen och ökad
andel vitmärlor med försenad köns-
utveckling.

Lågt antal honor

En dramatisk minskning av antalet
honor per hugg har kunnat noteras
från år 2000. Under toppåret 1998
insamlades 55 respektive 85 honor
per hugg på kuststationerna 25 och
19. Idag är antalet honor per hugg
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Hannar med en mer än 3 månader försenad
sexuell utveckling förekommer på alla
stationer. Genom att ange antalet hannar i
relation till antalet befruktade honor får vi en
uppfattning om hur stor andel av hannarna
som ej går till lek under den normala
parningsperioden. Data anges som
årsmedelvärde för samtliga stationer.
Spridningen anges som SD.

Males showing a delayed sexual
development of more than 3 months occur
on all stations. The relation between sexual
delayed males and fertilised females shows
the percent of the male population, who do
not mate during the normal mating season.
Data are given as mean of the year for all
stations. Variance is given as SD.

Obefruktade honor med gonader förekommer i varierande grad på stationerna under de år som
övervakningsprogrammet pågått. De obefruktade honorna har gonader i varierande kondition. I de fall
som gonaderna degenererat är en befruktning inte längre möjlig, medan en obefruktad hona med friska
gonader skulle kunna uppvisa en försenad sexuell utveckling. Även om antalet ökat i numerär från 1994
kan vi ännu inte upptäcka en signifikant trend. Data anges som årsmedelvärde av samtliga stationer.
Spridningen anges som SD.

Unfertilised females, still carrying oocytes occur on all stations during the period 1994-2001. The
condition of oocytes differs between females. When degenerated, mating is no longer possible, while
females carrying live oocytes may be delayed in their sexual development. There is no significant
increase of these delayed females. Data are given as mean of the year for all stations. Variance is given
as SD.

En stor andel av vitmärlepopulationen
utvecklas inte normalt i Vänern. Den sexuella
utvecklingen är försenad eller avbruten. Två
månader efter normal parningsperiod är en
stor andel av de könsmogna honorna
obefruktade på samtliga stationer. Även här
är gonaderna av varierande kvalitet. En högre
andel är dock degenererade och i dessa fall
kan ingen lyckad befruktning ske.

The sexual development of M. affinis is
seriously affected in Lake Vänern. A great
part of individuals are not fertilised about 2
months after the normal mating season. A
greater part of the unfertilised females show
degenerated oocytes. Mating is for these
females no longer possible.
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duktionen av Pontoporeia affinis
(Marzolf 1965). Senare studier har
emellertid delvis förkastat den stora
betydelsen av bakteriekol (Goed-
koop et al. 1994) och kisel-
algsblomningens roll för vitmär-
lornas tillväxt har diskuterats.
Olafsson och Elmgren (1997) har vi-
sat att vitmärlan, som livnär sig på
sedimentets ytskikt är mer beroende
av fytoplanktondetritus än organis-
mer som livnär sig på skiktet under
det översta sedimentskiktet. Vitmär-
lan är en av få amfipoder som har ett
intermittent födointag. Full tarm ob-
serveras framför allt i samband med
vårblomningen, då högkvalitativ
föda i form av kiselalger finns till-
gänglig (Quigley 1988, Dermott och
Corning 1988). Anledningen till att
dessa amfipodern kan klara sig utan
eller på lågkvalitativ föda under vissa
delar av året förklaras av att de lever
vid låga temperaturer. Detta medför
lägre metabolism, och de kan då liv-
nära sig på reservnäring i form av
lipider. Högkvalitativ föda, såsom
kiselalger, innehåller förhållandevis
högre andel fleromättade fettsyror
(Volkman et al 1989) än exempelvis
dinoflagellater och bakterierelaterat
kol. De fleromättade fettsyrorna är
högkvalitativ föda och har visat sig
vara förstadium till hormoner som
påverkar sexuell mognad och fertili-
tet (Sargent et al. 1995). I vår-
blomningen i Egentliga Östersjön
har det under de senaste åren skett ett
skifte från kiselalger till dinoflagel-
later (Wasmund et al. 1998). Idag
saknas ännu uppgifter om hur situa-
tionen ser ut i Bottenhavet. Om kva-
liteten på den viktiga reservnäringen
för tillväxt och reproduktion försäm-
ras skulle det kunna påverka både
reproduktionen och populations-
storleken hos vitmärlan.

