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Naturhistoriska riksmuseet tilldelades 2013 medel från Naturvårdsverket för rubricerade 
undersökning (överenskommelse nr 2213-13-024). Redovisning av uppdraget lämnas i denna 
sakrapport. Studierna av skalen med svepelektronmikroskop och samtliga mätningar av materialet 
har utförts av Artem Kouchinsky vid enheten för paleobiologi på uppdrag från enheten för 
miljöforskning och övervakning. 
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Inledning 

 

Abnorm uttorkning av äggen var ett problem av mycket stor omfattning hos havsörnar vid 
Östersjökusten under 1960 -70- och -80talet. Problemet har kopplats till påverkan från miljögifter 
och starkast samband har visats för DDE. Förekomsten av uttorkade ägg minskade under 1980-
talet och försvann i stort sett under 1990-talet i beståndet. Detta har tolkats som ett resultat av att 
de gamla honor som uppvisade dessa problem med äggen successivt ersattes med yngre fåglar 
som inte hade utsatts för samma belastningsnivåer av miljögifter under sin levnad. Efter att ha 
varit helt borta under nära 20 års tid har kraftigt uttorkade ägg åter påträffats under den senaste 
femårsperioden (2009-2013) . Samtliga fall hittills kommer från Bottenhavskusten (Gävleborgs 
och Västernorrlands län).  

Onormal uttorkning av äggen kopplar till förändringar i skalstrukturen som medför en ökad 
permeabilitet genom skalet. Något samband med den skalförtunning - som sedan länge varit känd 
som en effekt av DDE hos flera (men inte alla) fågelgrupper - har inte visat sig finnas. Fenomenet 
med uttorkning av äggen har inte heller uppmärksammats tidigare hos vildlevande fåglar. Hos 
våra havsörnar vid Östersjökusten är uttorkning av äggen den parameter som visat starkast 
koppling till den starkt nedsatta fortplantningen under 40 års tid. De strukturella förändringar i 
skalen som gett upphov till detta har dock inte studerats tidigare i havsörnsäggen. 

Syftet med studien som redovisas i denna rapport är att belysa skillnader i skalstrukturer som kan 
förklara uttorkning hos vissa ägg jämfört med normala ägg.  

 

Material och metodik 

 

Projektets arbetsinsatser har omfattat provtagning och preparering av tillhandahållna skalbitar, 
fotografering av dessa, och klassificeringar och kvantifieringar av de parametrar som är skiljande 
mellan uttorkade och normala ägg. Urval och framtagning av skal ur riksmuseets samlingar för 
undersökningen har skett genom museets försorg utanför projektets budget. Svepelektron-
mikroskopet (SEM) vid enheten för paleobiologi som använts för studierna har kunnat disponeras 
utan extra kostnad.  

Under 2013 gjordes först en pilotstudie på 10 ”normala” och 10 ägg med tydliga uttorknings-
symptom. Materialet var begränsat men resultaten indikerade ändå tydliga skillnader i 
skalstrukturer mellan uttorkade och normala ägg. I denna rapport har materialet utökats till att 
omfatta totalt 28 uttorkade och 29 normala ägg. Detta ger ett säkrare underlag för statistiska 
beräkningar av de parametrar som studerats.  Studien omfattar prover från ett urval ägg som 
insamlats 1969-2011 vid Östersjön och i inlandet i mellersta Sverige och i Lappland, i samband 
med övervakningen av havsörnens fortplantning (Helander m fl 2008). Äggskalen förvaras i 
Naturhistoriska riksmuseets samlingar.  Insamlingslokalerna presenteras översiktligt i Figur 1. 

