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Under perioden 1994–2000 minskade 

andelen missbildade embryon i Botten-

havet. Efter den dramatiska populations-

nedgången hos vitmärlan som observe-

rades 1999 har kurvan över missbildade 

embryon planat ut. Under hela perioden 

uppvisar kuststationerna utanför Norrbyn 

och utsjöstationen utanför Härnösand en 

högre andel missbildade embryon än de 

stationer som ligger längre ut från kus-

ten utanför Örnsköldsvik. Den tendens 

till ökad andel odifferentierade ägg efter 

vitmärlans populationsnedgång kvarstår 

samtidigt som fekunditeten har ökat.

NäRINGSBRIST FöRKlARAR INTe 

NeDGÅNG

En hypotes till varför populationerna av 

vitmärlor minskat kraftigt är att vitmärlan 

drabbats av näringsbrist i samband med 

den kraftiga tillrinningen som inträffade 

under perioden 1998–2001. Trots att ett 

relativt stort antal juveniler observerades 

i januari resulterade detta inte i högre tät-

heter av gravida honor nästkommande år. 

Detta tyder på att en onormalt hög mor-

talitet inträffat under året. Näringsbrist 

skulle kunna resultera i ökad mortalitet 

under hösten då gonadmognaden sker. 

För att utreda detta har prover tagits un-

der perioden maj 2005 till januari 2006. 

Analyserna av detta material är ännu inte 

slutförda och sammanställda. 

För att detektera eventuella föränd-

ringar i sedimentets näringsinnehåll i 

samband med vitmärlans kraftiga popu-

lationsnedgång analyserades sedimentpro-

ver från perioden 1996–2003 retrospek-

tivt (se faktaruta). Analysresultaten visade 

emellertid inga större skillnader mellan ti-

den före vitmärlans nedgång och efter. En 

minskning på samtliga stationer år 2000 

efterföljdes snarare av högre värden än 

innan kraschen. Fekunditeten har dess-

utom ökat på de flesta stationerna efter 

kraschen, vilket kanske inte är förvånan-

de med tanke på minskad konkurrens i 

de glesa populationerna. Även vitmärlor 

från 2002 t.o.m. 2005 analyserades retro-

spektivt med avseende på halten fettsyror.

Vissa fettsyror dominerar i kiselalger, och 

kan då fungera som markörer för högkva-

litativ kiselalgsföda. Det finns emellertid 

ingenting i total fettsyrehalt eller halten 

av kiselalgsspecifika fettsyror som stöder 

näringsbristteorin. Halten kiselalgsspecifi-

ka fettsyror i vitmärlan var under 2002 av 

samma storleksordning som de mest nä-

ringsrika stationerna i Asköområdet, och 

ökade fram till 2005 till det dubbla. Si-

tuationen före år 2002 är okänd vad gäl-

ler innehåll av fettsyror i vitmärlor, efter-

som insamlade prov saknas.

Årtal

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%

0

2

4

6

8

Station 19
Station 25
Station 26
Station 27
Station US5

0

500

1000

1500

Medelvärde för alla stationer

Årtal

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

500

1000A
m

in
o

sy
ro

r 
(µ

m
o

l g
-1
)

Andelen missbildade embryon i Bottenhavet minskade 1994–2005. Den nedåtgående 
trenden har nu upphört.

Halten biotillgängliga aninosyror som visat sig korrelera till tillväxt hos depositinsätare 
har analyserats i en sedimentserie mellan 1996 och 2003. Resultaten visar en kortvarig 
nedgång i sedimentprover tagna år 2000 för att sedan öka men halterna år 2000 är inte 
lägre än i mitten av 90-talet då vitmärlan uppvisade mycket höga tätheter.

PARASITeR PÅVeRKAR 

RePRODUKTIONeN 

Vid provtagningen i januari 2005 obser-

verades ett ökat antal vitmärlor med vita 

opalescenta exoskelett. Denna typ av ska-

da förekommer även hos den nordameri-

kanska arten Diporeia sp. (Messick et al. 

