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P å samma sätt kan den naturliga miljön för en po-
pulation vara ”sträng”, där överlevnad och fram-
gångsrik reproduktion kan bero på enstaka egen-

skaper, på bekostnad av andra. I en förorenad miljö kan 
exempelvis individer med egenskaper som gör att de 
bättre kan hantera ett miljögift vara kraftigt gynnade. 
Vad som går förlorat är okänt. 

Fokus på artnivå 
Den mänskliga påverkan på natursystemen är ofattbart 
stor, och det blir mer och mer uppenbart att resurser-
na är begränsade. För att förvalta ekosystemen efterfrå-
gas ofta vetenskapliga riktlinjer. Många forskare fram-
håller att bevarandet av biologisk mångfald ökar eko-
systemens resiliens, det vill säga deras förmåga att åter-
hämta sig efter en störning, vare sig den är naturligt el-
ler mänskligt orsakad. I diskussioner om resiliens foku-

serar man i huvudsak på antalet arter. En förklarande 
mekanism är att om en art slås ut i ett ekosystem med 
hög biologisk mångfald kan en annan art med samma 
funktion gå in som ersättare. Då kan processerna i eko-
systemet upprätthållas, och därmed fortsätter produk-
tionen av varor och tjänster.

osynlig mångfald lika viktig
Men det finns en fundamental nivå av biologisk mång-
fald, en som inte är synlig för blotta ögat. Det är den ge-
netiska variationen. Denna nivå av biologisk mångfald är 
mycket sällan i fokus när man talar om resiliens. Detta 
trots att uppsättningen av olika egenskaper är helt avgö-
rande för vilka möjligheter en population har att anpassa 
sig till en föränderlig miljö. Ju fler egenskaper som finns, 
desto större är chansen att några individer bär på rätt an-
lag för nya miljöförhållanden. Eftersom ett ekosystem 
inte är mer flexibelt än den samlade genetiska variatio-
nen hos populationerna bör den genetiska mångfalden 
ses som själva förutsättningen för resiliens. 

snabb förlust av variation
För att studera hur genetisk mångfald påverkas av om-
världen är det en fördel att arbeta med organismer som 

De flesta känner till att om man avlar en hundras hårt så uppstår 
en mängd negativa konsekvenser. När vi har avlat alldeles för 
snävt kallas det inavel. Avel görs för att gynna vissa egenskaper, 
men det sker på bekostnad av andra, och med tiden minskar den 
genetiska variationen. 

 
hotas av miljögifter

osynlig mångfald
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FLerA sTudier på Gennivå
vitmärlan är ett bottenlevande kräftdjur i Östersjön 
som är en viktig födoresurs för många andra arter. 
eftersom vitmärlan är känslig för miljögifter ingår 
den i den nationella miljöövervakningen av miljögifts-
effekter i Östersjön. om gravida honor har exponerats 
för miljögifter uppstår embryonalskador som är enkla 
att observera. i Bottniska viken, utanför Piteå, finns 
ett belastat område med hög grad av missbildningar 
jämfört med opåverkade vatten i närheten. under hös-
ten påbörjas analyser av individer från dessa områden 
för att se om dessa skador påverkat nästa generation 
genetiskt.

har en kort livscykel, så att flera generationer kan stu-
deras under en hanterlig tid. I en studie användes små 
vattenlevande kräftdjur, så kallade copepoder, som har 
en generationstid på ett antal veckor. De uppvisade en 
minskning av genetisk variation redan efter en genera-
tion när de blivit utsatta för bromerade flamskyddsme-
del eller tungmetallen koppar. Studierna visade att mil-
jögifter kan vara en väldigt stark selektionskraft. Indi-
vider som klarar det aktuella giftet tar över och lyckas 
bäst med att föra sina gener vidare till kommande ge-
nerationer, medan det genetiska materialet hos de käns-
liga individerna förloras. 

ingen uppenbar varningssignal
Förlusten av genetisk mångfald skedde utan att någon 
dramatisk ökning i dödlighet noterades, jämfört med 
de kräftdjur som levde i oförorenad miljö. Detta inne-
bär att förlust av genetisk mångfald kan ske utan någon 
uppenbar varningssignal. I ett tänkbart scenario skulle 
då genetisk mångfald och därmed anpassningsmöjlig-
heter kunna urholkas för flera arter i ekosystemet, utan 
att ökad dödlighet eller förlust av arter observeras. Ett 
högt artantal skulle då kunna misstolkas som en bibe-
hållen hög resiliens, när den i själva verket kan ha bli-
vit kraftigt försvagad.

Mindre variation i östersjön
Ett stort antal arter som finns både i Östersjön och i 
Nordsjön har studerats genetiskt, och populationerna i 
Östersjön uppvisar generellt en lägre genetisk variation. 
Det betyder att ”handlingsutrymmet” för att anpassa 
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sig till en klimatförändring eller någon annan påverkan 
kan vara lägre för dessa populationer. Dessutom uppvi-
sar flera populationer genetiska skillnader jämfört med 
samma arter i Nordsjön. Skulle den delen av variatio-
nen förloras, kanske specifika egenskaper för att hante-
ra denna speciella miljö går förlorad. Med tanke på den 
höga miljögiftsbelastningen i Östersjön, med ett lång-
samt vattenutbyte och därmed en låg utspädningsef-
fekt, finns det skäl att vara extra försiktig. Med en kon-
stant närvaro av miljögifter, där det moderna kemikalie- 
samhället genererar nya spännande blandningar, riske-
rar en redan låg genetisk variation hos flera arter att ur-
holkas ytterligare.

Förlust av genetisk mångfald kan ske utan att antalet individer synligt minskar. däremot kan populationer med liten variation i 
sina gener vara extra känsliga för förändringar i miljön som till exempel ökade mängder miljögifter. 

foto: tomas Jarnetun/azote