För jämförelser mellan uttorkade och normala ägg gjordes ett riktat urval av skal baserat på 
äggens uttorkningsindex efter insamling. Äggens uttorkningsindex (Di, från Desiccation index) 



beräknas enligt formeln Di = (W - S) /V, där W = äggets totalvikt (g) efter insamling, S = skalets 
torrvikt (g) och V = äggets innervolym (ml). Ett lägre värde för Di indikerar mer uttorkning.  En 
viss uttorkning sker naturligt under äggets ruvningstid; dessutom är inga ägg som insamlats i 
denna studie färska, utan döda ägg som tillvaratagits vid bokontroller oftast mellan en och två 
månader efter normal kläckningstid. Gränsvärdet för Di mellan vad som kan betraktas som ett 
normalt och ett onormalt uttorkat ägg under dessa förutsättningar har beräknats till 0.70 (Helander 
m fl. 2002). Från varje skal som ingår i denna undersökning togs en 3-5 mm skalbit loss, vid det 
hål som borrats vid äggets ekvator i samband med tidigare provtagning av äggets innehåll för 
miljögiftsanalys. Skalen undersöktes utan hinnor: löst sittande skalhinnor togs bort direkt, och 
skalbitar med fastsittande hinnor lades i 10 % natriumhypoklorit (NaClO) i 2-4 timmar eller tills 
hinnan släppte (upp till 16 timmar) i rumstemperatur, sköljdes med vatten och fick sedan lufttorka 
över natten. Skalfragmenten monterades på aluminiumstift och dragerades med guld i 2-3 
minuter, innan de undersöktes med SEM av märket Hitachi S-4300. 

Kalcium för uppbyggnaden av skelettet i embryot administreras från äggskalets mamillarer (Blom 
& Lilja 2004, Karlsson & Lilja 2007). Av de 59 äggen i studien innehöll sju ägg foster. Detta kan 
potentiellt ha påverkat skalets tjocklek och mikrostruktur. Fyra av fostren var < 30 mm, jämfört 
med en totallängd på ca 150 mm för fullgångna foster hos havsörn, och är sannolikt försumbara i 
sammanhanget. Tre foster var 72, 85 och 110 mm och kan ha haft en viss påverkan, även om de 
mätningar som gjorts inte ger några indikationer om detta. 

 

Äggskalets uppbyggnad och mikrostrukturer 

Äggskalet består av följande urskiljbara ”lager”, från utsidan och inåt (Fig.2): kutikulan (mycket 
tunn, mäts ej), palissad-lagret (skalets största beståndsdel), mamillar-lagret, och den yttre och inre 
skalhinnan. Mamillar-lagret består av multipla koniska strukturer (mamillara koner) med basala 
hättor som häftar vid de kollagena fibrösa skalhinnorna (Fig. 9D). Fibrerna penetrerar genom 
hättorna och utgör depositionsställen för mikrokristaller av kalcit på membranens yta. Under 
skalets uppbyggnad och mineralisering sker fortsatt deposition av kalcit på hättorna. Denna 
process leder till att de mamillara konerna tillväxer i vidd och längd tills de går ihop på visst 
avstånd från skalhinnorna, för att sedan växa vidare som palissadstavar. Dessa tätt packade stavar 
utgör palissad-lagret. Efter att palissadstavarnas tillväxt har avslutats sker deposition av den 
organiska kutikulan över hela äggets yttre skalyta (Fig. 8D, E). 

Den totala skaltjockleken för varje prov mättes här i SEM-bilderna i de brutna sektionerna av 
skalbitarna, som avståndet från den yttre skalytan till den yttre skalhinnan. Den totala 
skaltjockleken utgörs här alltså av summan av palissad-lagrets och mamillar-lagrets tjocklekar. 
[Detta avviker från gängse mätningar av skaltjockleken där hinnorna brukar ingå, om inte annat 
anges]. Tjockleken av palissad-lagret (även kallat effektiv skaltjocklek) fastställs som avståndet 
från den yttre skalytan till den nivå längs vilken mamillar-lagrets stavar börjar sammansmälta och 
bilda palissad-stavar. Mätningarna utfördes som triplikat på varje skalbit och ett medelvärde 
beräknades för vidare analyser. Mamillar-lagret mäts på motsvarande sätt från samma nivå till 
skalets insida. Mamillar lagret består av konformade kalkstrukturer med den avsmalnande delen 
vänd inåt ägget (se exempel i Fig.3-6), varifrån kalk utsöndras till fostrets uppbyggnad av skelettet 
(Blom & Lilja 2004, Karlsson & Lilja 2007). 



