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Reproduktionsvariabler hos vitmär-
lan används i första hand för att re-
gistrera belastningen av miljögifter.
Missbildade ägg har visat sig korre-
lera till exponeringen för olika typer
av miljögifter, och har sedan 1994
använts som en effektrelaterad bio-
markör inom övervakningen av Öst-
ersjön. De flesta biomarkörer svarar
även till en viss grad på andra
abiotiska variabler, såsom föränd-
ringar i temperatur eller salinitet,
sekundära eutrofieringseffekter som
syrebrist och svavelväteförekomst,
eller födobrist. Genom att analysera
olika reproduktionsvariabler har vi
möjlighet att särskilja effekter av
miljögifter från andra abiotiska
variabler.

minskande andel
missbildade ägg

Andelen missbildade ägg år 2000 var
lägre än 1994, medan övriga år inte är
skilda åt. Spridning mellan huggen
avseende andelen missbildade ägg
under året som gått var något större
än tidigare, vilket kanske kan förkla-
ras av ett lägre antal honor per hugg
jämfört med tidigare år. Ser vi på
situationen över hela tidsperioden
från 1994 –2000 är skillnaden mellan
stationer större än mellan år, och en
nedåtgående totaltrend över åren
kan observeras. Detta skulle kunna
tyda på minskande miljögiftsbe-
lastning, eller att miljögifterna av nå-
gon anledning ej är lika biotill-
gängliga.

Odifferentierade ägg  och döda
ägg visar inget direkt samband med
miljögifter, utan verkar i högre grad
än missbildade ägg påverkas av andra
faktorer, såsom syrebrist . Varken
andelen odifferentierade eller döda
ägg uppvisar någon trend över åren.
Andelen odifferentierade ägg skiljer
sig mellan stationer men däremot
inte mellan år.

primärproduktionen påverkar
fekunditeten
Även om delprogrammet vitmärlans
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Vitmärla, andel missbildade ägg

Årtal

Andelen missbildade ägg har minskat sen 1994. Detta kan tyda på en minskad miljögiftsbelastning, men
skulle också kunna tyda på att miljögifterna inte är lika biotillgängliga. Data anges som medelvärde
beräknat på 5 hugg per station. Spridningen anges som + 95 % konfidensintervall.

The frequency of  malformed eggs has decreased since 1994. This might indicate a decreased load of
pollutants, but could also indicate a change in biological availability of pollutants. Data are given as means
per station  (5 grabs), variance as + 95 % CI.

reproduktion är effektrelaterat så är
vår ambition att även utreda effekter
av andra faktorer som kan påverka
vitmärlans hälsotillstånd och popu-
lationsstorlek. Genom att studera

sambandet mellan reproduktions-
variabler hos vitmärlan och abiotiska
och biotiska omgivningsvariabler
kan vi öka förståelsen för vad som styr
populationen.
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Fekunditeten (antalet ägg per hona)
ger ett mått på den potentiella nyrek-
ryteringen av vitmärlepopulationen.
Fekunditet uppvisar större skillnader
mellan år än mellan stationer. År
2000 observerades en lägre
fekunditet än 1994, 1996 och 1998.
Det finns ingen generell trend i
fekunditet över åren. Detta tyder på
att det inte är enskilda stationsrela-
terade faktorer på respektive station
som påverkar denna variabel, utan
faktorer som uppvisar en likartad års-
variation i undersökningsområdet.

En sådan faktor kan vara födo-
tillgången. Primärproducerat mate-
rial har visats vara en viktig födo-
resurs för vitmärlor. Eftersom tillväx-
ten och lipidinnehållet hos vitmärlan
ökar efter vårblomningen är vår hy-
potes att  sedimenterande material
från primärproduktionen har stor be-
tydelse för tillväxten och därmed
fekunditeten. 1997 undersökte vi
sambandet mellan primärproduktion
och fekunditet. Vi relaterade medel-
antalet ägg per hona med halten klo-
rofyll a och primärproduktionen
mätt som mängden producerad kol.
Vi fann då ett samband mellan halten
klorofyll och fekunditeten på våra
nordligaste kuststationer. Det har nu
gått några år sedan den förra under-
sökningen varför vi har gjort mot-
svarande jämförelse för perioden
1994–2000.

