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Bekämpningsmedel hämmar laxens
leklust
Laxens lek och reproduktion påverkas av hormoner. I sin avhandling visar
biologen Alia Jaensson hur laxfiskar som utsattes för olika typer av
bekämpningsmedel fick lägre hormonnivåer och minskade sin lekaktivitet. En
följd av detta kan bli färre nya laxar. Avhandlingen försvaras den 7 maj vid
Uppsala universitet.
Precis som människor har fiskar hormoner. Och precis som hos människan
reglerar dessa hormoner beteende och sexuell mognad. Hormonnivåerna hos
laxfiskar varierar med säsong, höga nivåer under höstens lek och lägre nivåer
på sommaren under vandringen till havet. Hos laxfiskar är luktsinnet det
främsta verktyget för distanskommunikation. Luktsinnet påverkar
hormonproduktionen och det efterföljande beteendet.
Det är viktigt att förstå vilken effekt föroreningar har för hormonproduktionen
och hur det kan förändra beteendet. Det är också viktigt att förstå orsaken till
minskningen av hormoner som påverkar det endokrina systemet direkt eller
via luktsinnet. Om en lägre nivå av hormoner produceras är det möjligt att
också lekaktiviteten minskar och att reproduktionstakten går ner.
Under den här studien undersöktes effekterna av tre ledande
bekämpningsmedel (insektsgiftet cypermethrin, ett kopparhaltigt
bekämpningsmedel mot svampangrepp samt växtgiftet glyphosate) på
hormonnivåer och sexuellt beteende hos öring och lax (endast glyphosate).
Experimenten utfördes på unga laxhanar som exponerades för ett
bekämpningsmedel i taget. De exponderade unglaxarna blev sedan antingen
preparerade med feromoner från en hona som släpptes ut i vattnet eller
också placerades de i ett 35 000 liters akvarium för beteendeanalys. Akvariet
hade förberetts med två honor med ägglossning och fyra fullvuxna hanar.

Både cypermethrin och koppar verkade orsaka en minskning av hormoner och
lekaktivitet genom att hämma luktsinnet. Glyphosate verkade sänka
hormonnivåerna genom att verka direkt på det endokrina systemet. Alla
testade nivåer av bekämpningsmedel motsvarar koncentrationer funna i
naturliga vattendrag vilket gör dessa resultat miljömässigt intressanta och
antyder att mänsklig aktivitet direkt minskar beståndet av laxfisk.
För mer information kontakta Alia Jaensson, tel: 0730-89 52 44
Avhandlingen kan laddas ner från universitetets hemsida.
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