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Upplösta skal av musslor och snäckor
Andel mätstationer (%)
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Norrbyn
Bottenhavet och Norra Kvarken

Av de stationer där östersjömussla fö-
rekom 2003, ökar andelen stationer
med upplösta skal med djupet. Detta
gäller både Norrbyområdet specifikt
och hela östersjömusslans provtagna
utbredningsområde (Bottenhavet och
Norra Kvarken).

Where the clam Macoma balthica oc-
curred year 2003, the proportion of
stations with dissolved shells in-
creased with depth. This is true both
for the whole investigated distribution
area (the Bothnian Sea and Northern
Quark) and for the Norrby area specifi-
cally.

Året som gått Vitmärlans embryonalutveckling

orsaker till dess minskningar och då-
liga återhämtningsförmåga som sjuk-
domar eller miljögifter.

UPPLÖSTA SKAL

Förra året uppmärksammades muss-
lor och snäckor med skal som såg ut
att vara upplösta. Hos större muss-
lor resulterar detta i hål i skalet, me-
dan mindre musslor ofta helt saknar
skal. Hos snäckorna visar det sig i
att första vindlingen är skallöst, eller
så är de helt skallösa. Detta fenomen
återkom även detta år, med liknande
mönster som förra året. Hos öster-
sjömusslan ökar förekomsten av upp-
lösta skal med djupet, medan snäck-
or med upplösta skal endast hittats
vid Bottenvikens kust. Hur detta va-
rierar bakåt i tiden är oklart, efter-
som någon kvantitativ bedömning
inte gjorts förrän i år.

Under åren 1994 till 2000 minskade
andelen missbildade embryon i Bot-
tenhavet. Utsjöstationer i norra Bot-
tenhavet visade lägre skadefrekvens
än mer kustnära stationer utanför
Norrbyn och station US5 som är en
djuphåla i centrala Bottenhavet. De
senaste årens låga individtäthet har
emellertid försvårat analysen. Även
om det fortfarande är en negativ
trend så har den planat av och styrs
framför allt av den höga frekvensen
missbildade embryon 1994.

FÖRSÄMRAD FÖDORESURS

– ORSAK TILL KRASCH?

Odifferentierade ägg uppvisar nor-
malt en större variation än de miss-
bildade äggen, och att antalet djur i
analysen är litet ökar spridningen
ytterligare. Det finns dock en icke sig-
nifikant tendens till ökad andel odif-

ferentierade ägg efter att vitmärlan
minskat sin populationsstorlek. I
ultraoligotrofa Vättern, där andelen
odifferentierade ägg är mycket hög,

har andelen odifferentierade ägg vi-
sat sig korrelera till mängden högkva-
litativ föda. Koncentrationen av mät-
tade och enkelomättade fettsyror,
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Odifferentierade ägg

Odifferentierade ägg har ökat på kustnära stationer (25 och 19) där populationerna har minskat
dramatiskt.

Undifferentiated eggs have increased on stations 19 and 25, where the most dramatic decline
has appeared.



2003 BOTTNISKA VIKEN 17

Året som gått Vitmärlans embryonalutveckling

som är viktiga för embryogenesen,
var mycket låg i Vättern. I Vänern,
däremot, där produktionen av hög-
kvalitativ föda såsom kiselalger var
betydligt högre, var koncentrationen
högre och andelen odifferentierade
ägg betydligt lägre.

Vitmärlans dramatiska nedgång
inträffade efter den kraftiga tillrin-
ningen mellan 1998 och 2001. Det
finns indikationer på att födotill-
gången för vitmärlan har minskat i
samband med det kraftiga utflödet av
älvvatten. Ett tillskott av humöst
material från älvarna skulle kunna
tänkas späda ut sedimentets innehåll
av kiselalger. Dessutom finns indika-
tioner på att bakterieproduktionen
ökat på bekostnad av kiselalgspro-
duktionen de senaste åren. En trolig
orsak till vitmärlans kraftiga popu-
lationsnedgång skulle således vara
försämrade födoresurser till ett redan
födobegränsat ekosystem.

FÖDOKÄLLAN KAN SPÅRAS

Kiselalger anses representera högkva-
litativ föda för många kräftdjur, ex-
empelvis hoppkräftor (copepoder).
Enligt Ederington et al (1995) sva-
rade dessa djurgrupper med en tio
gånger högre äggproduktion vid mat-
ning med kiselalger jämfört med då
de matades med bakterier. Kiselalger
innehåller en förhållandevis hög an-
del fleromättade fettsyror (PUFA).

Station US5
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Andel missbildade ägg

Nedåtgående trend av missbildade embryon hos vitmärlan Monoporeia affinis har planat ut.
Data från 2003 baseras på viktade medelvärden från prov tagna med dels Van Veen huggare
dels bottenskrapa.

The decreasing trend of malformed embryos of Monoporeia affinis has ceased. Data from
2003 are based on weighed means from both grab samples and dredge samples.