De kvalitativa skillnader som kan urskiljas i mikrostrukturer i skalet kvantifieras enligt ett 
poängsystem som tagits fram inom fjäderfäbranschens forskning för att bl a fastställa 
motståndskraft hos skalen mot bristningar. Tillgänglig litteratur när det gäller mikrostrukturer hos 
äggskal är relaterad till utbredningen av bristningar och diffusion av vatten och gasutbyte 
(syre/koldioxid) (e.g. Bain 1990; Fathi et al. 2007, 2010; Mróz et al. 2008; Roberts and 
Brackpool, 1994; Solomon 1991). En kombination av olika varianter av mikrostrukturella 
strukturer antas resultera i en större eller mindre styrka eller permeabilitet hos skalet. Den 
observerade omfattningen av mikrostrukturella varianter som potentiellt kan påverka diffusion 
genom skalväggen och leda till uttorkning ges poäng på en femgradig skala från 1 (bäst och 
därmed potentiellt förhindrande en okontrollerad diffusion genom skalet) till 5 (sämst och 
underlättande en okontrollerad diffusion genom skalet). De mikrostrukturella grunddrag som 
fastställs är begreppen fusion (sammansmältning), alignment (ung. utstakning, rätning, riktning) 
och cuffing (svåröversatt i detta sammanhang men effekten innebär förstärkning, se vidare nedan).  

Sammansmältningen (fusion) av mamillara koner under skalbildningens tidigare och senare 
skeden avspeglas i vidden och djupet av utrymmet mellan dessa koner, som därigenom kan vidga 
och förkorta diffusionsvägarna genom skalväggen (se Fig.3-5). En förlängd rätning (alignment) av 
angränsande mamillara koner underlättar fortplantningen av sprickbildningar i skalet och ökar 
permeabiliteten (Fig.6). Begreppet cuffing representerar sekundära kristalliseringar på ytan av 
mamillar-lagret som minskar rymderna mellan konerna och ger extra sammanbindningar mellan 
dessa (Fig.7). 

Data för de mikrostrukturella särdragen i normala och uttorkade ägg presenteras som poäng för 
enskilda ägg och som medelvärden för grupperna i Tabell 1. De kvantitativa parametrar som 
analyserats för de två grupperna av ägg är skalets totaltjocklek (T), mamillar-lagrets tjocklek (M), 
palissad-lagrets tjocklek (P) och palissad-lagrets relativa tjocklek (P/T).  För tester av statistisk 
signifikans av samband mellan kvantitativa variabler har använts regressionsanalysis. För att testa 
skillnader i kvantitativa och kvalitativa variabler mellan de två grupperna av ägg har använts 
Wilcoxon´s rank sum test.  

 

Resultat och diskussion 

 

Generalla särdrag hos havsörnsägg  

Såvitt vi vet har inte mikrostrukturen hos havsörnsägg undersökts tidigare med hjälp av SEM. 
Generellt sett liknar strukturen vad som beskrivits för andra fågelägg (t ex Nys m fl 2004). Skalet 
är uppbyggt av kalcit (CaCO3) och består av ett mamillar-lager och ett palissad-lager. Skalet 
utsida är överdraget med en tunn kutikula, och insidan av fibrösa skalhinnor, en yttre (mot 
mamillar-lagret angränsande) och en inre (som omsluter vitan med gulan). Det yttersta lagret av 
vertikala kristaller (under kutikulan) kunde inte urskiljas hos havsörnsäggen. Små blåsor , <1 µm i 
diameter, förekommer over hela den mineraliserade skalväggen, både i palissad-lagrets stavar och 
i de mamillara konerna (Fig. 8C). De basala hättorna kan sitta åtskilda på de mamillara konerna 
men sitter ofta ihop med angränsande basala hättor så att de bildar sammanhängande, samlade 



hättor inom mer eller mindre hopslagna grupper av mammilara koner, både hos skal från normala 
och uttorkade ägg (Figs 7B, 10C). 

