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Ultrafiolett stråling av høy intensitet er kjent for å ha skadelige effekter på akvatisk liv, særlig 

hos arter som lever i grunne, klare vann eller nær overflaten. Zooplanktonarter fra slike 

habitater er gode modellorganismer for studier knyttet til effekter av UV-stråling. Effekten av 

UV med intensitet mellom 0,16 mWcm-2 og 0,70 mWcm-2 ble studert eksperimentelt i 

laboratoriet hos enkeltindivider av en klonet kultur med cladoceren "��#	�����	� dyrket i 

COMBO og fôret med grønnalgen $���	��
����%����%��	�
��. En 100 W xenonlampe med 

filtre av acetatcellulose og mylar ble benyttet som strålekilde og som simulerte naturlig sollys. 

Det ble utført fire ulike eksperimenter med forskjellige UV-behandlinger. I to av 

eksperimentene ble variabler som kullstørrelse, klekkesuksess, dødelighet blant nyfødte og 

morfologiske misdannelser studert blant avkom som daglig hadde vært eksponert i 3 og 6 

timer under sene og tidlige embryonale stadier. Ved daglig 3 timers eksponering ble det 

funnet økte mengder misdannelser blant avkom i UVA+UVB-eksponert gruppe ved 4. 

reproduksjon. Ved 6 timers eksponering ble det funnet redusert kullstørrelse og en økt 

dødelighet blant nyfødte. I det 3. eksperimentet ble effekten av UV studert over 3 

generasjoner. Foreldregenerasjonen ble daglig eksponert med UVA+UVB i 3 timer mens de 

bar på egg av sene embryonale stadier. Da eggene klekket, ble 6 av avkommene fra hver mor 

isolert og eksponert med UV hver dag gjennom hele livet. Variabler som vekst i kroppslengde 

og kroppsbredde, alder ved 1. og 4. reproduksjon og overlevelse ble studert. Kullstørrelse, 

klekkesuksess, dødelighet blant nyfødte og morfologiske misdannelser ble studert ved deres 

reproduksjoner av 3. generasjon. Blant individer i 2. generasjon som daglig ble eksponert for 

UVA+UVB ble det funnet en økt vekst i kroppsstørrelse ved adulte stadier, økt alder ved 1. 

reproduksjon og redusert overlevelse. Ved deres 1. reproduksjon ble det også funnet en 

redusert klekkesuksess. I det 4. og siste eksperimentet ble eggbærende mødre daglig bestrålt 

med UVA+UVB i 6 timer. Da eggene klekket fortsatte behandlingen av 6 avkom fra hver av 

mødrene. Vekst i kroppslengde og kroppsbredde ble studert blant de juvenile. Det ble ikke 

funnet noen endring i vekst hos avkom (i løpet av de 8 første levedøgn) ved daglig 

eksponering i 6 timer. Det ble heller ikke funnet noen sammenheng mellom foreldrenes og 

avkommenes kroppsstørrelse ved klekking.
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Ultrafiolett stråling (UV) er kjent for å ha bred effekt på akvatiske økosystemer, inkludert 

lysavhengig produksjon av toksiske forbindelser, opphav til mutasjoner og fysiologisk stress 

(Vincent og Neale 2000, Rautio og Korhola 2002b). Reduserte ozonkonsentrasjoner i 

atmosfæren vil øke innstrålingen av UVB også i akvatiske miljøer (Hessen 2001). I innsjøer 

er det organismene som lever nærmest overflaten som påvirkes mest av innstrålingen, spesielt 

fyto- og zooplankton som utgjør viktige ledd av næringskjedene (Wetzel 2001). I denne 

oppgaven er effekten av UV på cladoceren ����������	�� studert. 

Solen frigjør energi ved fusjon og avgir store mengder stråling i form av radiobølger, 

mikrobølger, synlig lys (PAR, photosyntethically active radiation), UV og røntgen. Ved 

jordatmosfærens ytterkant er intensiteten ca. 1370 Wm-2 (solarkonstanten). Strålingen som når 

jordoverflaten er i middel ca. 235 Wm-2, og bølgelengden ( λ ) strekker seg fra ca. 300 nm til 

omkring 2500 nm. UV er stråling med 100 < λ  < 400 nm og kan deles inn i fire grupper: 

Vakuum-UV (100 < λ  < 200 nm), UVC (200 < λ  < 280 nm), UVB (280 < λ  < 320 nm) og 

UVA (320 < λ  < 400 nm). UV utgjør 2 % av den totale energien fra solen. UV som når ned 

til jordoverflaten varierer med solas vinkel fra zenit, årstid, høyde over havet, breddegrad, 

skydekke, sammensetningen av gasser i atmosfæren, atmosfærisk turbiditet, mengden 

aerosoler og solflekkaktivitet (Liu et al. 1991, Madronich et al. 1993, Cabrera et al. 1995, 

Blumthaler et al. 1997, Henriksen og Svendby 1997). 

All stråling med λ  < 295 nm absorberes i atmosfæren (Henriksen og Svendby 1997). 

Graden av absorpsjon avhenger av atomene og molekylene som finnes der. Molekyler har 

absorpsjonsresonnans med frekvenser til deler av solspektret (Wetzel 2001). UVC og store 

mengder UVB absorberes av ozon (en giftig gass med kjemisk formel O3) (Chapman og S. 

1930, Henriksen og Svendby 1997). Ozonkonsentrasjonen i den øvre atmosfære varierer 

naturlig. Ozon dannes ved en fotokjemisk prosess og brytes ned kontinuerlig. Det er en 

direkte sammenheng mellom observert variasjon av ozonkonsentrasjonen og økning av UVB 

som når ned til jordas overflate (Smith et al. 1992, Jokela et al. 1995). I 1980-årene ble det 

oppdaget en kraftig fortynning av ozonkonsentrasjonene (”ozonhull”) i atmosfæren over 

Antarktis (Farman et al. 1985). Dette har trolig sammenheng med polarvirvelen som hindrer 

utveksling av luft med lavere breddegrader og reduserte mengder sollys over en lang periode. 

Det er også mange ting som tyder på at dette skyldes en økning i antropogene utslipp av KFK-

gasser (klor-fluor-karbon) (Molina og Rowland 1974, Stolarski og Cicerone 1974, Solomon et 

al. 1986) og nitrogenoksider (Crutzen 1970). I Oslo viser målinger en reduksjon av ozon på 



8

4,5 % pr. tiår fra 1978 til 1997. Frem til 1990 var nedgangen ubetydelig i størrelse. Det er de 

lave ozonverdiene i 1990-årene som gjør utslaget (Henriksen et al. 1996). 

I 1996 kom Montrealavtalen med forbud (for enkelte land) om bruk av KFK som 

drivgass i spraybokser og som arbeidsmedium i kjøleskap. KFK har lang levetid (40-150 år i 

atmosfæren) og vil kunne bidra til ozonnedbrytning i lang tid framover selv om all bruk 

opphører (Molina og Rowland 1974, Henriksen og Svendby 1997). 

Vannmolekyler kan absorbere solstråling da deres elektroner også i likhet med 

atmosfærens gasser har absorpsjonsresonnans med frekvenser i solspektret. Vannoverflaten 

reflekterer mye av strålingen. Det som når gjennom vannoverflaten absorberes ved ulike dyp. 

Destillert vann absorberer lite UV. En UV-økning som følge av reduserte 

ozonkonsentrasjoner i atmosfæren ville hatt størst effekt på oligotrofe innsjøer i høyfjellet. 

Siden eutrofe innsjøer inneholder mer løst organisk karbon enn hva som er vanlig i oligotrofe 

innsjøer, svekkes UVB raskere med dybden (Morris et al. 1995). I innsjøer i lavlandet 

absorberes UV av løst og partikulært organisk materiale (Williamson et al. 1999, Wetzel 

2001). Humøst materiale spiller en dobbeltrolle når det utsettes for lys. For det første har 

humus en stor evne til å absorbere PAR, UVA og UVB (Lindell et al. 1994, Wetzel et al. 

1995, Herndl et al. 1997, Moran og Zepp 1997) og gir dermed reduserte muligheter for 

fotosyntese. For det andre kan høye doser av UV også frigjøre toksiske metaller eller 

substanser som er absorbert i humus (Hessen og Færøvig 2001). Økte temperaturer og 

reduserte nedbørsmengder har forårsaket store reduksjoner i tilførsel av løst organisk karbon 

(DOC, dissolved organic carbon) i Nordamerikanske innsjøer. Dette gir en økt 

gjennomtrengelighet for UV i vann (Schindler et al. 1996). 

Flere studier har vist at naturlig solstråling er en begrensende faktor for zooplankton 

(Williamson et al. 1994) og at arter av ��������viser en redusert overlevelse ved eksponering 

av UV (Zellmer 1998, Rautio og Korhola 2002a). Både negativ fototaktisk adferd (Ringelberg 

1995) og økt dødelighetsrate er observert blant organismer i vann som er blitt eksponert for 

UV (Leech 2001). In situ eksperimenter har vist at zooplankton har høyest dødelighet som 

følge av stråling i oligotrofe innsjøer (Williamson et al. 1994). På grunn av liten utnyttelse av 

jorda, fattig terrestrisk vegetasjon og lav fytoplanktonproduksjon, er de aller fleste innsjøer 

over tregrensa nord i Skandinavia fattige på både alloktont og autoktont organisk materiale. 

Verdiene for DOC er vanligvis under 5 mg L-1. Innsjøer nord i Skandinavia er grunne, med en 

gjennomsnittlig dybde på mindre enn 5 m (de Lange 1999, Rautio og Korhola 2002b). Det 

betyr at i visse tilfeller kan UV-strålingen trenge helt ned til bunnen. Faunaen i åpent vann i 

alpine sjøer utsettes for så høy UV-intensitet at dødeligheten øker (Zellmer 1997). I alpine 
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pytter og dammer er det observert reduksjon i overlevelse og reproduksjon blant både juvenile 

og adulte ������� ved UVB-eksponering (Zellmer 1995). 