Fortsatt minskning
av missbildningar

Andelen missbildade ägg fortsatte att
uppvisa en signifikant minskande
trend från år 1994 fram till år 2001.
Trots att årsmedelvärdet för andelen
missbildade ägg 2001 var den högsta
i numerär sedan 1995 påverkas inte
den minskande totaltrenden för hela
perioden av ett enstaka avvikande
värde. Årsmedelvärdet 2001 skiljer
sig inte från övriga år. Anledningen är
att enstaka honor hade en mycket
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ofta under 5 på alla stationer utom
US5. På station 19 saknas vitmärlan i
stort sett helt. En motsvarande ut-
veckling har skett under samma pe-
riod i Egentliga Östersjön. Tidigare
har dock antalet honor per hugg varit
högre i Bottenhavet trots lägre pro-
duktion än i Egentliga Östersjön. I de
stora sjöarna i Nordamerika har en
liknande minskning av den närbe-
släktade arten Diporeia sp observerats.
Någon orsak har inte kunnat faststäl-
las, men nyetablering av musslor som
konkurrerar om födan misstänks
ligga bakom den kraftiga minsk-
ningen av Diporeia. I Bottenhavet är
den sannolika orsaken till minsk-
ningen inte konkurrens mellan arter,
utan inomartskonkurrens om födan

har troligen en större betydelse.
Vitmärlans höga individtäthet,

kroppsstorlek och höga lipdhalt (Hill
et al. 1992) gör den mycket viktig i
transporten av kol och organiska
miljögifter från sedimentet till fisk-
samhällen (Dermott och Corning
1988). I detta perspektiv har under de
senaste 30 åren stort intresse fokuse-
rats på födovalet hos vitmärlan och
dess närstående släkting Diporeia sp i
de Nordamerikanska sjöarna. Åsik-
terna har varierat i de tidigare studi-
erna och eftersom alger bara utgör en
liten del av tarminnehållet i Diporeia
(Moore 1976) antog man att alger
hade en underordnad betydelse i fö-
dan. Däremot ansåg man att bakterier
troligtvis spelade en stor roll för pro-

Antalet  honor med ägg i äggkammaren (marsupiet) har minskat drastiskt på samtliga kuststationer
under de senaste åren. Station US5 är dock inte lika hårt drabbad. Orsaken är ännu inte utredd.
Eventuellt kan födobrist eller lägre kvalitet på födan ha orsakat nergången.

Abundance of gravid females has dramatically decreased on coastal stations during 2000–2002.
Station US5 in central Bothnian Sea is less affected. The reason for diminishing populations is unknown
but one hypothesis is food deficiency or low quality of food resources.

Hannar av vitmärla i olika utvecklingsfaser.
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hög andel missbildade ägg på statio-
nerna 25 och 27 där totalantalet
honor var mycket lågt. Det låga anta-
let honor på alla stationer utom US5
bidrog till att den statistiska sprid-
ningen ökade och därigenom mins-
kar möjligheten att upptäcka skillna-
der i datamaterialet.

Medelantalet ägg per hona för hela
provtagningsområdet var 26.6 under
2001, vilket är strax över genomsnit-
tet på 24.1 ägg per hona för hela
provtagningsperioden 1994–2001.
Ingen årstrend kan noteras.
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Provtagning av vitmärlor
Vid insamlingen av organismer i undersökningstypen Embryonalutvecklingen hos vitmärla används en Van Veen-huggare 0,1 m2. Fem hugg tas på
varje station i slutet av januari varje år. Alla analyser görs på levande organismer och därmed prioriteras en försiktig hantering av sedimentet
framför att med hundraprocentig säkerhet finna samtliga individer. Denna försiktighet har ingen betydelse för den kraftiga nedgången i individantal
under 2000 och 2001.

Vi har vid tidigare beräkningar konstaterat att vi på relativt få år skulle kunna upptäcka även små förändringar i miljötillståndet. Mediantiden för
att upptäcka en årlig 5-% ig förändring med signifikansnivå a= 0.05 är på stationsnivå 8 år i Asköområdet och 7 år i Bottenhavet. Det kraftigt
minskande individantalet försvårar möjligheterna att hitta förändringar genom att osäkerheten i datamaterialet ökar. Detta har föranlett att vi nu
överväger en översyn av provtagningsförfarandet. Den provtagningsmetodik vi överväger är en så kallad bentisk släde som skrapar av det
översta sedimentskiktet över en större yta. Fem ”skrap” enligt ett förfarande som standardiseras, skulle kunna utföras på varje station. Genom att
använda en bentisk släde istället för eller i kombination med en Van Veen huggare skulle vi få fler individer att basera våra beräkningar på och
därigenom en fortsatt god möjlighet att upptäcka förändringar i miljötillståndet.

Andelen missbildade embryon fortsätter att minska.
Det låga antalet honor som insamlats under de sista
åren medför att spridningen mellan replikat blir
större och vi får svårare att snabbt upptäcka
signifikanta förändringar. Data anges som
medelvärde av 5 hugg per station, spridningen som
95 % konfidensintervall.

The malformed embryos show a decreasing trend
during the years 1994–2001. However, the low
number of  gravid females collected during the last
years means that variance increases, making it
more difficult to discover changes. Data are
presented as mean of 5 grabs, variance as 95 % CI.


