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Samtliga studerade områden i detta
övervakningsprogram är belägna i
s.k. bakgrundsområden. Med detta
menas att stationerna ej ska kunna
påverkas av tillfälliga lokala utsläpp.
Stationerna skall enbart återspegla de
storskaliga förändringar som sker i
kustområdena. I andra undersök-
ningar som gjorts i recipienter till
industrier har tydliga effekter kunnat
observeras  såsom nedsatt immunför-
svar, nedsatt reproduktionsförmåga
och förhöjd aktivitet av avgiftnings-
enzymet EROD.

råden. Det förväntade rekryterings-
utfallet kan sedan beräknas med en
modell, som utgår från bioenergeti-
ska samband mellan t ex temperatur
och tillväxt hos årets yngel.

abborrar från Holmöarna
växer bäst

Vid analys av fiskars tillväxt arbetar
man med s.k. tillbakaräkning. Meto-
den bygger på kunskap om samban-
det mellan fiskens längd och års-
ringarnas läge på fjäll eller andra
benstrukturer och ger möjlighet att
beräkna tillväxten för varje år i fiskens
liv. För abborre används gällocksben-
et för analyserna.

Vid en jämförelse mellan tillväxt-
kurvorna för abborre från olika områ-
den finner man inga tydliga bredd-
gradsberoende avvikelser. Den snab-
baste tillväxten hade abborrarna
fångade vid Holmöarna, medan till-
växten var långsammast i Råneå och
Finbo. De variationer som finns mel-
lan områdena kan i första hand för-
klaras av skillnader i temperatur, då

fakta: COBRA
COBRA, »Coordination Organ for Baltic Reference Areas«,  bildades 1995 som ett
samarbete mellan Estlands Marina Institut, Fiskeribyrån vid Ålands Landskapsstyrelse,
Fiskeriverkets Kustlaboratorium i Sverige samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Finland.
Organisationens syfte är att stärka och vidmakthålla samarbetet mellan institutioner som
deltar i miljöövervakningen i Östersjöområdet, samt att stimulera användningen av
standardiserade metoder och göra resultaten fritt tillgängliga för alla. COBRAs uppgifter
är att driva övervakningsprogram samt rapportera resultat. Idag rapporteras endast
fiskundersökningar.  Målsättningen är dock att även annan typ av övervakning ska kunna
ingå i samarbetet. Rapporteringen sker i form av årsrapporter (Kala- ja Riistaraportteja,
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet). Prognoser för utvecklingen av bestånden av abborre
och havslekande sik samt rekryteringen av torsk till Bottniska viken ges årligen i svenska
och finska fiskeritidskrifter. COBRA ska dessutom ge stöd vid HELCOMs periodiska
rapporteringar. I HELCOMs nya övervakningsprogram ska samtliga anslutna länder inrätta
referensområden vid kusterna för övervakning av fisk och andra delar av kusteko-
systemet, t.ex. fastsittande vegetation. COBRA kan ge stöd vid sådan utveckling.

Genom att analysera bland annat
andelen vita blodceller i abborrens
blod fås ett mått på abborrens
immunförsvar.

högre temperatur ger bättre tillväxt.
Det är i regel jämförelsevis kallare i
Finbo och Råneå vilket alltså kan för-
klara den långsamma tillväxten. Föd-
oförhållandena kan också ha bety-
delse. Skillnader i tillgång till olika
bytesdjur, t ex möjligheten för abbor-
ren att tidigt kunna övergå från bot-
tendjur till fisk, påverkar sannolikt
tillväxten. Förekomsten av fisk som

föda för abborren anses vara mycket
god vid Holmöarna, vilket har fram-
förts som en förklaring till den snabba
tillväxten. Abborren tillhör de arter
som är starkt beroende av synen för
sitt födointag.  De nordliga bestån-
den kan kompensera för den kortare
tillväxtsäsongen genom att äta dyg-
net runt under den ljusa sommar-
perioden.
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fakta: biomarkörer för att beskriva fiskhälsa
Biomarkörer används som metod för att mäta hälsotillstånd hos fisk. Fisk har många livsprocesser gemensamma med både lägre och högre
levande organismer, däribland oss själva. Många metoder för att mäta hälsotillstånd inom veterinär- och humanmedicin är därför även
tillämpbara på fisk. Biomarkörerna innefattar vanligen histologiska, fysiologiska,  biokemiska, immunologiska och genotoxiska variabler. Inom
programmet för övervakning av fiskars hälsa ingår biokemiska och fysiologiska biomarkörer. Dessa markörer har använts mycket fram-
gångsrikt, både inom och utom landet, för att kunna påvisa negativa effekter av utsläpp av miljöskadliga ämnen. Biomarkörer påverkas av
naturliga omgivningsfaktorer i varierande grad. Dessa faktorer kan vara icke biologiska, exempelvis temperatur och salthalt, eller biologiska,
som fiskens näringstillgång, beståndstäthet, fiskens ålder, dess immunologiska kompetens och förekomst av patogener. Genom att utföra
provtagningen vid samma tidpunkt och vid samma plats, i stationära fiskbestånd, »låser« man de naturliga omgivningsfaktorerna så att de
minimalt påverkar biomarkören som ett verktyg för att specifikt mäta miljögiftsbelastningen.