UVB er det området av solspektret der proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA) har 

størst absorpsjonsevne (Smith 1989). UV-stråling kan delta aktivt i dannelsen av frie radikaler 

som kan angripe DNA og annet innhold i cellene. Absorpsjon i nukleinsyrer forårsaker de 

viktigste formene for UV-induserte skader hos alle levende organismer. Dobbeltbindingene i 

nukleinsyrene absorberer UV mest effektivt. Absorpsjon av UV kan føre til at 

hydrogenatomer rives løs, og det oppstår et trådbrudd (enkle og doble) i DNA. Den viktigste 

UV-induserte skade i DNA-molekylet er dannelsen av pyrimidindimerer. De aller fleste typer 

organismer har reparasjonssystemer som involverer egenproduserte enzymer som kan ta seg 

av denne type skader. Dersom skaden ikke repareres og cellen ikke begår apoptose, kan det 

oppstå ukontrollert celledeling, mutasjoner og misdannelser (Henriksen og Svendby 1997). 

En annen viktig gruppe av molekylære targets er membrane lipider, spesielt de som 

inneholder umettede fettsyrer. Enzymstyrte reaksjoner kan reduseres dersom de foregår i UV-

lys (Hessen 2001). 

DNA-skader kan repareres på hovedsaklig seks ulike måter: i) Reparasjonssystemer 

som virker direkte på skadde nukleotider og konverterer disse tilbake til sin opprinnelige 

struktur. ii) Reparasjon der enzymer kutter bort den defekte delen av DNA og bygger inn en 

ny skadefri del. Dette involverer fjerning av skadde nukleotidebaser. Det fjernes en kort del 

av polynukleotiden og denne delen resyntetiseres ved hjelp av DNA-polymerase. Denne typen 

reparasjon reparerer spesielt pyrimedindimerer. iii) Reparasjon ved fjerning av hele 

nukleotider. Denne typen reparasjon likner mye på ii), men kommer ikke i forkant av fjerning 

av skadde baser og kan virke på mer vesentlig skadde områder av DNA. iv) 

Postreplikasjonsreparasjon er knyttet til cellesyklus og er den mest komplekse formen for 

DNA-reparasjon. Hovedfunksjonen ved denne typen reparasjon er at defekter i DNA, spesielt 

feilproduserte nukleotider, rettes ved at en del av singeltrådet DNA rundt nukleotiden kuttes 

og repareres på grunnlag av informasjon fra den uskadde og motsatte DNA tråden. v) 

Rekombinasjonsreparasjon, som brukes til reparasjon av dobbeltrådbrudd (Brown 1999). vi) 

DNA-skader kan også repareres ved lysreparasjon som er et enkelt enzymsystem, hvor 

cyclobutandimerer blir gjenkjent. Langbølget UV-stråling og kortbølget synlig lys er helt 

nødvendig for at reparasjonene skal bli utført. Mange organismer har lysinduserte 

fotoreparasjonsmekanismer som kan reparere UVB-induserte skader i DNA (Siebeck og 

Böhm 1994). Induksjon av fotoreparasjon krever eksponering av PAR over en viss tid etter 

eksponering for UVB. Raten for reparasjon er avhengig av denne eksponeringstiden og 
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varierer med hensyn på arter, intensitet og varighet for eksponering (Hurtubise og Havel 

1998). Akutte stråledoser kan være letale dersom vev med skadde nukleinsyrer ikke blir 

reparert. Ulike arter reagerer forskjellig på ulike doser. Et mål for strålefølsomheten er dosen 

som gir 50 % dødsfall over en gitt tid. Dette kalles LD50-dosen (Henriksen 1993). Subletale 

doser er doser som kan gi opphav til andre skader hos organismene, som mutasjoner, redusert 

vekst, forkortet levealder, endret metabolisme og generelt redusert fitness. UV-doser som gir 

hormese regnes ikke som subletale.   

��������og andre zooplankton har slike reparasjonssystemer, men har også utviklet 

andre strategier for å unngå å skades av UV. Noen zooplanktonarter forekommer i 

pigmenterte (melanine) og transparente (hyaline) morfer. De ulike morfene er av samme art 

men har noen genetiske forskjeller (Löffler 1969, Luecke og O'Brien 1983, Wolf og Hobaek 

1986, Hessen 2001). Pigmentet melanin i carapaxet spiller en viktig rolle i beskyttelse mot lys 

(Hairston 1976, Hairston 1978, Hairston 1979b, Luecke og O'Brien 1983, Hurtubise og Havel 

1998). Eksperimenter har vist at melaniserte adulte ������� ikke oppnår endring i dødelighet 

ved eksponering med naturlig solstråling (Zellmer 1995). Det er antatt en trade-off mellom 

metabolske kostnader for melaninsyntese med dets UV-beskyttende evner og en stagnert 

vekstkapasitet grunnet polyploidi (Hebert og McWalter 1983, Hessen 1994, 1996, Hansson 

2000, Rautio og Korhola 2002b). Pigmenterte morfer er mer utsatt for predasjon enn de 

hyaline (Hairston 1979a, Hansson 2000, Rautio og Korhola 2002b). 

Det er også dokumentert at andre UV-beskyttende pigmenter som karotenoider 

forekommer hos zooplankton (Hallegraeff et al. 1978, Luecke og O'Brien 1983, Hurtubise og 

Havel 1998). Karotenoider har størst absorbans i UVA området av solspektret og gir 

sannsynligvis liten beskyttelse mot UVB (Hairston 1976, Hurtubise og Havel 1998). Ved 

siden av beskyttende pigmenter har ������� også evne til å detektere UV (Smith og Macagno 

1990). De viser en adferdsmessig følsomhet for UV som skyldes spektralsensitivitet av 

individuelt stimulerte ommatider i punktøyet (Smith og Macagno 1990, Hessen 2001). Lysets 

intensitet og spektralsammensetning viser seg begge å ha betydning for vertikalmigrasjonen 

(Dodson 1990, Dodson et al. 1997, Leech 2001). Faktorer som temperatur, tilgang på næring 

og spesielt predasjon spiller også inn på vertikalmigrasjonen (Hurtubise og Havel 1998, Leech 

2001). ������� kan også unngå UV ved å oppsøke andre tilfluktssteder som vegetasjon eller 

større partikler i vannet.  I grunne dammer uten fysiske tilfluktssteder vil UVB gi sterkest 

effekt på cladocerer og amfipoder som finnes i vannsøylen, mens ostracoder vil være bedre 

beskyttet (Hurtubise og Havel 1998). Disse beskyttelsesstrategiene er trolig de viktigste med 
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hensyn på overlevelse hos zooplankton som lever i miljøer med høy strålingsintensitet (Rautio 

og Korhola 2002a). 

��������spesielt har en lav toleranseterskel for UV når man sammenligner med andre 

dyregrupper (Leech og Williamson 2000). Det er et betydelig behov for økt kunnskap om 

effektene fra økt UV-stråling. Fordi ������� er et planktonisk krepsdyr og tjener som føde 

for fisk og andre predatorer, utgjør den et viktig ledd i akvatiske næringskjeder. Dersom 

biologien endres ved en tenkt økning av UV er det grunn til å tro at det kan påvirke 

organismer ved andre trofiske nivåer. Hovedhypotesen som testes i denne studien er�3�4�UV 

har en biologisk effekt på �
� ���	��. For å kunne si noe om denne hypotesen var det også 

nødvendig å teste følgende støttehypoteser; 3��4� UV har effekt på fitness (et mål for en 

organismes evne i et gitt miljø til å reprodusere seg selv) hos �
���	��. Som mål for fitness 

regnes kullstørrelse, klekkesuksess, dødelighet blant nyfødte avkom 2 døgn etter klekking, 

alder ved første reproduksjon og til slutt det totale antallet reproduksjoner i løpet av livet. 

3���4� UV gir redusert vekst hos �
� ��	��.� 3����4� UV gir økte mengder misdannelser hos 

avkom som har vært eksponert under embryonale stadier, og�3���4�UV gir en økt dødelighet 

blant adulte. Adulte individer i denne sammenheng er individer som har nådd reproduktiv 

alder.�
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������' �4�����������	�� fotografert 
med lysmikroskop (Hessen et al. 2001).

������' '4��
���	�� fotografert gjennom lupe av typen Leica
MZ8 (foto: R. A. Pettersen og C. Mathisen, 2002).

������' �4��
���	�� fotografert gjennom 
et lysmikroskop (foto: Dag O. Hessen, 
2001).

�
� ��	�� (Straus, fig. 2.1 og 2.2) er et lite krepsdyr som hører hjemme i klasse 

Branchiopoda, orden Diplostraca, underorden Cladocera (vannloppe) og familie Daphniidae 

(Enckell 1980). �
� ��	�� benyttes mye som modellorganisme til vitenskapelige 

eksperimenter og er en forholdsvis enkel og praktisk art å studere. Den er hardfør og tåler 

behandlingen i laboratoriet bedre enn mange andre arter.�

Arten er en typisk damform og kan forekomme i fisketomme dammer. Den lever også 

blant vegetasjon i innsjøers littoralsone, og ved enkelte lokaliteter er den planktonisk i de 

pelagiske vannmasser (Økland og Økland 1995). �
���	���er spesielt vanlig i fjærepytter og 

svabergsdammer spredt i Sør Norge, langs kysten fra Oslofjordregionen til Bergen og ved 

spredte lokaliteter i Nord Norge (Økland og Økland 1995). Fjærepytter er normalt svært 

grunne og mangler vegetasjon. Slike dammer er derfor sterkt utsatt for UV. ������� er i stand 

til å detektere UV-stråling ved hjelp av et punktøye som er lokalisert i hoderegionen av det 

transparente carapaxet (Smith og Macagno 1990). Enkelte arter av slekten i polare strøk og i 

høyfjellet har melaninproduserende morfer som er bedre beskyttet mot den høye UV-
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strålingen som finnes i slike habitater (Löffler 1969, Luecke og O'Brien 1983, Wolf og 

Hobaek 1986, Hessen 1996). ������� har også andre UV-beskyttende pigmenter. 

Karotenoider er slike pigmenter som finnes primært i tarmens vegger og i ovariene. Lys kan 

stimulere avsetting av karotenoider i fettceller og eggceller hos �
� ��	��. Hunner som 

utsettes for lys inneholder tre ganger mer karotenoider enn hunner som lever i mørkere 

habitater (Green 1957). 

Normalt formerer Cladocera seg ved partenogenese. Hunnene lager diploide kloner. 

Under spesielle forhold går mødrene over til å produsere hanner og kjønnet formering kan 

finne sted. Kjønnet formering ender med produksjon av hvileegg, såkalte ephippier (Martin et 

al. 1996) som består av et rektangulært skall, farget mørkt av melanin og inneholder to 

eggceller (Enckell 1980).  