Hos alla skalbitar har observerats att de mamillara konerna inte fördelar sig jämnt över skalytan. 
De varierar avsevärt i storlek och form och är ofta samlade i grupper av flera mer eller mindre 
hopslagna koner. Små koner bidrar ofta till större grupper, åtskilda från andra grupper eller 
enskilda koner genom mera distinkta mellanrum. Vissa av de mamillara konerna bidrar inte, eller i 
bara i liten grad, till palissad-lagret och har reducerad eller ingen kontakt alls med skalhinnan (typ 
A enligt Bain 1990 och Solomon 1991; Fig. 7B se pil). Bland dessa kan nästan sfäriska mamillara 
kroppar förekomma sällsynt (typ B enligt Bain 1990 and Solomon 1991; Fig. 7B se pil). Hos vissa 
skalbitar är konerna relativt sett mer utdragna skilda från varandra genom djupare sänkor (Figs. 
3A–D, 4, 5E, F) än hos andra skalbitar där de mamillara konerna är generellt sett bredare och 
sitter fastare ihop (Figs. 3E, F; 5A–D). 

Där kontakten mellan de mamillara konerna inte är täckt med basala hättor eller skalhinnor kan 
man ofta se framträdande utvidgningar av acikulära (nålformiga) kristaller från ytan av de 
närliggande mamillara konerna (Fig. 7A). Detta består antingen av en överväxt av acikulära 
kristaller från ytan av mamillara koner, eller utvidgningar av växande kristaller utanför ytan av 
mamillara koner. Detta är så kallad cuffing (Bain 1990; Solomon 1991), som här och där kan bilda 
extra föreningspunkter mellan de mamillara konerna (Fig. 6). 

Hela den kalcifierade skalytan är genomborrad av ett stort antal porer (Fig. 8-10). På insidan i 
mamillar-lagret representerar porerna mer eller mindre isometriska trattliknande fördjupningar 
mellan sammanslagna mamillara koner (Fig 10). Diametern hos öppningen nära basen av den 
mammilara konen är 10–50 µm. Tratten fortsätter i en ganska smal kanal som löper igenom den 
inre delen av palissad-lagret (Fig.9). Kanalen förgrenar sig mot utsidan av palissad-lagret och 
bildar många kanaler som mynnar på skalets utsida (Fig.8A, 9A). Dessa öppningar är mer eller 
mindre överdragna med kutikulan men kan ses på vissa ställen på skalytan som fördjupningar i 
kutikulan, eller indikerade av cirkulära sprickor (Fig.8). Där större fördjupningar ses mellan 
mamillara koner eller där djupa rännor finns mellan mamillara koner i linje är poröppningarna inte 
synliga på skalets insida. Sådana rännor kan fortsätta som gropar eller fåror/skåror djupt in i 
palissad-lagret ut mot äggskalets utsida (Figs. 3D; 9B, C). 

 
Jämförelser mellan uttorkade och normala ägg 
 
Det undersökta materialet presenteras individuellt i Tabell 1. Två extremfall som betraktas som 
utliggare bland de uttorkade äggen har uteslutits från tabellen med beräkningarna (Fig.3A-D): ett 
extremt tjockt ägg (0.80 mm!, från 1977) och ett med ej mätbara lager i en kaotisk skalstruktur 
(från 1976). 
 
Medelvärdet för total skaltjocklek var 3 % mindre för ägg med abnorm uttorkning än för normala 
ägg, men det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan samplen (p = 0,362). Detta 
överensstämmer med tidigare resultat från ett större material som inte visade något samband 
mellan uttorkningsindex och skaltjocklek (Helander m fl 2002). Den lilla skillnad i skaltjocklek 
som kan antydas i materialet i denna studie kanske kan hänföras till att en större andel av de 
uttorkade äggen är insamlade under tidigare år, när påverkan på skaltjockleken var större genom 
högre koncentrationer av DDE.   
 