PUFA med långa kolkedjor (  20 C)
av linolenic (�3) och linoleic (�6)
familjerna har visat sig betydelseful-
la för tillväxt och reproduktion hos

planktoniska och bentiska kräftdjur
och andra evertebrater (Brett och
Muller Navarra 1997, Norsker och
Stöttup 1994, VanderPloeg et al.
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Kvoten mellan �3/�6 fettsyror ger information
om vilken typ av föda djuren ätit. En högre andel
linoleníc fettsyror (�3) anses indikera högre an-
del högkvalitativ föda som t.ex. kiselalger.

A high ratio �3/�w6 fatty acids in consuming
organisms indicates high quality food resources.
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Sediment

Bottenhavet Eg Östersjön
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Djur från Bottenhavet

Djur från Egentliga Östersjön

Vitmärlor från Bottenhavet ökade sin fekun-
ditet med 13 % under inkubering i sediment
från Egentliga Östersjön (B). Motsvarande
inkubering av vitmärlor från Egentliga Öster-
sjön i sediment från Bottenhavet (A) resulte-
rade i en minskad fekunditet med 25 %.
Resultatet är anmärkningsvärt med tanke på
den korta tiden innan befruktning. Det visar
dels det högre näringsinnehållet i sediment
från Egentliga Östersjön, dels vitmärlans
behov av näring under mognaden av de lipid-
rika oocyterna (ägganlagen).

Monoporeia affinis from the Bothnian Sea
increased their fecundity when transferred to
sediment from the Baltic Proper (B) and vice
verse. This illustrates the higher amount of
food resources in Baltic Proper sediments,
as well as the importance of food during the
period for sexual maturation (oogenesis).

STATISTIK: VITMÄRLA
Trendanalyserna är utförda med ett icke-parametriskt test, Jonckheere-Terpstra.

Beräkningarna över hur snabbt vi kan upptäcka en trend baseras på linjär reg-

ression av respektive variabel över tiden. Programmet nQuery användes för att

bestämma hur starkt samband (korrelation) som kan upptäckas på 10 år med

80% styrka. Från en linjär regression på tidigare års data uppskattades varia-

tionen mellan år. Med den observerade variabiliteten beräknades sedan vilken

förändringshastighet som förväntas ge den korrelation som krävs enligt styrke-

beräkningarna i nQuery.

POPULATIONSMINSKNING FÖRSVÅRAR ANALYS
Vitmärlans embryoutveckling har använts som en effektvariabel för att detektera

förekomsten av förorenade sediment under 10 år i det nationella övervaknings-

programmet. I bakgrundsområden har variabeln missbildade embryon visat en

förhållandevis låg spridning, vilket medfört stora möjligheter att relativt snabbt

upptäcka och fastställa trender. Inom tio år har vi möjlighet att upptäcka en

förändring på 5,7 % med 80 % statistisk styrka och signifikansnivån 5 %.

Den kraftiga populationsminskningen hos vitmärlan som startade 1999 har

emellertid resulterat i en större spridning på grund av färre individer av vitmärla

i den statistiska analysen, som därmed försvåras. För att motverka detta har vi

kompletterat de kvantitativa provhuggen med ett bottenskrap på varje station.

Ett högre antal djur i analysen har resulterat i en lägre spridning i materialet.

1996). Linolenic (�3) fettsyror för-
brukas snabbare än linoleic (�6) fett-
syror och betraktas som det viktigaste
bränslet under embryogenesen (Clar-
ke et al 1990). Kvoten (�3)/(�6) ger
information om kvaliteten på födan.
De flesta kiselalger har en högre kvot
än många andra algarter. En hög kvot
i organismen indikerar alltså intag av
högkvalitativ föda (Goedkoop et al.
2000). Kvoten var betydligt lägre i
vitmärlor från Vättern än i vitmär-
lor från Vänern. När kiselalgspro-
duktionen ökade i Vättern 2001 sva-
rade också vitmärlan med en högre
kvot under 2002. Genom att analy-
sera vitmärlor från olika år skulle vi
kunna fastställa en eventuell föränd-
ring i näringskvaliteten.

BOTTENHAVSSEDIMENT SÄNKER

FEKUNDITETEN

Under oktober till december 2003
genomfördes en laboratoriestudie med
vitmärlor och sediment från miljö-
övervakningsstationer i Egentliga
Östersjön respektive Bottenhavet, för
att undersöka hur de olika sedimen-
ten påverkar reproduktionsprocessen
hos vitmärla. Vitmärlan, som uppvi-
sar ett intermittent födointag, anses
lagra lipider från vårblomningen för
att använda dessa till uppbyggnaden
av de lipidrika gonaderna (oocyterna),
varför man tidigare ansett att perio-
den för vitmärlans sexuella mognad
är mindre viktig ur födosynpunkt. Vit-
märlor från Egentliga Östersjön mins-
kade emellertid sin fekunditet med

över 25 % vid överföring till Botten-
havssediment. Vitmärlor från Botten-
havet ökade sin fekunditet med 13 %
vid en överföring från Bottenhavsse-
diment till sediment från Egentliga
Östersjön. Detta är anmärkningsvärt
med tanke på den korta tiden fram
till befruktning, 1,5 månader. Resul-
tatet visar dels att sedimentet från
Egentliga Östersjön har ett högre
näringsinnehåll än sedimentet från
Bottenhavet, dels att vitmärlan är be-
roende av föda även under sin repro-
duktionsperiod.
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