�
���	�� brukt i denne studien kom fra en kultur holdt over flere år ved avd. for 

Marinbiologi og Limnologi, Universitetet i Oslo. Grønnalgen� *�����#���� �������������

(fig. 2.3) (NIVA klon CHL 10) tjente som føde under samtlige eksperimenter.  Algen er 

ganske enkel å håndtere i kultur. Kulturen ble konstant eksponert ������� � m-2 s-1 PAR og 

var plassert på et ristebord. 

�
�������������' -4�Grønnalgen *
������������� fotografert i elektron- 
�������mikroskop (EM) (foto: D. O. Hessen, 2001). 

�

�

�

�
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En 100 W xenonlampe (AMKO Mod. 02-A1020) ble benyttet som lyskilde i samtlige forsøk. 

Lampen var knyttet til et vannavkjølingssystem for å forhindre overopphetning. Lampen ble 

satt loddrett over objektene med en avstand på 1,2 m.  

���	
� ��tykt celluloseacetatfilter (Tamboer Inc.) ble plassert 0,25 m fra lampen for å 

fjerne UVC. Lampens spektralfordeling (fig. 2.4) med dette filteret simulerte solens egen 

(målt i Oslo, en sommerdag med halvt skyet vær) på best mulig måte. Filteret av 

celluloseacetat ble benyttet i alle eksperimentene. I tillegg ble det i enkelte av forsøkene tatt i 

bruk et filter av mylar som fjernet UVB (Hessen og Færøvig 2001). 

.
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�� ������' .4�Spektralfordelingen til xenonlampen med acetatfilter 
sammenlignet med utendørs solspekter målt klokken 12 den 
20.06.01 i Oslo (Hessen et al. 2001). 

�
�
�

Lysfeltet til lampen som ble benyttet under samtlige eksperimenter i denne studien var 

inhomogent.  Intensiteten av UVB (målt med maksimal følsomhet ved λ  = 312 nm) varierte 

fra 0,16 mW cm-2 i perifere områder, til 0,70 mW cm-2 i de mer sentrale deler av lysfeltet. 

Individene som ble eksponert fikk faste doser hver dag ved at de hadde samme plassering 

under lampen.

Under eksponering kunne temperaturen i lysfeltet øke med opptil 6����������������

var den konstante romtemperaturen, til 24��� ���� ���� ��������� ����������� �� ���������� ����
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daglig 6 timers eksponering). Ved 3 timers eksponering rakk ikke lampen å avgi varme i like 

stor grad. Maksimal temperatur ved 3 timers eksponering var 20��.

' -����� ������������������������

�

Samtlige forsøk ble utført i et klimarom ved avdeling for Marinbiologi og Limnologi, 

Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Rommet var belyst (PAR) i 24 timer pr. døgn. 

Temperaturen var 18 ± 0,9�C. Kulturer av �
���	�� ble dyrket i begerglass med volum på 2 – 

3 L, fylt med COMBO og fôret med *
��������������både før og under eksperimentene. I 

samtlige av forsøkene ble vekstmediet COMBO (Kilham et al. 1998) benyttet både for� �
�

��	���og *
�������������. Dette mediet gir adekvat vekst hos både alger og zooplankton. 

Arbeidsløsningene for fremstilling av COMBO ble oppbevart i kjøleskap og vitaminene ble 

frosset ned. Mediet ble autoklavert i en autoklav av typen GETINGE ved steriltemperatur 

121�������������������ør flere arbeidsløsninger ble filtrert og tilsatt sammen med vitaminer.  

I forkant av forsøkene ble noen få eggbærende mødre isolert. Etter 24 timer ble 

mødrene fjernet. Avkommene som ble tilbake i den nye kulturen var jevngamle. På denne 

måten var det enkelt å holde kontroll over individenes alder til en hver tid i løpet av 

eksperimentene. Disse jevngamle individene fikk en felles oppvekst til adulte stadier. I 

reproduktiv alder var de klare til eksperimentell bruk. Da eksperimentene startet opp ble 

eggbærende mødre isolert i hvert sitt dramsglass. Dramsglassene ble merket, fylt med 25 ml 

COMBO og 5 ml algekultur. Algene i COMBO utgjorde en konsentrasjon > ���� � C L-1.

Dette sikret rikelig med næring for �
���	��. Dramsglass, COMBO og alger ble skiftet hver 

sjuende dag. Det ble også fôret en ekstra gang midt i uken ved at 3 ml av mediet totalt 

(COMBO og alger) ble skiftet ut med 3 ml tett algekultur. På denne måten ble det kompensert 

for beitingen.

Hver dag ble det foretatt eksponering med UV-stråling av ulike nivåer. Individene ble 

overført til celledyrkningsbrønner av typen NUNC MULTIDISH som bestod av små stativer 

av pleksiglass med 24 brønner. Hver brønn rommet et volum på ca. 5 ml. Dette ga stor nok 

plass til at individene kunne svømme fritt under eksponeringen. Overføringen mellom 

dramsglass og brønn ble gjort ved hjelp av en automatpipette. Både UV-eksponerte og ikke-

eksponerte individer ble daglig overført mellom dramsglass og brønn for å sikre at selve 

overføringen ikke skulle påvirke noen av behandlingsgruppene mer enn andre. 
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Kontrollgruppene (det vil si grupper av individer som ikke ble eksponert for UV men bare 

PAR) ble overført daglig til sine brønner, som videre ble satt på et bord skjermet for UV. 

Merkede brønner gjorde det enkelt å holde kontroll på enkeltindividene, og de hadde samme 

plassering under lampen ved hver eksponering. På denne måten fikk de den samme 

stråledosen hver dag. Etter endt daglig eksponering ble individene overført til sine dramsglass 

hvor de oppholdt seg til neste dags eksponering. 

I noen av eksperimentene ble det tatt i bruk et filter av mylar for å fjerne UVB. Under 

bestråling ble brønnene fylt helt opp til randen med COMBO og mylarfilteret ble lagt helt 

inntil menisken for å forhindre at det samlet seg damp som kunne gi skyggeeffekt. Figur 2.5 

viser en skjematisk oversikt over den eksperimentelle oppstillingen.  

Vanntank 
med vann 
til avkjøling 
av lampen

Pumpe

Lampe

Lysfelt 

Acetatfilter mot UVC

Mylarfilter
mot UVBEksponeringsbrønner

Strøm til 
lampen

Strøm til pumpe
1,21m

0,25m

Kjølevannspumpe

Vanntank med 
kjølevann

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

0,25 m

������ ' 24� Den eksperimentelle oppstillingen. Lampen hadde et vertikalt oppheng over brønnstativet med 
individene som ble eksponert for UV. Ett filter av celluloseacetat ble plassert 0,25 m under lampen. Et annet 
filter av mylar dekket 12 av forsøksenhetene til høyre i brønnstativet (inne i lysfeltet fra lampa). Brønnstativet 
stod på en gjennomsiktig plate av pleksiglass for å hindre for stor refleksjon eller absorpsjon av lyset fra lampen.
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Hensikten med disse eksperimentene var å forsøke å finne ut hvilken effekt UV-behandling på 

mødre ved adulte stadier gir på embryonale stadier av �
� ��	��. 36 jevngamle og 

eggbærende adulte �
���	�� ble delt inn i 3 behandlingsgrupper med 12 individer i hver. En 

gruppe ble daglig eksponert for UVA+UVB i 3 timer, en annen gruppe ble daglig eksponert 

for UVA i 3 timer og kontrollgruppen ble eksponert for PAR som fantes i rommet, og 

skjermet for all UV. Eksperimentet hadde en varighet på 21 døgn. Eksperimentet ble gjentatt 

på tilsvarende måte, men den daglige eksponeringstiden for alle behandlingsgruppene var da 6 

timer. Mødrene som deltok i eksperimentet for korttidseffekter ved 6 timers daglig UV-

eksponering hadde reprodusert rett før eksperimentet ble startet. Dette eksperimentet varte i 5 

døgn. 

I eksperimentene ble avkom fulgt opp i to døgn etter egglegging og deretter avlivet 

med 70 % etanol. Ved reproduksjonene ble fitnessrelaterte mål som kullstørrelse, 

klekkesuksess, overlevelse blant avkom to døgn etter klekking og andelen misdannede 

avkom, studert. Kullstørrelse (antallet egg produsert ved hver reproduksjon) ble notert ved 

alle reproduksjoner. En populasjons vekstrate er hovedsaklig bestemt ved de 3 første 

reproduksjoner (Porter et al. 1983, Vanni og Lampert 1992, de Lange 1999). I eksperimentene 

ble også prosentvis klekkesuksess (antall egg som klekket) observert. Dødelighet blant avkom 

to døgn etter fødsel ble studert. Både overlevende og døde avkom ble også undersøkt for 

morfologiske misdannelser. Dette ble gjort visuelt ved hjelp av en lupe. 

En normal spine skal være helt rett (fig. 2.6). Forekomsten av misdannelser ble 

undersøkt hos eksponerte individer og sammenlignet med kontrollindivider. Som 

misdannelser regnes morfologiske anomalier som krum spine (halepigg i carapax) (fig. 2.7), 

manglende eller redusert spine (fig. 2.8), og redusert lengde på seta (perifere deler av 2. 

antennepar) i antennene (fig. 2.9). 

�
�
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�
�

��������������������' 14�Normal og rett spine hos �
���	�� fotografert i SEM1 (foto: T.  
M. Rolfsen og C.�Mathisen). 

�
������' &4�Misdannet krum spine hos �
���	�� fotografert i SEM (foto: T.  
M. Rolfsen og C.�Mathisen). 

1 Scanning elektronmikroskopi (SEM). Juvenile �
� ��	�� ble avlivet og oppbevart på 70 % etanol. Før 
mikroskopering ble prøvene dehydrert ved at de ble vasket med 96 % etanol i 10 minutter, deretter 100 % etanol 
i 3 x 10 minutter. Videre ble prøvene tørket med kritisk punkt tørring, limt på en stub (preparatholder) og 
behandlet med tynt lag av gull paladium (ved sputtercoating) som leder bort eventuell ladning som kan 
akkumuleres i prøven når den eksponeres for elektronstrålen inne i mikroskopet. 
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�
������' 54��Kort   og   underutviklet    spine   ( markert  med  pil )  rett under   
abdomenalkloen. Her fotografert i SEM  (foto: T. M. Rolfsen og C.�Mathisen). 