Tjockleken av palissad-lagret (P) var i genomsnitt 15 % mindre hos ägg med onormal uttorkning 
än hos normala ägg (Tab.1). På samma sätt var palissad-lagrets relativa tjocklek (P/T) i 
genomsnitt 13 % lägre än för normala ägg. Dessa skillnader var statistiskt starkt signifikanta 
(p=1,38-06 respektive p=8,01-05).  
 
Avsaknaden av en minskning av den totala skaltjockleken, trots en signifikant minskning av 
palissad-lagrets tjocklek, beror på att mamillar-lagret i stället ökat i tjocklek med nästan lika 
mycket i absoluta tal. Proportionellt innebär detta en ökning av själva mamillar-lagrets tjocklek 
med hela 59 % (p=1,60-05) (Table 1). 
 
Mamillar-lagrets mikrostruktur har visats vara avgörande för äggskalets egenskaper  (Roberts & 
Brackpool 1994; Fathi et al. 2007, 2010). I denna studie undersöker vi förändringar i mamillar-
lagrets mikrostruktur som i onormala fall kan resultera i uttorkning av äggets innehåll. De flesta 
undersökningarna av mamillar-lagrets struktur och variationer i denna har gjorts på tamdjur (höns 
och kalkon), med variationer och avvikelser från det normala mönstret (Bain 1990; Solomon 
1991; Roberts and Brackpool, 1994). Vissa sådana variationer kan potentiellt vara relaterade till 
en onormal uttorkning av äggen, som de tre kvalitativa parametrar vi studerat här. 

Fusion. Tidig sammansmältning av intilliggande mamillara koner till stavar att bilda palissad-
lagret har rapporterats öka den effektiva skaltjockleken och skalets styrka att motstå frakturer 
(Fathi m fl 2007, 2010). I de undersökta äggen med uttorkning är de individuella mamillara 
konerna eller grupperna av koner generellt mer utdragna i vinkelrät riktning mot skalytan, och 
åtskilda från varandra genom fördjupningar eller rännor (poäng 4 och 5, Tab.1) som är djupare än 
i normala ägg (poäng 1 och 2, Tab.1). Denna mikrostrukturella egenskap kopplar uppenbart till en 
snabbare expansion och sammansmältning av de växande mamillara konerna i normala ägg. 
Skillnaden mellan uttorkade och normala ägg baserat på poängsättningen för fusion är statistiskt 
signifikant (p = 2,62-08). Liknande observationer av kaviteter i mamillar-lagret har rapporterats 
hos DDT-kontaminerade ägg från rödstjärtad vråk (Buteo jamaicensis) (Springer 1980).  

Alignment. Det ideala är att de mamillara konerna är jämnt fördelade av över skalets insida, 
medan linjära arrangemang av konerna kan leda till sammanhängande fördjupningar eller rännor i 
strukturen. Sådana rännor kan orsaka sprickbildningar och minska skalets styrka (Roberts and 
Brackpool 1994; Bain 1990; Solomon 1991). Linjära arrangemang av konerna med rännor och 
fördjupningar mellan konerna är vanligare och mer omfattande hos skalen från uttorkade ägg, där 
de är tydligt urskiljbara genom distinkta och djupare tomrum mellan linjerna av mamillara koner 
(Fig.6). Skillnaden baserad på poäng för alignment mellan skal från uttorkade och normala ägg är 
statistiskt signifikant (p = 1,24-04). Den högre frekvensen av alignments hos uttorkade ägg här är 
förenlig med defekt biomineralisering i de aktuella fallen. 

Cuffing. Sekundära kristalliseringar som minskar rymderna mellan de mamillara konerna (Fig.7) 
och ger extra sammanbindningar mellan dessa medverkar till tidigare sammansmältning av 
palissad-lagret och ökar skalet styrka (Bain 1990; Solomon 1991). Sådan s k cuffing sker ofta nära 
de mammilara hättorna och kan till och med fylla ut djupa kaviteter mellan mammilara koner 
(Fig.7A) och därigenom ge ökad styrka till skal med mera löst packade mamillarer. Till skillnad 
från de två andra kvalitativa egenskaper som undersökts med poängsystemet (fusion och 
alignment) uppvisar denna parameter ingen signifikant skillnad mellan samplen (p = 0,592), med 
nästan samma frekvens för cuffing hos uttorkade och normala ägg (Tab.1). Detta kan indikera att 



mekanismerna för att bilda sekundära kristalliseringar är annorlunda än mekanismerna för att 
bilda mamillarer, och är mindre eller inte alls påverkade av DDE? 