Biomarkörer är känsliga och induceras i de flesta fall snabbt, och kan därför på ett tidigt stadium varna för en negativ miljöstörning.
Genom att använda biomarkörer inom miljöövervakningen är det möjligt att vidta åtgärder innan en miljöstörning har fått en effekt på
populationsnivå. I många fall tillämpar man i dag försiktighetsprincipen vid bedömningen av observerade effekter på biomarkörer. Om en fisk
exempelvis uppvisar ett förhöjt värde av ett avgiftningsenzym är misstanken om sannolika följdeffekter tillräcklig för att man skall kunna
inleda en vidare utredning, eller t.o.m. inleda en åtgärd för att reducera ett utsläpp.

stabila variabler

De mätserier som finns för t.ex. ande-
len vita blodceller och gonadsoma-
tiskt index i abborre från Holmöarna
uppvisar mycket liten variation mel-
lan år. Mätserierna är fortfarande för
korta för att kunna uttala sig om even-
tuella trender. Andelen vita blod-
celler i abborrens blod är ett mått på
abborrens immunförsvar. Gonad-
somatiskt index anger abborrhonans
gonadstorlek i förhållande till
kroppsvikt och är ett mått på repro-
duktionsförmågan.

Även EROD-aktiviteten i abborre
från Holmöarna uppvisar liten varia-
tion mellan år. I Kvädöfjärden i eg.
Östersjön uppgår mätserien i abborre
till 11 år och där uppvisar EROD-
aktiviteten i abborre en tydligt ök-
ande trend. Det finns dock ännu ej
någon förklaring till uppgången i
Kvädöfjärden. Om ett miljögift är
orsaken till denna uppgång, kan det
ej förklaras med något av de »tradi-
tionella« miljögifterna, som alla visar
nedåtgående trender.

De mätserier som finns för andelen vita
blodceller och gonadsomatiskt index i

abborre från Holmöarna uppvisar mycket
liten variation mellan år.

Data of white blood cells and gonadosomatic
index in perch from  Holmöarna shows

a very small variation between years.

I abborre från Kvädöfjärden uppvisar EROD-
aktiviteten en tydligt ökande trend. Det finns

dock ännu ej någon förklaring till uppgången.
Motsvarande uppgång har ej noterats i abborre

från Holmöarna. Figuren visar nivån av
avgiftningsenzymet EROD i abborrens lever.

The EROD activity in perch from Kvädöfjärden
shows  a clearly increasing trend. The trend can

not be explained by »traditional’« contaminants
such as PCB’s and DDT, which show a decreasing
trend in fish. The  reason for the increased EROD

activity has yet to be explained. The shorter
time series in perch from Holmöarna can not

demonstrate a corresponding increase. The figure
shows the induction of EROD activity in perch liver.
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fakta: övervakningsprogram
Hälsoprogrammet ingår som en del i det s.k. integrerade fiskprogrammet. Övriga delprogram är det fiskekologiska programmet och
programmet för miljögiftsanalys. Samma arter analyseras vid samma provtagningsstationer och under samma provtagningsperiod i samtliga
tre program. I fallet med tånglake så utförs även analyserna på samma individer i programmen. Möjligheten att finna en koppling mellan
orsak och verkan ökar avsevärt i ett sådant integrerat program.

Sammanlagt mäts ett 20-tal variabler på fisken. Analysdata innefattar ett flertal blodanalyser, analyser av muskelglykogen samt
avgiftningsenzym (exempelvis EROD) i levern. Till detta kommer morfologiska basdata som längd, vikt, organsomatiska index, ålder etc. Vid
Holmön har abborre analyserats regelbundet i september sedan 1993 och tånglake i november sedan 1995. Varje variabel återspeglar
centrala livsfunktioner, såsom immunförsvar, leverfunktion, avgiftning, ämnesomsättning, saltbalans och reproduktion.