�

�� � �

������' 64���
����	��   med  en  antenne  med  reduserte  seta  i den ene av  
antennene i 2. antennepar (øvre  delen  av bildet  markert  med  to  piler).  
Normale   seta   på   den   nedre   antennen  og  normal  spine (foto: T. M.  
Rolfsen og C.�Mathisen). 
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Hensikten ved dette eksperimentet var å forsøke å finne ut om UV-eksponering over 2 

generasjoner kunne ha effekt på individer i 3. generasjon – noe som kunne endre fitness hos 

foreldregenerasjonen G1. Eksperimentet hadde en varighet på 52 dager. 16 jevngamle, 

eggbærende �
���	�� (foreldregenerasjonen, G1) ble delt inn i to behandlingsgrupper á 8 

individer: En gruppe som daglig ble eksponert med UVA+UVB og en kontrollgruppe som 

kun ble eksponert med PAR. De eggbærende mødrene ble eksponert helt til de reproduserte. 

Avkom fra denne reproduksjonen kalles her generasjon G2. 6 av avkommene ble tilfeldig 

trukket ut, isolert, behandlet videre og fulgt opp resten av livet. En rekke variabler ble studert 

hos denne 2. generasjonen gjennom hele deres levetid: Vekst av kroppslengde og 

kroppsbredde (målt med billedanalyse fra dag 2 og videre hver 3. dag resten av levetiden), 

alder ved 1. og 4. reproduksjon, overlevelse og det totale antall reproduksjoner i løpet av livet. 

Alder ved 1. reproduksjon er en parameter som er svært viktig med hensyn til fitness. 

Overlevelse ble observert hver 3. dag blant individer i G2 gjennom hele eksperimentet. Antall 

reproduksjoner i løpet av livet er en viktig variabel for fitness. I tillegg ble kullstørrelse, 

klekkesuksess, dødelighet og forekomsten av misdannelser blant avkom studert ved 

reproduksjonene. 

' - -� ���������	����	����������1�������
�������������

�

Dette eksperimentet ble utført på samme måte som eksperimentet for vekst og 

livstabellparametere hos avkom ved daglig 3 timers eksponering, men her var den daglige 

eksponeringstiden 6 timer og eksperimentet hadde en varighet på 13 dager. Individene rakk 

aldri å oppnå reproduktiv alder. Hensikten med dette eksperimentet var å se nærmere på 

kroppsvekst i tidlige juvenile stadier. Vekst av kroppsbredde og -lengde var to av variablene 

som ble studert ved dette eksperimentet. Det ville være interessant å finne ut om økte doser av 

UV ville gi endring i vekst ved tidlige stadier ved daglig 6 timers UV-eksponering. Størrelsen 

til mødrene i foreldregenerasjonen G1 ble også målt umiddelbart etter egglegging for å finne 

ut om det fantes noen korrelasjon mellom størrelsen til moren og størrelsen til avkommene. 
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I to av eksperimentene ble det fortatt målinger av individenes vekst hver 3. dag. Dette ble 

gjort ved hjelp av billedanalyseprogrammet IPLab versjon 3.5 (Færøvig et al. 2002). Under 

bildetakingen ble et kar fylt med COMBO. Forsøksdyrene ble plassert i små innhengninger av 

pleksiglass i karet slik at de kunne svømme fritt mens analysen pågikk, men likevel ikke alt 

for langt. Bildene av dyrene i innhegningene ble tatt med et videokamera og overført direkte 

til en Macintosh datamaskin. I billedanalysen sammenlignes to og to bilder og man får fram 

forskjellen mellom de to bildene ved at det produseres et nytt bilde. Siden dyrene beveger seg 

kommer de fram fra bakgrunnen og blir avbildet. Bildet av dyrene ble farget for å skape en 

skarpere kontur. Det lengste og det bredeste område av hvert dyr kunne derved måles i 

programmet i forhold til en lengde på 10 cm. Måleverdiene ble så overført til et regneark for 

videre bearbeiding i forkant av statistiske tester. 

Etter at dataene for vekst i kroppslengde og kroppsbredde var målt ved billedanalyse, 

kunne man beregne kroppsvolum og tørrvekt ut fra måltallene. Kroppsvolum ble beregnet ved 

å anta at individene hadde en form som en rotasjonsellipsoide med volum:  

2

6
��+ ⋅





= π

,

der �  er den målte kroppslengden og �  er den målte kroppsbredden til individet.

I en tidligere studie (Færøvig et al. 2002) ble sammenhengen mellom geometriske 

størrelser (lengde og bredde) og tørrvekt tilpasset empiriske funksjoner. Disse funksjonene er:    

Tørrvekt �  og kroppslengde , : 40,28,11 ,� = , med 82,02 =� , tørrvekt �  og kroppsbredde 

, : 83,20,66 ,� = , 95,02 =� , og tørrvekt �  og kroppsvolum , : 95,0089,0 ,� = , 98,02 =� . I 

denne studien er det gjort analyser omkring alle de tre funksjonene. Det er forholdet mellom 

tørrvekt og kroppsbredde som er mest pålitelig fordi det er en høyere systematisk usikkerhet i 

lengdemålingene. 

�
�
�
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Programmene Excel 2000/XP, JMP 4.0 og Sigma Plot ble benyttet til statistiske analyser. I 

eksperimentene for korttidseffekter ved 3 og 6 timers daglig eksponering ble kullstørrelse 

(antallet egg produsert ved hver reproduksjon) notert ved alle reproduksjoner. Kullstørrelse 

ble testet statistisk ved hjelp av ANOVA fordi det var 3 ulike behandlingsgrupper. I 

eksperimentet for vekst og livstabellparametere ble klekkesuksess testet med t-test.  Dataene 

for prosentvis klekkesuksess (antall egg som klekket) ble arcsin transformert og analysert 

statistisk ved ANOVA i de av eksperimentene som hadde tre behandlingsgrupper og med t-

test i eksperimentet som hadde to. Prosentvis dødelighet ( %� ) i løpet av de to første dagene 

ble beregnet etter følgende formel; 

100% ⋅=
�
�

� ,

hvor �  er antallet individer som dør ((antall levende fødte – antallet overlevende to døgn etter 

klekking) + antall dødfødte individer) og �  er det totale antallet avkom som klekket. Det ble 

altså ikke tatt hensyn til egg som aldri klekket. Den prosentvise dødeligheten ble videre testet 

med Kruskal-Wallis test (Fowler et al. 2000) ved eksperimentene som hadde tre 

behandlingsgrupper, da dataene for dødelighet ikke var normalfordelt. Misdannelser blant 

avkom i eksperimentene for korttidseffekter ble også testet ved Kruskal-Wallis test. Denne 

testen er uparametrisk og kan brukes til å sammenligne 3 eller flere grupper som hver 

inneholder mer enn 5 observasjoner. Ved eksperimentet for vekst og livstabellparametre var 

det bare to behandlingsgrupper, og den prosentvise dødeligheten blant avkom 2 døgn etter 

klekking og misdannelser ble derfor testet ved hjelp av Wilcoxon Sum Rank Test. Denne 

testen er enkel og uparametrisk, og kan brukes til å sammeligne medianen mellom 2 grupper 

(Fowler et al. 2000).  

I eksperimentet for vekst og livstabellparametere ved dagelig 3 timers UV-

eksponering ble veksten til hvert individ i generasjon G2 målt fra dag 2 og videre hver 3. dag 

resten av levetiden. En full faktoriell ANOVA med gjentatte målinger (repeated measures) ble 

brukt for å teste om det eksisterte signifikant forskjell i kroppsvekst mellom UV-eksponerte 

�
� ��	��� og individer i kontrollgruppen. Denne testen hadde et krav om at 

behandlingsgruppene som ble testet mot hverandre hadde et like stort antall individer. Testen 
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ble også benyttet til analyse av vekst blant juvenile ved daglig 6 timers UV-eksponering. En t-

test kunne brukes til å teste om det fantes signifikant forskjell i alder ved 1. reproduksjon 

mellom behandlingsgruppene. For å teste om det fantes signifikant forskjell i overlevelse ved 

en hver tid, ble det tatt i bruk Proportional Hazards overlevelsesmodell (Cox 1972, Fowler et 

al. 2000). Proportional Hazards overlevelsesmodell brukes til å kontrollere effekten av 

eksperimentelle variabler på overlevelsestid. Overlevelsestiden til hvert individ i en 

populasjon antas å følge sin egen hazard funksjon. Nedenfor er Proportional Hazards 

overlevelsesmodell uttrykt matematisk;  

                 ��� βλλ ⋅= )();( 0 ,

hvor )(λ gir sannsynligheten for å overleve hos et gitt individ ved tiden 1+ (gitt at individet 

har overlevd til tid t, målt i døgn). Når kovariatet � er null, er Proportional Hazard uttrykt 

som )(0 λ . Regresjonsparameteren β  assosieres med forklarende variable, og deres 

standardfeil er estimert ved minste kvadraters metode. Antall reproduksjoner i løpet av livet er 

en viktig parameter for fitness som ble studert og testet statistisk hos begge 

behandlingsgruppene. Dette ble gjort ved hjelp av en t-test. Lineær regresjon ble tatt i bruk 

ved eksperimentet for vekst i juvenile stadier ved daglig 6 timers UV-eksponering, for å teste 

om det fantes en eventuell sammenheng mellom kroppsstørrelse hos foreldre og avkom ved 

klekking. Størrelsen til mødrene i foreldregenerasjonen G1 ble også målt umiddelbart etter 

egglegging for å forsøke å finne ut om det fantes noen korrelasjon mellom størrelsen til moren 

og størrelsen til avkommene. Lineær regresjon brukes når det antas et lineært forhold mellom 

en variabel �  og en uavhengig kausal variabel ,  (Fowler et al. 2000). 
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I eksperimentet for korttidseffekter ved daglig 3 timers eksponering ble det gjort statistiske 

analyser omkring 4. reproduksjon i stedet for den 3. Dette skyldes at så mye som 58 % av 

mødrene reproduserte ved ephippier i 2. reproduksjon. Siden ephippier er svært mørke og 

inneholder store mengder av pigmentet melanin som absorberer UV, kan det ikke sees bort fra 

at den overliggende ephippien har hatt en beskyttende effekt for embryoene i 3. reproduksjon 

– i alle fall under tidlige stadier av embryonalutviklingen. I eksperimentet for korttidseffekter 

med daglig 6 timers eksponering ble det kun gjort observasjoner og statistiske analyser av én 

reproduksjon på grunn av høy dødelighet blant mødrene i UVA+UVB-eksponert gruppe.  