 

Slutsatser 

Undersökningen visar att det föreligger tydliga skillnader i mikrostrukturer i skalen från uttorkade 
ägg jämfört med normala havsörnsägg. Statistiskt signifikanta skillnader kan påvisas mellan 
mamillar- och palissad-lagren hos normala ägg och hos ägg med uttorkning, avseende såväl 
absolut och relativ tjocklek av lagren, och förekomsten av mikrostrukturella varianter som graden 
av sammansmältning av mamillara koner och konernas distribution över den inre skalytan. Ingen 
skillnad kan visas för den totala skaltjockleken; förändringarna innebär att palissad-lagret har 
minskat i tjocklek (-15 %) medan mamillar-lagret ökat i tjocklek (+59 %), som ett resultat av en 
signifikant lägre grad av sammansmältning av mamillara koner till att bilda palissad-stavar. Det 
senare visar sig i form av mer utdragna koner och mer omfattande kaviteter mellan palissad-
stavarna. Dessa särdrag är uppenbart relaterade till en snabbare expansion och sammansmältning 
av mamillara koner hos normala ägg. I motsats till de signifikanta skillnaderna när det gäller 
sammansmältning (fusion) och de mamillara konernas distribution över den inre skalytan 
(alignment) finns ingen påvisbar skillnad mellan skalgrupperna när det gäller sekundära 
kristalliseringar på de mamillara konerna (cuffing).  

Förändringen av palissadlagrets relativa tjocklek (P/T) hos ägg med uttorkning motsvarar en 
minskning av skalets effektiva tjocklek på 13 %. Denna skillnad mot normala ägg, som förklaras 
här med en senare sammansmältning av mamillara koner till palissad-stavar och lokala defekter i 
denna process när stavarna inte sluter sig med varandra, kan förklara en ökad diffusionsgrad 
genom skalet. Två extrema fall (Fig.3A-D), där palissad-stavarna i hela skalväggen inte kunnat 
sluta sig fullt, ger stöd för vår slutsats att tendensen till försenad sammansmältning är den 
huvudsakliga defekt som underlättar uttorkning av äggen.   

Uttorkning av äggen, kvantifierat genom uttorkningsindex (Di), har i motsats till skalförtunning 
visat sig vara starkt korrelerat till nedsatt fortplantningsförmåga hos havsörn (Helander m fl 
2002). De mikrostrukturella undersökningar av skalen som presenteras här ger underlag för en 
bättre förståelse för hur miljögifter kan påverka fortplantningen hos fåglar som kan vara en 
användbart i övervakningen av effekter, även för andra arter än havsörn.     
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Tabell 1.  Äggnummer, insamlingsår, lokalkod, uttorkningsindex (Di) och skaltjocklekar: 
P=palissadlager, T=total, M=mamillarlager; samt poäng för tre kvalitativa parametrar (fusion, 
alignment, cuffing) på en femgradig skala där 1 är bäst och 5 är sämst (se texten) 

