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Bilag 3 - Illustrationer af forskellige typer 
af fejludviklet fi skeyngel i ålekvabbens 
kuld

FOTOS: JAKOB STRAND, DMU OG CHRISTIAN A. JENSEN, ÅRHUS AMT.

Forekomsten af fejludviklet fi skeyngel i kuld fra ålekvabbe (Zoarces viviparus)  
undersøges i den marine del af det danske overvågningsprogram NOVANA 
som en generel biomarkør for forurening med forskellige typer af miljøgifte.

En mere detaljeret teknisk anvisning kan ses på Det Marine Fagdatacenters 
hjemmeside: http://m-fdc.dmu.dk

Karakterisering af forskellige typer af fejludviklet yngel

0 Befrugtede æg eller embryo, der lige er klækket (< 10mm)

A Død yngel uden misdannelser, > 10 mm

B Yngel med misdannelser i blommesæk eller indvolde 

C Yngel med ’vinkelknæk’ på rygrad eller hale

D Yngel med spiralformet rygrad

E Yngel med defekt på øjne eller helt manglende øjne

F Yngel med misdannelser i hovedet

G To sammenvoksede yngel, evt. som siamesisk tvilling

H Andre abnormiteter evt. som kalcifi ceret yngel

I Signifi kant mindre yngel, ”dværgvækst”
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I visse kuld kan der fore-
komme op til fl ere fejludvik-
lede unger.

Ubefrugtede æg.

Type 0: Tidligt døde embyoer 
(< 10 mm).
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Type A: Sent døde unger
(> 10 mm).

Type B: Yngel med misdan-
nelser i blommesæk eller ind-
volde.

Type C: Yngel med ’vinkel-
knæk’ på rygrad eller hale.

Type D: Yngel med spiralfor-
met rygrad.
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Type D: Yngel med spiralfor-
met rygrad.

Type E: Yngel med defekt på 
øjne eller helt manglende øjne.
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Type F: Yngel med misdan-
nelser i hovedet.

Type G: To sammenvoksede 
unger, evt. som siamesisk tvil-
ling.

’horn’

’næb’ ’rundhoved’
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Type H: Andre abnormiteter, 
evt. som kalcifi ceret yngel i 
en sammenvokset masse.

Præsentation af data

Andel af kuld med for-
højet forekomst på > 5% 
af hhv. tidligt døde, sent 
døde og deformt yngel i 
Nakskov Fjord 2002.

%-vis fordeling af for-
skellige typer af defor-
miteter (B-G) i Nakskov 
Fjord 2002.
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Antal deforme totalt = 142
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