Det ble ikke funnet signifikant forskjell i kullstørrelse ved 1. reproduksjon (fig. 3.1) 

mellom de 3 behandlingsgruppene (UVA + UVB, UVA og kontroll (PAR), F2,33=0,46, 

p=0,64) eller ved 4. reproduksjon (fig. 3.2, F2,26=0,53, p=0,60). Ved 1. reproduksjon var det 

12 overlevende individer i hver av behandlingsgruppene, og det totale gjennomsnitt for antall 

egg som hver mor produserte var ca. 4. Ved 4. reproduksjon var det 9 av 12 overlevende 

replikater i behandling med UVA + UVB. Gruppen som ble behandlet med UVA og 

kontrollgruppen hadde begge 10 overlevende og det totale gjennomsnittet for antall egg 

produsert var 15,6. Kullstørrelse økte altså med alderen i dette eksperimentet. 

Klekkesuksessen ved 1. (fig. 3.3) og 4. reproduksjon (fig. 3.4) var svært høy, i 

gjennomsnitt 97,2 %, og 98,8 %. Suksessen var ikke signifikant forskjellig mellom 

behandlingsgruppene ved 1. reproduksjon (F2,33=0,82, p=0,45) eller ved 4. reproduksjon 

(F2,26=1,41, p=0,26). 

Dødeligheten 2 døgn etter klekking var svært lav. Totalt gjennomsnitt ved 1. 

reproduksjon var 0,81 % (fig. 3.5) og ved 4. reproduksjon (fig. 3.6) 0,74 %. Ved 1. 

reproduksjon ble det observert dødelighet blant avkom fra ett foreldreindivid i 

kontrollgruppen og ett i gruppen eksponert for UVA+UVB, og dette var ikke nok til å gi 

signifikant forskjell ( 2
2χ =1,03, p=0,60). Ved 4. reproduksjon ble det bare observert dødelighet 

blant 3 av mødrene og dette var heller ikke signifikant forskjellig ( 2
2χ =2,22, p=0,33). 

Misdannelser forekom i alle 3 behandlingsgruppene. Det ble ikke funnet signifikant 

forskjell i andelen misdannede avkom fra 1. reproduksjon ( 2
2χ =0,00, p=1,00). Ved 4. 

reproduksjon (fig. 3.5) ble det funnet signifikant forskjell mellom andelen misdannelser blant 
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avkom fra mødre i UVA- og UVA+UVB-eksponert gruppe ved et 5 % konfidensintervall 

( 2
2χ =8,64, p=0,01). Kontrollen har noen misdannelser og ser ut til å befinne seg mellom de 2 

andre behandlingsgruppene.
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������- '4�Kullstørrelse ved 4. reproduksjon 
med kvartiler. Tegn og symboler som i fig. 3.1.
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������- .4����Prosentvis    klekkesuksess   
ved   4. reproduksjon   med   kvartiler.  Tegn 
og symboler som i fig. 3.1.
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������- 24��Dødelighetsprosenten  blant  
avkom    (2 døgn etter fødsel) ved 1. 
reproduksjon. Tegn og symboler som i  fig. 
3.1.

������- 14�Dødelighetsprosenten blant 
avkom    (2 døgn etter fødsel) ved 4. 
reproduksjon. Tegn og symboler som i fig. 
3.1.
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������- &4�Prosentvis andel misdannede 
avkom født ved 4. reproduksjon ved 
daglig 3 timers bestråling. Tegn og 
symboler som i fig. 3.1.

������- 54�Kullstørrelse ved daglig 6 
timers eksponering. Tegn og 
symboler som i fig. 3.1.
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Ved daglig 6 timers eksponering overlevde 7 av 12 mødre i gruppen som ble eksponert 

med UVA+UVB fram til reproduksjon. Etter 5 døgn med daglig 6 timers UVA+UVB-

eksponering var alle individer innen denne behandlingsgruppen døde. Gruppen som ble 

eksponert med UVA hadde en overlevelse på 12 individer ved reproduksjonen og 

kontrollgruppen en overlevelse på 11 av 12 individer ved samme tidspunkt. Det ble funnet 

signifikante forskjeller i kullstørrelse (fig.3.8, F2,27=3,67, p=0,04). Mødrene i gruppen som ble 

eksponert for UVA+UVB hadde en signifikant lavere kullstørrelse ved sin reproduksjon enn 

replikatene i gruppene som ble eksponert for UVA og PAR. Totalt gjennomsnitt for antall egg 

ved reproduksjonen var 6,6, altså over 2 egg mer enn i eksperimentet for korttidseffekter ved 

3 timers bestråling.

Klekkesuksessen ved 6 timers bestråling var svært høy (99,74 % totalt), og det ble 

ikke funnet signifikant forskjell i klekkesuksess (F2,27=0,74, p=0,49). 

Dødeligheten etter de 2 første levedøgn (fig. 3.9) blant avkommene var signifikant 

forskjellig mellom de 3 behandlingsgruppene ( 2
2χ =18,03, p=0,0001). Dødeligheten var størst 

hos avkom fra mødre i gruppen som ble behandlet med UVA + UVB.  

Det ble ikke funnet signifikant forskjell i mengden misdannelser (fig. 3.10) mellom de 

3 behandlingsgruppene ( 2
2χ =1,69, p=0,43). 
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������- 64�Prosentvis dødelighet blant 
avkom ved daglig 6 timers eksponering. 
Tegn og symboler som i fig. 3.1.

������- �84�Prosentvis andel misdannelser 
blant avkom ved daglig 6 timers 
eksponering. Tegn og symboler som i fig. 
3.1.



28

- '� ����� ��� ��	���������������� ��� �	���� 	��� ������� -� ������ 
��

���������� �

�

Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i kroppsvekst mellom UVA+UVB-eksponerte og 

kontrollindivider i løpet av de 4 første målingene. Som det framgår av kurvene (fig. 3.11 og 

3.12) var det ingen forskjell i vekst blant juvenile �
� ��	��. Kun ved adulte stadier var 

veksten i kroppsstørrelse signifikant forskjellig. De UV-eksponerte individene vokste i 

gjennomsnitt mer i adulte stadier enn individer i kontrollgruppen. Vekstkurvene ligger svært 

tett fram til 4. måling. Først etter 14 dager der reproduksjonen starter, skiller kurven for de to 

behandlingsgruppene lag. Testing i hele måleperioden var umulig å gjennomføre, da stadig 

flere individer døde mens eksperimentet pågikk. Det ble foretatt 15 målinger gjennom 

eksperimentet, men allerede ved den 9. målingen var individene 29 døgn gamle og veksten 

stagnert, samtidig som det var få gjenlevende individer. 

Analysen av vekst hadde et krav om at størrelsen på behandlingsgruppene var like 

store. Ved den 9. målingen hadde den eksponerte gruppen en overlevelse på 75,0 % – altså 36 

overlevende av totalt 48 individer. Gruppen med kontrollindivider (ueksponerte) hadde ved 

samme tidspunkt en overlevelse på 87,5 %, som tilsvarer 42 overlevende individer. På grunn 

av denne forskjellen i antall overlevende individer innen de to gruppene ble antallet individer 

i kontrollgruppen justert ned fra 87,5 % til 75,0 %. Dette ble gjort ved et tilfeldig utvalg av 6 

individer. Data for disse 6 individene ble fjernet fra datasettet før analysene ble utført og data 

for veksten hos individer som ikke overlevde fram til 9. måling ble også fjernet fra datasettet 

før analysen ble foretatt. 

 Det ble først gjort analyser av vekst fra hele eksperimentet som viste at det ikke var 

signifikante forskjeller. Figurene 3.11 og 3.12 viser imidlertid en forskjell i vekst etter at 

individene nådde reproduktiv alder ved 4. måling. Derfor ble veksten videre fra 4. til 9. 

måling testet. Det ble funnet at UVA+UVB-eksponerte �
���	���fikk en signifikant økning i 

kroppslengde (F1,70=18,74, p<0,0001) og kroppsbredde (F1,70=6,08, p=0,016). �
� ��	��

eksponert med PAR hadde en lavere vekst ved adulte stadier. Det ble også funnet signifikant 

økning i kroppsvolum hos individer eksponert med UVA+UVB (fig. 3.13) (F1,70=16,42,

p=0,0001) og tørrvekt beregnet fra volum (fig. 3.14) (F1,70=16,25, p=0,0001). Svingningene i 

kurvene (fig. 3.13 og 3.14) må skyldes systematiske målefeil under billedanalysen.
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med standardavvik. Etter 4. måling skiller kurvene 
lag. Individene i UVA+UVB-eksponert gruppe 
oppnår en økt vekst i kroppsbredde ved adulte 
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������- ��4�Gjennomsnittlig kroppslengde 
innenfor de to behandlingsgruppene med 
standardavvik. Ved 4. måling skiller de to 
kurvene lag og individer i UVA+UVB-
eksponert gruppe vokser i gjennomsnitt mer 
enn individer eksponert med PAR.

������- �'4�Gjennomsnittlig kroppsbredde 
innen de to behandlingsgruppene med 
standardavvik. Etter 4. måling skiller kurvene 
lag. Individene i UVA+UVB-eksponert gruppe 
oppnår en økt vekst i kroppsbredde ved adulte 
stadier.
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������- �-4��Gjennomsnittlig  vekst  av 
kroppsvolum  beregnet  ut  fra  målene  
av kroppslengde  og  kroppsbredde.  De  
store variasjonene i  kurvene  synes  å 
følge   hverandre   og   skyldes   trolig 
systematiske  feil  ved  apparaturen for 
billedanalyse.

������- �.4�Gjennomsnittlig vekst av tørrvekt 
beregnet ut fra kroppsvolum. Variasjonene i 
vekstkurvene skyldes også systematisk   feil   
ved   apparaturen   for billedanalyse.

������- �-4�Gjennomsnittlig vekst av kroppsvolum 
beregnet ut fra målene av kroppsbredde og 
kroppslengde. De store variasjonene i kurven følger 
hverandre og skyldes systematiske feil ved 
apparaturen for billedanalyse.

������- �.4�Gjennomsnittlig vekst i tørrvekt 
beregnet ut fra kroppsvolum.

������- �-4�Gjennomsnittlig kroppsvolum 
beregnet ut fra målene av kroppslengde og 
kroppsbredde.