Ägg nr år lokal DI (%) P (μm) T (μm) P/T (%) M (μm) Fusion Alignment Cuffing
C69/07018 1969 C5 68 280 370 76 90 3 3 3
C70/07013 1970 D6 17 310 420 74 110 4 4 3
C71/07049 1971 B1 27 350 430 81 80 4 3 4
C71/07035 1971 B16 37 330 370 89 40 3 2 2
C71/07048 1971 B7 16 330 430 78 100 4 4 4
C72/0767 1972 B18 17 365 500 73 135 4 3 3
C73/07058 1973 B6 24 300 400 75 100 3 4 4
C74/07069 1974 C6 17 330 440 75 110 4 3 2
C74/07072 1974 C6 48 310 380 82 70 4 3 2
C75/07073 1975 B7 19 285 400 71 115 4 3 4
C76/07094 1976 C13 16 340 450 76 110 3 4 3
C76/07099 1976 H4 18 405 525 77 120 3 4 2
C77/07097 1977 B15 17 360 475 76 115 3 3 4
C79/7001 1979 B28 28 370 545 68 175 2 2 2
C80/7011 1980 C7 21 350 465 75 115 4 3 2
C81/7071 1981 B17 37 380 515 74 135 3 3 1
C81/7080 1981 C15 22 360 490 73 130 3 2 3
C81/7067 1981 E14 18 160 375 43 215 5 2 3
C84/7037 1984 X14 19 265 490 54 225 4 3 4
C86/7055 1986 E10 22 350 500 70 150 4 2 4
C87/7060 1987 X1 16 350 510 69 160 4
C91/7044 1991 B42 29 350 510 69 160 4 4 2
C2010/11331 2010 Y4 17 390 465 84 75 3 3 4
11/6034 2011 Y4:1 17 350 460 76 110 3 2 4
11/6035 2011 Y4:2 45 320 440 73 120 3 3 3
11/6036 2011 Y8 32 370 455 81 85 4 4 4
medelvärden för ägg med uttorkning: 333 454 73 121 3.5 3 3

Ägg nr år lokal DI (%) P (μm) T (μm) P/T (%) M (μm) Fusion Alignment Cuffing
C77/07070 1977 Q22 73 345 435 79 90 3 2 3
C80/7002 1980 D3 87 390 435 90 45 4 2 2
C81/7086 1981 Q28 82 345 460 75 115 2 3 4
C82/7038 1982 Q5 87 420 455 92 35 1 3 4
C83/7210 1983 Q42 89 330 440 75 110 2 2 2
C84/7038 1984 Q12 92 445 535 83 90 2 3
C87/7042 1987 D4 87 310 360 86 50 1 2 4
C88/7149 1988 C5 86 380 415 92 35 2 2 2
C90/7046 1990 Q36 82 345 450 77 105 2 3 2
C93/7108 1993 D11 82 440 470 93 30 1 1 3
C95/7025 1995 C16i 89 420 495 85 75 1 1 4
C95/7029 1995 Q15 85 445 510 87 65 1 2 4
C98/7115 1998 B39 87 390 450 87 60 2 1 4
C*01/7048 2001 C11 95 345 435 79 90 3 3 4
C*02/7149 2002 C1B 84 440 505 87 65 1 1 3
C*02/7150 2002 E29i 87 430 480 90 50 1 2 4
C*04/7026 2004 C42 94 470 520 90 50 3 2 2
C*05/7030 2005 B32 83 310 390 79 80 2 2 2
C*06/7044 2006 H8B 82 380 485 78 105 2 3 2
C*06/7045 2006 H30 81 400 495 81 95 3 3 2
*C08/00490 2008 B14 86 385 445 87 60 3 2 3
C2010/11319 2010 C20i 86 420 540 78 120 2 3 4
C2010/11316 2010 Q87 83 420 500 84 80 1 2 4
11/6027 2011 D10 88 440 530 83 90 2 2 3
11/6025 2011 E3 87 370 460 80 90 1 2 4
11/6023 2011 E55 88 340 445 76 105 2 2 4
11/6024 2011 E61 81 390 475 82 85 2 2 2
11/6038 2011 Q56 88 420 470 89 50 1 2 4
11/6032 2011 X13 87 410 480 85 70 2 3 4
medelvärden för normala ägg: 392 468 84 76 1.9 2.2 3.2



 

      
    

  

         
     

11/6023 2011 E55 88 340 445 76 105 2 2 4
11/6024 2011 E61 81 390 475 82 85 2 2 2
11/6038 2011 Q56 88 420 470 89 50 1 2 4
11/6032 2011 X13 87 410 480 85 70 2 3 4
medelvärden för normala ägg: 392 468 84 76 1.9 2.2 3.2



 

Figur 1.  Insamlingsställen för havsörnsägg i denna undersökning. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Skalets uppbyggnad hos ett havsörnsägg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 3.   Onormala skalstrukturer hos två extremt uttorkade havsörnsägg (A-D; fusion poäng 5) 
och ett normalt äggskal (E, F; fusion poäng 1).  

