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Vitmärlans embryonalutveckling
Brita Sundelin, Ann-Kristin Eriksson Wiklund och Therese Börjesson
ITM, Stockholms universitet

Vitmärlans embryoutveckling an-
vänds som en effektvarabel för att 
detektera förekomsten av förorena-
de sediment. Exempelvis har ande-
len missbildade ägg hos vitmärla vi-
sat sig korrelera till exponering för 
olika miljögifter.

Under perioden 1994–2000 mins-
kade andelen missbildade embryon i 
Bottenhavet. Efter den dramatiska 
populationsnedgången som obser-
verades 1999 har kurvan över miss-
bildade embryon planat ut  År 2004 
var andelen missbildade embryon 
högre än tidigare år på de flesta sta-
tioner. Det är dock för tidigt att ut-
tala sig om missbildade embryon är 
på väg att öka i Bottenhavet. Under 
hela perioden uppvisar kuststatio-
nerna utanför Norrbyn och utsjösta-
tionen utanför Härnösand en högre 
andel missbildade embryon än de sta-
tioner som ligger längre ut från kus-
ten utanför Örnsköldsvik 

SÄMRE FÖDA GER 

ODIFFERENTIERADE ÄGG

Det finns en tendens till ökad andel 
odifferentierade ägg efter vitmärlans 
populationsnedgång. I ultraoligotro-
fa Vättern, där andelen odifferentie-
rade ägg är mycket hög, har andelen 
odifferentierade ägg visat sig korre-
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Andel missbildade ägg
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Nedåtgående trend av missbildade embryon hos vitmärlan Monoporeia affinis har upphört.

The decreasing trend of malformed embryos of Monoporeia affinis has ceased. 

Kuststationer och djupstationen US5 i centrala 
Bottenhavet uppvisar en högre andel missbilda-
de embryon under tidsperioden.

Higher frequencies of malformed embryos were 
recorded on coastal stations and US5 during 
1994-2004. 

lera till mängden högkvalitativ föda. 
Koncentrationen av mättade och en-
kelomättade fettsyror, som är vikti-
ga för embryogenesen, var mycket 
låg i Vättern. I Vänern, däremot, där 

produktionen av högkvalitativ föda 
var betydligt högre, var koncentra-
tionen högre och andelen odifferen-
tierade ägg betydligt lägre. Vid en ti-
digare studie registrerades en högre 
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Antal ägg per hona

Fekunditeten hos vitmärlan påverkades av 
olika tillsatser av algföda under reproduk-
tionsperioden. Kiselalger resulterade i hö-
gre fekunditet, medan tillsatsen av cyano-
bakterier inte gav någon nämnvärd positiv 
effekt. 

Fecundity increased when M. affinis was 
fed with diatoms while cyanobacteria did 
not increase the fecundity above the refer-
ence including sand.   
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Fekunditet

Fekunditeten som ökade efter populationskraschen är nu nere i värden före kraschen trots att 
populationstätheten fortfarande är mycket låg.  
Fecundity increased after the dramatic decrease probably due to decreased competition for 
food but is today back to a value before the crash, indicating food deficiency since abundance 
of  populations still is very low.

andel odifferentierade ägg i Botten-
viken  än i Bottenhavet samma år.  
En förklaring till den högre ande-
len odifferentierade ägg skulle även 
i Bottenviken kunna vara sämre till-
gång på föda. 

MINSKAD FEKUNDITET

Strax efter den kraftiga populations-
minskningen ökade vitmärlans fe-
kunditet, vilket inte var förvånande 
med tanke på att konkurrensen om 
födan minskade för den starkt redu-
cerade populationen. Trots att popu-
lationstätheterna inte har ökat har fe-
kunditeten minskat till värden som 
registrerades före nedgången, vilket 
indikerar dålig tillgång på högkvali-
tativ föda. 

FÖDOKVALITEN PÅVERKAR 

FEKUNDITET

Under några år har vi försökt att ut-
reda orsaken till vitmärlans nedgång. 
Vi har  tidigare visat att vitmärlan är 
beroende av  näring även under re-
produktionsperioden. 

Algsamhällets sammansättning har 
förändrats under tiden för vitmärlans 
kraftiga populationsnedgång. Kisel-
algerna har minskat, medan bakte-
rier, dinoflagellater och cyanobakte-
rier har tenderat att öka i hela eller 
delar av Bottniska viken. Som ett led 
i att försöka förklara den kraftiga po-
pulationsminskningen genomfördes 
därför under hösten 2004 ett expe-
riment för att studera hur olika födo-
kvaliteter påverkar vitmärlans re-
produktion. Vitmärlan inkuberades i 
kemiskt ren sand och matades under 
september till november i intervaller 
med kiselalger (Thalassiosira weiss-
flogii), cyanobakterier (Anabaena sp) 
samt chrytophycéer (Rhodomonas 
salina). Kiselalger innehåller betyd-
ligt högre halt av fleromättade essen-
tiella fettsyror (högkvalitativ föda) än 
cyanobakterier. Cryptophycéerna lig-
ger mittemellan kiselalger och cyano-
bakterier vad gäller innehåll av dessa 
fettsyror. Tillsatsen av de olika al-
gerna innehöll samma mängd orga-
niskt kol, medan andelen essentiella 
fleromättade fettsyror alltså skiljde 

sig markant. Experimentet avsluta-
des då vitmärlans parningsperiod 
var avslutad. 

De olika födotillsatserna påverka-
de fekunditeten hos vitmärlan. Kisel-
alger resulterade i högst fekunditet 
medan cyanobakterier gav den läg-
sta fekunditeten. Detta stämmer väl 
överens med resultat från liknande 
studier i sötvatten (Müller – Navar-
ra 2000). Resultaten bekräftade våra 
hypoteser om att vitmärlans dels är 
beroende av högkvalitativ föda un-
der reproduktionsperioden, dels ki-
selalgernas betydelse för vitmär-
lans tillväxt och produktion. Det är 
mycket sannolikt att en förändring 
i algsammansättningen har bidragit 
till vitmärlans kraftiga populations-
nedgång.   Födopreferensförsök med 
dessa algarter visade att vitmärlan fö-
redrar kiselalger framför andra arter. 

Det finns studier som visar att botten-
djuren ökar sitt födointag vid tillgång 
till högkvalitativ föda. Det är alltså 
möjligt att låg tillgång på högkvalita-
tiv föda innebär att vitmärlan dessut-
om äter mindre frekvent av en sämre 
födokvalitet. Därmed förstärks effek-
ten ytterligare.    

I ett annat försök inkuberades vit-
märla tillsammans med havsborstmas-
ken Marenzelleria, för att studera hur 
havsborstmasken påverkar vitmär-
lans reproduktion. Djuren matades i 
försöket med kiselalger. Närvaron av 
havsborstmasken medförde inte nå-
gon förhöjd mortalitet hos vitmär-
lan. Överlevnaden av havsborstmas-
ken var även mycket hög. Däremot 
observerades en något lägre fekundi-
tet hos vitmärlan vid samexistens med 
havsborstmasken, vilket indikerar en 
viss konkurrens om föda. 
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