Vi har i detta fall använt pro-
duktionsdata från stationerna B3 och
C1. Eftersom vitmärlan tillväxer un-
der vår och sommar relaterar vi våra
data till föregående års produktions-
data (se faktaruta). C1 jämför vi med
den närliggande stationen US5, och
B3 jämförs med våra nordliga statio-
ner 19 och 25. B3 är den mest (till
stationerna 19 och 25) närliggande
stationen där primärproduktionsdata
finns tillgänglig.

Det finns ett positivt samband
mellan vitmärlornas fekunditet och
klorofyll a vid B3 p<0,01, medan
inget samband finns vid C1.

Dessa resultat indikerar att regio-
nala faktorer, exempelvis temperatur
och närsaltssituation, som styr
primärproduktionen i ett område,
har betydelse för fekunditeten, åt-
minstone på kustnära stationer.

fakta: hur vitmärlor blir till
Östersjöns vitmärla, Monoporeia affinis och dess marina släkting Pontoporeia femorata
uppvisar en mycket likartad reproduktionscykel. Efter vårblomningen sedimentar produktions-
materialet och blir då högkvalitativ föda för vitmärlan. Från maj till juli bygger vitmärlan upp
sina depåfetter (triglycerider), vilka omlokaliseras till de lipidrika gonaderna som börjar
utvecklas i början av augusti.

Ljuset som minskar under eftersommaren är den signal som startar reproduktionscykeln.
Under tiden för gonadmognad sker en sexuell könsdifferentiering, och hannens antenn-
segment ökar i antal från ca 8–10 till ca 40 hos den parningsmogne hannen. På antennseg-
menten sitter kemoreceptorer (aestetasker) som noterar närvaron av en hona och underlättar
kontakten mellan könen  vid parningen.

Till skillnad från många andra märlkräftor saknar vitmärlan ett prekopulationsstatdium, d v s
att hannen tar tag i honan och sitter fast tills hon skalömsar en sista gång varefter parningen
sker. Hannen lämnar istället sin spermatofor i honans äggkammare. Genom hormonell
påverkan ombildas ett benpar hos honan till det s.k. marsupiet, dit de mogna äggen vandrar
och befruktas av hannen spermier. Parningen sker under november och under första hälften
av december i hela Östersjön samt i de sjöar där vitmärlan förekommer. Vid de låga
temperaturer som vitmärlan lever under utvecklas embryonerna långsamt. Hela embryonal-
utvecklingen tar ca 3 månader, vilket innebär att embryon kläcks under februari och mars. De
juvenila vitmärlorna kan under några veckor livnära sig på resterna av depåfetterna som
ursprungligen fanns i det fettrika ägget, men är sen beroende av sedimentets näringsinnehåll.
Det är således gynnsamt att juvenilerna kläcks strax innan det näringsrika produktions-
materialet från vårblomningen sedimenterar.

statistik: vitmärla
Jämförelser mellan år och stationer är beräknade med hjälp av två vägs variansanalys följt av
Dunnetts T3 post hoc test. Data som analyseras i procentform är logistiskt (x/1-x) transfor-
merade. Korrelationer är testade med Pearsons test. Årstrender är analyserade m h a
Jonckheere-Terpstras test.
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En hög produktion under vårblomningen

ger fler ägg hos vitmärlehonorna på
kustnära stationer. Fekunditeten ger ett
mått på den potentiella nyrekryteringen

av vitmärlepopulationen. Figuren visar
fekunditet (antalet ägg per hona)  i

relation till primärproduktionen (mg C d-1)
under perioden 1994–2000.

Fecundity increases when primary
production is high. Fecundity (eggs per

female) in relation to primary production
(mg C d-1) during 1994–2000

Hos den parningsmogne hannens antennsegment sitter kemoreceptorer (aestetasker) som noterar
närvaro av en hona och underlättar kontakten mellan könen.

Ventrally on the lateral flagellum of the antennules (the first pair of antennae) of M. affinis a class of
sensilla called aesthetascs is found. They are equipped with many sensory cells and probably work like a
sensory organ.During moult and sexual maturation the number of male aesthetascs increase. The
aesthetascs are important as receptors of sex pheromone. Males probably use their aesthetascs to
detect female pheromones in the water.
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