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Vikarpopnlationen i Östersjön har minskat kraftigt under detta sekel. I början av 1970-talet upptäcktes det att ett
stort antal honor var steri-la p. g. a. patologiska liwroderfÌjråindringar. Ett flertal andra patologiska ftirändringar
har också rapporterats. Östersjösälarnas sjukdomskomplex har hypotetiskt sammankópplats med miljögift-er,
därav fr?imst PCB och DDT. Det kan inte uteslutas att tungmetaller kan utgöra en riskfaktor für östersjösåilarna.
Många nrngmetaller bioackuun¡leras i ekosystem, och tidigare undersökningar i Östersjön ha¡ visat att höga
kvicksilverhalter fÌirekonmer i såilama.

Förhöjda halter av både essentiella och icke-essentiella metaller kan åstadkomma allva¡liga skador i levande
organismer, men icke-essentiella metaller utgör en större risk. Till fdljd av mänsklig verksamhet, som t. ex.
guvdrift och industri, har metallhalterna i miljön mangdubblats från sina naturliga halter. I östersjön har
punktutsläppen fran industri och sa¡nhälle minskat på senaste år, men tidigare utsläpp finns fortfarande lagrade i
bottensediment och biota. Jag har koncentrerat mej på kvicksilver, kadmium och bly, som är speciellt skadliga
icke-essentiella hrngmetaller. Selen har inkluderats i analyserna för att undersöka sZilamas möjlighet ãtt
detoxifiera kvicksilver, emedan selen har påvisats sþdda mot kvicksilwets skadliga verkan.

Målsäturingama i det här arbetet var att a) jåimfÌira kvickilver-, kadmi 'm-, bly- och selenhalter i östersjövikare
med motsvarande halter i vikare från Svalbard, där miljön är mindre fürorenad, b) j?imfÌira metallhaltema i
vikarna med tidigare undersökningar ftir att utreda eventuella temporala trender, och c) diskutera eventuella
toúska effekter fÌirorsakade av dessa metaller.

Materialet till min undersökning består av vävnadsprov fran 20 östersjövikare (3-32 år ) och 17 vikare (0-20 år)
ffin Svalbard. Vikama Èir infangade i Bottenviken i april 1995 och 1996 och vid Svalbard i maj 1996 av Vilt-
och fiskeriforskningsinstitutet Jag har mätt kvicksilverhalter i lever, muskel och njure samt kadmium- och
blyhalter i lever och njure. Selen har mätts i lever och njure.

Kvicksilver, selen och lç¿¡lmit m uppvisade klara geografiska skillnader, med högre kvicksilver- och selenhalter
i östersjövikare än i svalbardsvikare, och en motsatt geografisk trend vad gåiller kadmiumhalterna. Blyhaltema
var mycket låga i både vika¡e fran Östersjön och fran Svalba¡d. I jämfìirelse med tidigare undersökningar om
metallhalter i vikare fran Östersjön och fran Svalbard observerades inga tydliga temporala trender, men ert
antydning till att kvicksilverhalterna har sjukit sedan 70-talet i Östersjön observerades. Metallhaltema
relaterades till motsvarande halter i sälar från oftirorenade områden, samt till fastställda gÈinsvËirden i husdjur.
Av de metallhalter jag uppmätte i den här str¡dien kan endast kvicksilver i östersjövikare (upp till 124 mg/kg
fänkvikt i lever) anses vara på en riskabelt hög nivå, men sälarna uppvisade inga tecken på att ha tagit skada av
kvicksilverbördan.
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