2004) samt hos släktet Penaeus, (Rama-

samy et al. 2000) där man kunnat kopp-

la det vitaktiga utseendet med mikrospo-

ridieangrepp i bl.a. muskler. 
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Av de vitmärlehonor som bedömts vara 

parasitangripna på station NB2 och N15 

var en högre andel obefruktade än ”friska 

individer”. De obefruktade honorna hade 

dessutom i högre utsträckning gonader 

som var degenererade. Av de befruktade 

honorna hade en högre andel embryon 

med olika typer av membranskador jäm-

fört med ”friska honor”. En del av embryo-

skadorna påminner om en speciell typ av 

membranskador som observerats i Askö-

området under de senaste åren. Det går 

dock inte i dagsläget att säga om det är 

samma typ av parasitangrepp i Bottniska 

viken som i Egentliga Östersjön

Tidigare har vi endast noterat parasit-

angrepp i form av hakmaskar och nema-

toder. Eftersom inga histologiska studier 

tidigare genomförts på vitmärlan vet vi 

inte om den oidentifierade muskelparasi-

ten är en ny företeelse eller funnits tidiga-

re men nu ökat. Vita vitmärlor har identi-

fierats i låg frekvens under alla år i både 

Egentliga Östersjön och Mälaren. I Mä-

laren har vi nyligen kunnat identifiera en 

annan typ av muskelmicrosporidiepara-

sit som påminner om den som finns hos 

 Diporeia i de Stora Sjöarna.

Den slutsats vi dragit är att även om 

vitmärlan under en kort tid drabbats av 

näringsbrist i samband med den krafti-

ga tillrinningen så finns det ingenting 

som tyder på att den situationen kvar-

står. Det finns däremot en möjlighet att 

en dålig kondition på grund av kortvarig 

näringsbrist har medfört större känslighet 

för parasitangrepp. Det är även möjligt att 

borstmasken Marenzelleria sp. har fört 

med sig nya parasiter till vitmärlan.
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Honor som har parasitangrepp har i högre utsträckning degenererade gonader. Detta 
märks inte i augusti då gonaderna är mycket små och outvecklade. I augusti är de para-
sitangripna honorna försenade i sin sexuella utveckling då de i högre grad inte börjat bil-
da gonader. Hannar har i högre grad parasitangrepp än honorna, och parasitangreppet 
ökar under året. Stadium I, II och III representerar hannar i olika sexuella mognadsstadier 
med en skalömsning mellan varje stadium. Stadium III representerar den könsmogne 
hannen efter sista skalömsningen.

Andel embryon med membranskador hos 
parasitangripna och friska honor. Parasitan-
gripna honor hade högre andel embryon 
med membranskador.

ANALyS AV AMINoSyRoR  
I SEdIMENT
Kväve i form av polymeriserade 

aminosyror anses vara den till-

gängliga näringen för bottendjur. 

Det finns därför ett samband mel-

lan biotillgängliga aminosyror i 

sedimenten och tillväxt hos bot-

tenfaunan. Mayer (1995) har ut-

vecklat en teknik som innebär 

att man kan mäta sedimentens 

näringskvalitet. Tekniken inne-

bär att man inkuberar sediment 

tillsammans med proteolytiska 

enzymer från bakterier, och på 

så sätt efterliknar den naturliga 

matsmältningen i en depositions-

ätare. De upplösta aminosyror-

na mäts med HPlc eller spektro-

 fluorimetriskt. 

BESTÄMNINg AV PARASITANgREPP I VITMÄRLoR
För att kunna göra en bestämning 

av parasitangrepp samt följa den 

sexuella utvecklingen hos vitmär-

lan togs under 2005 ett antal bot-

tenskrap för att erhålla ett för ana-

lysen tillräckligt stort antal levande 

individer. Andelen misstänkta pa-

rasitangrepp noterades hos djur i 

olika storleksklasser. För att kun-

na verifiera att de vita djuren verk-

ligen hade parasitangrepp gjordes 

histologiska snitt på tre djup hos 

ca 50 djur som okulärt bedömts 

vara parasitangripna. Dessutom 

utvaldes slumpmässigt 40 st ho-

nor med degenererade respektive 

friska gonader samt 20 st sexuellt 

mogna hannar för histologisk be-

stämning. 

överensstämmelsen mellan okulär 

bestämning och histologisk bestäm-

ning var mycket god för sexuellt 

mogna hannar medan överens-

stämmelsen var lägre för honor 

med både friska och degenererade 

gonader. 90 procent av de hannar 

som bedömts vara parasitangripna 

hade en oidentifierad mikrospori-

dieparasit i musklerna, medan siff-

ran för honor var 60 procent. 