������- �.4�Gjennomsnittlig tørrvekt 
beregnet ut fra kroppsvolum.
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Alder ved 1. reproduksjon er et mål for fitness. Jo tidligere mødrene klarer å produsere 

levedyktige avkom, desto raskere kan en populasjon utvikle seg. Det ble funnet signifikant 

forskjell i alder ved 1. reproduksjon (fig. 3.15) mellom de to gruppene (t83=2,56, p=0,01). 

UV-eksponerte D. magna reproduserte for første gang etter 15 døgn, ett døgn senere enn 

individer som ikke ble behandlet. Spredningen i alder ved 1. reproduksjon er større i gruppen 

som ble eksponert med UV. Antall individer ved 1. reproduksjon var 39 i den eksponerte 

gruppen og 46 i kontrollgruppen. 

Det var interessant å se om alder ved de ulike reproduksjonene endrer seg over tid. Det 

ble tatt utgangspunkt i en reproduksjon som foregikk et stykke ut i livet, hvor det var et 

tilstrekkelig antall mødre i begge gruppene som kunne analyseres statistisk. Ved 4. 

reproduksjon var det til sammen 65 individer igjen. Antallet individer som klarte å få fram 5 

reproduksjoner var langt færre. Derfor ble 4. reproduksjon igjen valgt som testgruppe. Ved 4. 

reproduksjon (fig. 3.16) ble det ikke funnet signifikant forskjell mellom de to gruppene 

(t63=0,38, p=0,70). Ved 4. reproduksjon var det kun 29 gjenlevende individer i den UV-

eksponerte gruppen og 36 i kontrollgruppen.  
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���������eksponert med UVA+UVB
���������eksponert med PAR (kontroll)

�����������������- �24�Alder ved 1. reproduksjon
 Gruppen som ble behandlet med  
�����������PAR reproduserer i gjennomsnitt for første gang ett døgn før individer  
           UVA+UVB-eksponert gruppe. Spredningen i alder ved 1. reproduksjon  
           er mindre i PAR-gruppen enn i UVA+UVB-eksponert gruppe. 
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��������������������������������������� ������- �14�Alder ved 4. reproduksjon. Spredningen i alder ved 
            4. reproduksjon er større enn for 1. reproduksjon (fig. 3.15)  

i begge behandlingsgruppene.  
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Proportional Hazard overlevelsestest viste at �
� ��	�� som ikke ble utsatt for UV 

hadde 5 % høyere sannsynlighet for å overleve ( 2
2χ =4,52, p=0,03), enn hva individene som 

ble UV-eksponert hadde (fig.3.17). Noe av dødeligheten i begge behandlingsgruppene kan 

skyldes den daglige overføringen mellom dramsglass og eksponeringsbrønner med pipette i 

laboratoriet. 

Det ble ikke funnet signifikant forskjell i totalt antall reproduksjoner (fig. 3.18) 

gjennom hele livet (t84=0,10, p=0,92). Etter at individene hadde reprodusert noen ganger, 

opphørte den reproduktive aktivitet i en periode på opptil 8 – 12 dager. Mot slutten av 

levetiden tok reproduksjonene seg opp igjen
� � Gruppen med UV-eksponerte hadde 40 

individer som lykkes med å reprodusere minst én gang, mens gruppen med ikke-behandlede 

hadde 46. Det totale antallet reproduksjoner gjennom livet er tilnærmet normalfordelt for 

begge gruppene. Antall reproduksjoner var i gjennomsnitt 4,4 hos hvert individ.��

Kullstørrelsen viste seg å ikke være signifikant forskjellig mellom de to 

behandlingsgruppene, verken ved 1. reproduksjon (fig. 3.19) (t83=1,23, p=0,22) eller ved 4. 

reproduksjon (fig. 3.20) (t63=1,10, p=0,28). 

Det ble funnet signifikant forskjell i klekkesuksess mellom de to behandlingsgruppene 

ved 1. reproduksjon (fig. 3.21) (t83=3,20, p=0,0012). Kontrollgruppen hadde høyest 

klekkesuksess. Ved 4. reproduksjon var klekkesuksessen svært høy (nær 100 % i begge 

gruppene) og det ble ikke funnet signifikant forskjell (t63=1,28, p=0,21). 
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Dødeligheten blant nyfødte avkom var svært lav hos begge behandlingsgruppene. Det 

ble ikke funnet signifikant forskjell mellom de to behandlingsgruppene ved 1. reproduksjon 

( 2
2χ =0,05, p=0,83) eller ved 4. reproduksjon ( 2

2χ =0,02, p=0,89). Den prosentvise andelen 

misdannelser ved 1. reproduksjon (fig. 3.22) viste seg å ikke være signifikant forskjellig 

( 2
2χ =0,27, p=0,60). 

- -���� ���������	����	����������1�������
�������������

�

Det ble ikke funnet signifikant forskjell i vekst i kroppslengde (fig. 3.23, F1,82=1,45, p=0,23) 

eller kroppsbredde (fig. 3.24, F1,82=1,99, p=0,16) på tidlige juvenile stadier ved daglig 6 

timers eksponering. Det ble kun foretatt 3 målinger ved alder 2, 5 og 8 døgn. Veksten i 

kroppsvolum var heller ikke signifikant forskjellig (F1,82=1,72, p=0,19). 

Alder (antall døgn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K
ro

pp
sl

en
gd

e 
(a

nt
al

l m
m

)

0

1

2

3

UVA + UVB
Kontroll (PAR)

Alder (antall døgn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K
ro

pp
sb

re
dd

e 
(a

nt
al

l m
m

)

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

UVA + UVB
Kontroll (PAR)

������- '14�+��#���������#���	������-�����������
�-�#�������-	�


������- '&4�+��#��� �����#����������-�����������
�-�#�������-	�


������- '-4�Gjennomsnittlig vekst i 
kroppslengde  innen   de   to   ulike 
behandlingsgruppene i løpet av de 8 
første levedøgn. Her med standard 
avvik.

������- '.4�Gjennomsnittlig  vekst  i 
kroppsbredde  innen  de  to  ulike 
behandlingsgruppene i løpet av de 8 
første levedøgn og standardavvik.

Le
ng

de
 (

m
m

)

B
re

dd
e 

(m
m

)

������- '-4�Gjennomsnittlig kroppslengde innen 
de to gruppene i løpet av de 8 første levedøgn. 
Her med standardavvik. 

������- '.4�Gjennomsnittlig kroppsbredde innen 
de to gruppene i løpet av de 8 første levedøgn. Her 
med standardavvik.



35

En annen variabel som ble målt i dette eksperimentet var kroppslengde og -bredde hos 

mødrene i G1-generasjonen umiddelbart etter at de hadde sluppet eggene som ble talt som 

G2-generasjonen. Det synes ikke å eksistere noen korrelasjon mellom kroppsstørrelse hos 

foreldre og avkom (fig. 3.25) umiddelbart etter klekking (F1,84=2,36, p=0,13). 
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. �#���9���
�

Resultatene fra denne studien ga ulik grad av støtte til antagelsen om at UV kan ha biologisk 

effekt på �
� ��	��, med stor forskjell mellom de testede responsvariable. Det ble funnet 

effekter hos UV-eksponerte individer på variabler som kullstørrelse, klekkesuksess, 

overlevelse, misdannelser og vekst. Effekter synes å opptre i et variabelt omfang og er 

generelt avhengig av dose og dosehastighet (dose pr. tid, (Henriksen og Svendby 1997)), og 

UVA kan synes å gi hormese i noen tilfeller.

I tidligere studier er hovedsaklig effekter av UV på antioksidanter, fototoksisitet, 

overlevelse og reparasjonssystemer studert på populasjoner av forskjellig størrelse (Borgeraas 

og Hessen 2000, Vega og Pizarro 2000, Parkinson et al. 2001, Williamson et al. 2001, 

Borgeraas og Hessen 2002b, a). Når det gjelder zooplankton er det også gjort en del studier på 

migrasjon (Dodson 1990, Dodson et al. 1997, Leech 2001) og interaksjon med fytoplankton 

(de Lange 1999). For å forstå hvilke mekanismer hos organismene som berøres av UV ble 

organismene studert på individnivå. På denne måten var det enkelt å holde kontroll med de 

ulike variablene. 

. �� ����������	�
���������������������������

�

Det er tidligere gjort lite arbeid omkring endring i kullstørrelse hos �������, men i en 

tidligere studie ble det vist at �
���	��� fôret med UV-bestrålte $��������#���������������

får redusert kullstørrelse (de Lange 1999). Dette kan ikke uten videre sammenlignes med 

resultatene fra den foreliggende studie. Likevel kan dette gi en indikasjon om hva UV ved 

ulike trofiske nivåer gjør med organismene. Tidlige studier har også vist at kullstørrelse øker 

med alder. Når individene har nådd adulte stadier allokeres mindre energi til vekst og mer til 

reparasjon og vedlikehold, overlevelse, normal metabolisme og reproduksjon (Andersen 

1997). Dette stemmer overens med noen av resultatene fra den foreliggende studien.  

Det ble funnet redusert kullstørrelse ved reproduksjoner hos mødre som daglig ble 

eksponert med UVA+UVB i 6 timer. Blant mødre som daglig ble eksponert i 3 timer ble det 

ikke funnet endret kullstørrelse, verken ved 1. eller 4. ved reproduksjon.  

Når det gjelder eksperimentet for korttidseffekter utført ved 3 timers daglig 

eksponering, ble det valgt å se bort fra to av reproduksjonene som fant sted. Grunnen til dette 

var at så mye som 58 % av mødrene reproduserte ved ephippier i 2. reproduksjon. Siden 
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ephippier er svært mørke og inneholder store mengder av pigmentet melanin som absorberer 

UV, kan det ikke sees bort fra at den overliggende ephippien har hatt en beskyttende effekt for 

embryoene i 3. reproduksjon – i alle fall under tidlige stadier av embryonalutviklingen. Dette 

kan være årsaken til at det ikke ble funnet signifikante forskjeller mellom noen av variablene 

som ble studert i det eksperimentet. Embryoene som representerte 1. reproduksjonen hadde 

nådd svært sene stadier (3-4 dager før klekking) da eksperimentet ble startet. Det var derfor 

rimelig å anta at UV-eksponering ved sene embryonale stadier ville he en redusert effekt på 

variabler som kullstørrelse, klekkesuksess eller dødelighet blant avkom i 1. reproduksjon da 

embryoene allerede var etablert og hadde kommet langt i utviklingen. Det er sannsynlig at 

sene embryonale stadier ikke skades av UV i like stor grad som i tidlige embryonale stadier 

der celledifferensieringen ikke har kommet så langt. I tidlige embryonale stadier dannes 

organene, og celledelingen forekommer i et høyt tempo. Celler som deler seg raskt og celler 

som er udifferensierte er mest strålefølsomme (Henriksen et al. 1995). Skader som oppstår 

ved etablering av organer kan få svært alvorlige konsekvenser dersom de ikke repareres. 