A, B = ägg 1976/ E7, abnormal mikrostruktur med ofullständigt sammansmälta och mycket stora 
palissad-stavar som ger sfäroida utbuktningar på skalets utsida (A), och glest med mamillara 
koner på skalets insida. 

C, D = ägg 1981/ E14, ofullständigt sammansmälta palissad-stavar. 

E, F = ägg 2002/ C1B, normalt äggskal med korta mamillara koner och en solid skalvägg. 

Skalstrecket (mellan A och C) = 1 mm (A-C-E) respektive o,5 mm (B-D-F). 

 

 

 



 

 

 

Figur 4.   Fördröjd sammansmältning och djupa kaviteter mellan de mamillara konerna i  

uttorkade ägg från 1970 och 2011;  fusion poäng 4. 

A, C = ägg 1970/ D6,  

B, D = ägg 2011/ Y8  

Skalstrecket = 250 µm (0,25 mm) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Figur 5.  Grader av sammansmältning mellan mamillara koner på skalets insida (A, C, E, G)     
och sprickbildningar genom skalväggen som visar tomrum mellan de mamillara konerna (B, D, F, 
H), med följande poängbedömningar: 

A, B = ägg 1995/ Q15, fusion poäng 1 C, D = ägg 1984/ Q12, fusion poäng 2  

E, F = ägg 1984/ Q12, fusion poäng 3  G, H = ägg 1986/ E10, fusion poäng 4 

Skalstrecket = 250 µm (0,25 mm) 



 

Figur 6.  Omfattande linjär gruppering av mamillara koner i skalets insida (A) och djupa fåror 
mellan mamillara koner synliga i tvärsnittet av skalväggen. 

Ägg 1991/ 42B;  alignment  poäng 5.  Skalstrecket = 250 µm (0,25 mm) 



 

 

Figur 7.  Sekundära kristalliseringar som förbinder de näraliggande mamillara konerna (cuffing) i 
skalets insida. 

A =ägg 1981/ B17, cuffing poäng 1. 

B =ägg 2011/ B3, cuffing poäng 5. Pilarna indikerar mamillar-kroppar av typ A respektive typ B. 

Skalstrecket = 50 µm (0,05 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figur 8.   Porer på skalets utsida: 

A, B = ägg 1987/ D4, normalt ägg behandlat med natriumhypoklorit. 

C = ägg 2011/ Y8, uttorkat ägg: närbild av yttre delen av palissad-lagret med yttre förgreningar av 
porer. 

D = ägg 1971/ B7, uttorkat ägg med porer synliga som fördjupningar i kutikulan. 

E = ägg 1971/ B1, uttorkat ägg med porer indikerade genom bristningar i kutikulan. 

Skalstrecket = 200 µm (A, B), 15 µm (C), 100 µm (D, E) 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 9.   Porer och gropar i äggskalet. Skalstrecket = 100 µm (A), 200 µm (B, C, E), 30 µm (D) 

A = ägg 2011/ Y8: uttorkat ägg med en porkanal (se pilen) centralt i äggskalet.  

B, C, E: de uttorkade äggen 1971/ B7 (B) och 1970/ D6 (C) med djupa gropar/skåror (se pilar) 
från den inre ytan av mamillar-lagret, och mellanrum mellan de mamillara konerna i ett normalt 
ägg 1980/ D3 € 

D = ägg 2011/ E3: normalt ägg med fibrer från den yttre skalhinnan som ansluter till de mamillara 
hättorna.  



 

 

Figur 10.   Poröppningar på insidan av äggskalet mellan de mamillara konerna, i två normala ägg: 
2011/ E3 (A) och 2011/ E61 (C), och i ett nära normalt ägg: 1969/ C5 (B). 

Skalstrecket = 60 µm 

 