Avkommene som ble produsert ved 4. reproduksjon var eksponert for UV under tidligere 

stadier av embryonalutviklingen. For å finne ut om effekter som følge av UV kunne øke eller 

avta utover i eksperimentet ble derfor resultatene fra 1. og 4. reproduksjon sammenlignet.  

I eksperimentet for korttidseffekter ved daglig 6 timers eksponering rakk mødrene i 

den UVA+UVB-eksponerte gruppen bare å reprodusere én gang før de døde som følge av for 

høye intensiteter av UVB. Denne reproduksjonen bestod av avkom som hadde fått store UV-

doser helt fra tidlige embryonale stadier. Det kunne derfor forventes en større effekt på 

variabler som inngår i den totale fitness.  

Når det gjelder klekkesuksess, ble det funnet en reduksjon ved 1. reproduksjon i 

eksperimentet for vekst og livstabellparametere. Det ble ikke funnet noen endring i 

klekkesuksess blant egg produsert ved noen av de andre eksperimentene. Det er fristende å 

spekulere i om at akkumulert UV-stråling har rammet tilfeldige variabler ved dette 

eksperimentet. Det kan også skyldes annen støy, som f.eks endring i temperatur eller dose av 

PAR som er helt nødvendig for fotoreparasjon (Henriksen og Svendby 1997). Samtidig er det 

allment kjent at UV kan skade proteiner (Smith 1989). Det vil være rimelig å anta at selve 

hinnen rundt embryoene eller ”eggsekken” hos krepsdyr inneholder mye protein slik som i 

fosterhinner hos fugler, krypdyr og pattedyr (Martin et al. 1996). Dersom det er slik at UV har 

en denaturerende effekt på proteinene i eggsekken og i andre embryonale membraner, kan det 

være mulig at eggsekken stivner og gjør det vanskeligere for embryoet å bryte ut ved 

klekking.  
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Det ble funnet en økning i dødelighet blant avkom (2 døgn etter klekking) fra mødre 

som ble eksponert for UVA+UVB i eksperimentet for korttidseffekter ved daglig 6 timers 

eksponering. Dette var forventet. Derimot ble det ikke observert endring i dødelighet blant 

avkom fra mødre som daglig ble eksponert i 3 timer. Det er derfor rimelig å anta at dødelighet 

blant nyfødte avkom avhenger av både dose og dosehastighet.  

I eksperimentet for vekst og livstabellparametere ble alder ved 1. og 4. gangs 

reproduksjon observert og testet. Det ble funnet at individer som kom fra UV-eksponerte 

mødre og som selv ble eksponert med UVA+UVB i 3 timer daglig gjennom hele livet, 

begynte sin 1. reproduksjon ett helt døgn etter individene som ikke ble eksponert med UV. 

Ved tidspunktet da individene nådde sin reproduktive alder oppstod det en tydelig forskjell i 

kroppstørrelse mellom behandlingsgruppene, som varte livet ut. Selv om individene i den 

UV-eksponerte gruppen i gjennomsnitt hadde en signifikant større kropp, økte ikke 

kullstørrelsen i forhold til kontrollen. UV kan her ha virket som en stressfaktor gjennom 

embryonale og juvenile stadier. Individene kan respondere med å allokere energi til egen 

vekst og overlevelse framfor å starte med reproduksjon når de egentlig skulle ha nådd 

reproduktiv alder. Det ble ikke funnet noen forskjell i alder ved 4. reproduksjon. Dette kan 

forklares ved at individer som eksponeres med UV helt fra embryonale stadier reproduserer 

første gang noe senere enn ikke bestrålte individer, men at de eksponerte normaliserer sine 

reproduksjoner ved senere adulte stadier. Det ble ikke funnet noen endring i antall 

reproduksjoner som hver enkelt mor hadde ved behandling med UV. 

Det er også fristende å spekulere i om bestrålingen av individene som ble fulgt opp 

gjennom hele livet med daglig UV-eksponering har fått doser som nærmer seg en effektiv 

dosehastighet, i grenselandet for tydelige effekter. Det synes å eksistere en akkumulert effekt 

av UV ved 1. reproduksjon (hos G2) i eksperimentet for vekst og livstabellparametere. Det 

ble funnet effekter som økt alder og redusert klekkesuksess ved 1. reproduksjon. Ved senere 

reproduksjoner er disse variablene normalisert i forhold til ikke-eksponerte individer, men 

siden effekt kun var observert ved to av variablene som ble kontrollert ved denne 

reproduksjonen er det umulig å trekke en sikker konklusjon.   

Større doser av UV ved forlenget eksponeringstid (6 t) kan gi redusert kullstørrelse og 

en økt dødelighet blant nyfødte �
���	��
 UV kan også ha effekt på klekkesuksess og kan gi 

en økt alder ved førstegangs reproduksjon. Resultatene fra denne studien støtter altså 

hypotesen om at UV har en effekt på fitness hos �
 ��	��. Dette gir støtte til tidligere funn 

på copepoder hvor subletale doser kan gi en negativ virkning på fekunditet (Williamson et al. 

1994, de Lange 1999). Det er også tidligere funnet at UVB gir en redusert evne til 
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reproduksjon hos ������� (Zellmer 1995). Men i en tidligere studie (Grad et al. 2001) ble det 

funnet at ������� ikke viser endringer i evne til å produsere levedyktige avkom etter UV-

eksponering og at evnen til å produsere levedyktige avkom varierer ved eksponering med 

PAR. Fravær av PAR kan føre til død blant avkom, og total dose, doserate, samt evne til 

fotoreparasjon og tilstedeværelse av synlig lys er svært viktige faktorer å ta hensyn til når 

effekter av UV studeres. 

I den foreliggende studien kan det ha eksistert forskjell i PAR-dosene ved de ulike 

behandlingsgruppene. Kontrollgruppene ble i alle eksperimentene eksponert for PAR som 

fantes i rommet. PAR-dosene i selve lysfeltet til xenonlampen har trolig hatt en annen 

intensitetsfordeling. Dette kan ha virket forskjellig inn på reparasjonsprosessene hos alle 

behandlingsgruppene. 

4.2  Effekter av UV-stråling på vekst 

I eksperimentet for vekst og livstabellparametere ved daglig 3 timers UV-eksponering ble det 

funnet statistisk signifikant økning av kroppslengde, kroppsbredde, volum og tørrvekt hos 

adulte stadier av �
� ��	��. Vekstforskjellen oppstod først ved reproduktiv alder (14-15 

dager).

Vekstforskjellen kan skyldes andre faktorer. Under samtlige eksperimenter økte 

temperaturen midt i lysfeltet med opptil 6��� ���� ����� ���� ���� ���� ����������

romtemperaturen til 24��� ���� ���� ��������� ���������� i lysfeltet ved daglig 6 timers 

eksponering). Ved 3 timers eksponering var temperaturøkningen (20��� ���� ���������

temperatur). Selv om denne temperaturøkningen ikke var stor (2��� ���� �������������� ����

korttidseffekter ved 3 timers daglig eksponering) og varte bare i 3 timer hver dag, kan det ikke 

utelukkes at den kan ha gitt økt vekstrate. 

En annen faktor som kan ha spilt inn er usikkerheten i lengdemålingene ved selve 

billedanalysen. Mens billedanalysen pågikk var individene til tider svært aktive og hadde høy 

svømmehastighet. En konsekvens av dette kan ha vært at individene ikke har ligget i riktig 

vinkel i forhold til kamera. Dersom de har blitt liggende med antennene eller spinen mot 

kamera, vil ikke den faktiske kroppslengden kunne måles nøyaktig. Denne usikkerheten er 

ikke estimert. Imidlertid har den fordelt seg jevnt mellom de to gruppene, slik at en reell 

vekstforskjell allikevel vil komme frem. Det kan også ha forekommet systematiske feil ved 



40

apparaturen for billedanalyse. Dette kan forklare svingningene i vekstkurvene. Kurvene følger 

hverandre for begge grupper. Når det gjelder kroppsvolum og tørrvekt ble det funnet 

signifikante forskjeller mellom UV-bestrålte og ikke bestrålte �
���	���fra generasjon G2.  

 Det ble ikke funnet endring i vekst blant juvenile �
� ��	�� ved daglig UV-

eksponering i 6 timer. UV under embryonale stadier synes ikke å ha gitt noen effekt på 

kroppsstørrelse umiddelbart etter klekking og fram til reproduktiv alder. Det kan være at 

UVA+UVB ikke påvirker vekst i juvenile stadier. Alle individene har samme vekstrate fram 

til reproduktiv alder. UV kan være en stressfaktor som individene kompenserer for ved å 

vokse ett døgn mer enn ikke-eksponerte �
���	��. Vekstkurvene viser at individer eksponert 

med UVA+UVB har vokst ca. 0,3 mm ekstra i kroppslengde før de begynner å reprodusere. 

Det er vanskelig å påvise om ett døgn med ekstra vekst er tilstrekkelig til å oppnå denne 

forskjellen, men det er sannsynlig at �
���	���som eksponeres med høye intensiteter av UV 

har fått økt kroppsstørrelse som varer livet ut. 

Det ble funnet økt vekst hos adulte UV-eksponerte �
���	��. Denne økningen i vekst 

kan skyldes temperaturøkning. Det ser i imidlertid ikke ut som subletale doser av UV på sikt 

gir nedsatt vekst. Denne studien gir altså ingen støtte til hypotesen om at UV gir redusert 

vekst.

4.3  Effekter av UV-stråling på overlevelse 

I eksperimentet for vekst og livstabellparametere ved daglig 3 timers UV-eksponering ble 

overlevelsen hos generasjon G2 fulgt. Det ble funnet at individer som kom fra UV-eksponerte 

mødre og som selv ble eksponert med UVA+UVB i 3 timer daglig hadde en 5 % reduksjon i 

overlevelse.

Noe av dødeligheten i begge gruppene kan skyldes den daglige overføringen mellom 

dramsglass og eksponeringsbrønner med pipette i laboratoriet. Men denne usikkerheten 

forventes å fordele seg likt mellom de to gruppene. Ved eksperimentet for korttidseffekter ved 

6 timers UV-eksponering ble det observert at mødre som skiftet carapax da den daglige 

bestrålingen med UVA+UVB begynte, døde før den daglige behandlingen ble avsluttet. Noen 

mødre fikk også en nedsatt aktivitet og døde i løpet av døgnet som fulgte. Dette skyldes trolig 

UVB eller en kombinasjon av UVA og UVB, og ikke temperaturøkning. Samtlige individer i 

gruppen som kun ble bestrålt med UVA overlevde gjennom hele eksperimentet. I tidligere 
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eksperimenter er det observert redusert overlevelse blant juvenile og adulte ������� ved 

UVB-eksponering (Zellmer 1995). Laboratorieforsøk har vist en negativ og variabel respons 

av UV-stråling på �������. En akutt letal respons var observert ved UVB-intensitetene 0,3, 

0,8 og 4,9 Wm-2 for D. magna (Cywinska et al. 2000). Tidligere studier av UV-effekter utført 

på ��������har også vist at det oppstår en redusert overlevelse blant individer som har vært 

eksponert med UV av høy intensitet (Siebeck 1978, Ringelberg et al. 1984, Hessen og 

Færøvig 2001, Williamson et al. 2001, Rautio og Korhola 2002b). ������� viser en 

dramatisk økning i overlevelse ved fravær av langbølget UVA og PAR, noe som er forklart 

ved stimulans for enzymstyrt fotoreparasjon. De lysabsorberende komponentene i DOC og 

CDOM (chromophoric dissolved organic matter) er spesielt viktige for å skape refugier mot 

UVB i ferskvann (Hessen og Færøvig 2001, Williamson et al. 2001).  

Resultatene fra denne studien støtter hypotesen om at UV kan medføre redusert 

overlevelse hos D. magna. Dette gjelder under de forsøksbetingelser som eksisterte ved disse 

eksperimentene. Overlevelse som effekt av UV avhenger trolig av stråledose og 

dosehastighet. Dataene støtter også resultater fra tidligere studier på overlevelse blant UV-

eksponerte Daphnia.

4.4  Effekter av UV-stråling på misdannelser 

Det er ikke tidligere undersøkt om UV kan gi økt forekomst av misdannelser blant �
���	��.

I denne studien ble andelen misdannelser blant avkom i flere reproduksjoner observert og 

testet. Det ble funnet en signifikant økning i andelen misdannelser blant avkom (generasjon 

G3) i UVA+UVB-eksponert gruppe ved 4. reproduksjon i eksperimentet for korttidseffekter 

ved daglig 3 timers eksponering. Det er imidlertid usikkert om dette skyldes tilfeldigheter, 

temperaturøkning eller om UV-eksponering over lang tid kan gi en akkumulert effekt. 

Resultatene fra denne studien ved de eksperimentelle betingelser som gjaldt, gir ingen 

entydig støtte til hypotesen om at UV gir en økt andel misdannelser blant nyfødte avkom. En 

usikkerhet ved denne variabelen er metoden som ble brukt til å detektere misdannelser. 

Misdannelser ble registrert visuelt ved hjelp av en lupe. Dersom en forskjell var stor nok til å 

umiddelbart kunne sees mellom antennene i 2. antennepar, ble dette registrert som et 

misdannet individ. Eventuelle forskjeller som ikke var store nok til å være synlige i lupa ble 
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derved ikke regnet som misdannelser. Det ble bare funnet endringer i andelen misdannelser 

blant nyfødte avkom fra mødre ved 4. reproduksjon som daglig ble behandlet med UV 

gjennom hele livet. 

. 2�� /�����9���

�

Denne studien har vist at UV-stråling kan ha en biologisk effekt på �
���	��
��
���	���som

eksponeres med UV-stråling viser en redusert fitness i form av økende alder ved førstegangs 

reproduksjon, redusert kullstørrelse, nedgang i klekkesuksess, redusert overlevelse blant 

avkom to døgn etter fødsel og redusert overlevelse hos adulte individer. Effekten av UV synes 

å være aldersbetinget siden de negative responsene finner sted ved 1. reproduksjon og avtar 

ved senere reproduksjoner. En konsekvens av dette kan da bli en redusert initial 

populasjonsvekst. Den eksponentielle veksten som er vanlig hos nydannede populasjoner vil 

dermed kunne forsinkes.  

Økt UV-stråling vil være en ekstra stressfaktor i tillegg til mye annet. Den 

eksperimentelle oppstillingen i dette studiet er samtidig en sterk forenkling av naturlige 

forhold. For naturlige populasjoner er det vanskelig å påvise direkte effekter av UV-stråling 

ettersom en mengde fitness-reduserende faktorer virker parallelt med UV. Dette kan for 

eksempel være patogener (virus, bakterier, sopp og protozoer), parasittisme og predasjon, 

temperaturendringer og næringstilgang, med mer. 

Effekter av UV synes ut i fra denne studien å variere og være relatert til dose og 

dosehastighet, samt avhenge av hvilke stadier individene befinner seg i ved eksponering. 

Dette stemmer med tidligere studier, der det er funnet at effekter av UVB på organismer kan 

være letale og avhengig av intensitet og eksponeringstid (Siebeck 1978, Ringelberg et al. 

1984, Zagarese et al. 1997, de Lange 1999). Ulike UV-doser under de forsøksbetingelser som 

eksisterte ga effekt på noen biologiske variabler hos �
���	��. I enkelte av eksperimentene i 

denne studien ble det også gjort observasjoner som gjør det fristende å spekulere i om 

behandling med UVA også kan gi hormese. 
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Det inhomogene lysfeltet ble opprinnelig utnyttet for å se mulige effekter av forskjellige 

doser. Men siden det bare var ett replikat pr. dose, var det vanskelig å gjøre statistiske 

analyser av doseavhengighet. Analysene som er blitt utført er derfor bare delt inn i de 3 

kategoriene UVA+UVB-eksponert, UVA-eksponert, og ikke-eksponert (kontroll, PAR). Dette 

ga ingen indikasjon om hvilke effekter som oppstår ved ulike UV-doser. Dette kunne vært løst 

annerledes ved to måter: i) Ved å gi individene en daglig randomisert plassering i lysfeltet, 

eller ii) benytte lysskap som homogeniserer feltet. Alternativ ii) var ikke tilgjengelig da 

eksperimentene ble utført.  

 Lampen kan også ha hatt andre doser av PAR. PAR er viktig for fotoreparasjon. 

Individer eksponert med UV kan ha hatt mer fordelaktige PAR-doser som kan ha ført til økt 

grad av reparasjon og i enkelte tilfeller ikke gitt noen effekter eller snarere kanskje hormese 

ved enkelte responsvariabler.  

I eksperimentet for vekst og livstabellparametere ved daglig 3 timers bestråling ble 

veksten i kroppsbredde og kroppslengde målt. Det ble funnet signifikante forskjeller i vekst 

av kroppsstørrelse. For å forsikre at dette ikke skyldtes temperaturøkningen som oppstod da 

lampen var i bruk, kunne det vært laget et vannavkjølingssystem rundt eksponeringsbrønnene. 

Derved kunne temperaturendringen utelukkes som faktor for økt vekst. 

 I eksperimentet for korttidseffekter ved daglig 3 timers eksponering rakk ikke lampen 

å gi temperaturøkning over 2�C. I eksperimentet ved 6 timers eksponering døde alle mødrene i 

UVA+UVB-eksponert gruppe etter 5 døgn, mens bare ett individ døde i UVA-eksponert 

gruppe. Dette må skyldes UVB og ikke temperaturøkning, da temperaturøkningen var felles 

for de to gruppene (UVA+UVB, UVA). 

I eksperiment for vekst og livstabellparametere ved daglig 3 timers UV-eksponering 

oppstod det en såkalt ”confounding” (”å blande sammen”) i studiedesignen. Dette oppstod 

etter eksponering ved to generasjoner (G1 og G2). Eksperimentet startet med at G1 ble 

eksponert i 3 timer daglig fra de bar på egg som var godt synlig, og fram til egglegging. Alle 

de 6 avkommene fra hver mor av generasjon G2 som ble plukket ut tilfeldig til å delta videre i 

eksperimentet ble fortsatt eksponert resten av levetiden. I dette tilfellet burde 50 % av 

avkommene bare bli eksponert under embryonale stadier. Det ville gjort det mulig å skille 

mellom effekter av UV ved de ulike generasjonene. Derved kunne effekten av bestrålt 

generasjon G1 på generasjonene G2 og G3 observeres. Videre kunne også effekten av bestrålt 
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generasjon G1 og G2 på generasjon G3 observeres. 50 % av individene i G2 som ikke ble 

eksponert under embryonale stadier (kontrollen) burde vært satt til eksponering 3 timer daglig 

for å se hvilke effekter UV-doser på generasjon G2 vil ha på G3. Antallet replikater måtte da 

ha vært økt med en betydelig størrelse. 

Videre kunne det vært interessant å studere følgende: i) Ved hvilke generasjoner gir 

UV størst effekt. Dette kan gjøres ved å gjenta eksperimentet for vekst og 

livstabellparametere ved 3 timer. Det kunne også vært interessant å undersøke om 6 timer gir 

økt effekt på noen av responsvariablene. ii) Under eksperimentene ble det ved flere tilfeller 

observert at ephippier som slippes fra mødrene ”limes” sammen i store mengder. Dette kan 

være en adaptiv effekt som gjør det enklere å bygge opp en populasjon dersom levevilkårene 

ble gunstige og alle eggene klekket omtrent samtidig og ved samme lokalitet. Dette skyldes 

overflatestrukturen eller andre faktorer, men ville likevel kunne være en adaptiv effekt. iii) 

Under eksperimentet for korttidseffekter ved daglig 6 timers eksponering ble det observert at 

hunner som skifter carapaxet og slipper egg under høy intensitet av UVA+UVB døde under 

eksponeringen. Dette kan skyldes det nye og underliggende carapaxets manglende evne til 

beskyttelse mot UV. iv) Forsøke å finne ut av eventuelle endringer i den molekylære 

strukturen til proteiner og lipider i eggsekken rundt embryoene som følge av UV. 
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