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Sammanfattning 
 
Övergödningen i Östersjön har varit ett problem de senaste årtionden vilket påverkar 
akvatiska organismer och minskar undervattenvegetationen som är viktig för fisklivet. 
Gädda (Esox lucius) och abborre (Perca fluviatilis) har minskat i Kalmarsund och Blekinge 
skärgård de senaste 20 åren samtidigt som spigg (Gasterosteus aculeatus) har ökat kraftigt. 
Anledningen till ändrat förhållande mellan arterna är inte helt klarlagd men spigg kan vara 
en art som påverkar ekosystemet genom sin konsumtion av ägg från predatorerna; gädda 
och abborre. Reduktionen av dessa predatorer bidrar till trofisk kaskad där algblomningar 
gynnas. Spigg har en direkt försvarsmekanism i form av vassa taggar på rygg och sida som 
är ett effektivt skydd mot vissa predatorer. Forskning visar att mindre predatorer upp till 25 
cm inte konsumerar spigg beroende på taggarna. Jag undersökte födoval hos större gädda i 
två storlekskategorier som blev presenterade spigg, groplöja (Leucaspius delineatus) och 
löja (Alburnus alburnus) som alternativa byten i ett mesokosmexperiment. Även födoval av 
gädda i fält undersöks med maganalyser. Hypotesen var att större gädda är mindre känslig 
för spiggens taggar och därmed en potentiell predator som kan konsumera och top-down 
kontrollera spiggpopulationen i Kalmarsund.  
 
Resultaten visar att ingen av de två storlekskategorierna av gädda väljer att konsumera 
spigg. De kan därmed troligtvis inte top-down kontrollera spiggpopulationen i Kalmarsund. 
Storleken kan vara avgörande för valet av föda då spiggen kan vara för liten och inte lönade 
nog för en stor predator men även taggarna på byten kan spela in. 
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English abstract   
 

Eutrophication in the Baltic Sea has become a problem the last decades and affects the 
aquatic organisms and reduces submerged vegetation that is important as fish refuges. 
Northern pike (Esox lucius) and perch (Perca fluviatilis) has decreased in Kalmar Sound 
and the Blekinge Archipelago the last 20 years, at the same time three-spined sticklebacks 
(Gasterosteus aculeatus) has increased drastically. The reason for the change in relative 
fish abundance is not entirely known, but sticklebacks can affect the ecosystem through 
their consumption of predator eggs; northern pike and perch. Decreased abundance of 
these predators can contribute to a trophic cascade that promotes algal blooms. 
Sticklebacks have a direct antipredator defence in the shape of sharp dorsal and pelvic 
spines that is very effective against some predators. Research shows that predators less 
than 25 cm do not consume sticklebacks due to their spines. I examined prey selection in 
two larger size categories of northern pike. They were fed sticklebacks, sunbleak 
(Leucaspius delineatus) and common bleak (Alburnus alburnus) in a mesocosm- 
experiment. Prey selection was also analysed in the field by stomach content. The 
hypothesis was that larger pike is less sensitive to the spines of sticklebacks and can be a 
potential predator and top-down control the stickleback population in Kalmar Sound.  
 
The result showed that neither of the two size categories of northern pike preferred 
sticklebacks, nor can they top-down control the stickleback population in the Kalmar 
Sound. The spines can be crucial for prey choice but also the size of the prey can be vital. 
The sticklebacks could be too small to be profitable enough for a large pike. 
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Introduktion 
 
Förändringar i den akvatiska miljön sker hela tiden med en ändrad livsmiljö för 
organismerna som resultat. Mänsklig aktivitet bidrar till ökad påverkan på de akvatiska 
ekosystemen. Ökade utsläpp av näringsämnen orsakar övergödning i Östersjöns bräckta 
vatten vilket påverkar undervattenvegetationen negativt med överväxning av trådformade 
grönalger och brunalger t.ex. Ectocarpus spp och Pilayella spp. Övergödningen bidrar 
även till minskad ljusgenomträning när vattnet blir mer grumligt från ökad mängd 
växtplankton vilket medför minskad mängd av bl.a. blåstång (Fucus vesiculosus), 
gaffeltång (Furcellaria lumbricalis) och snärjtång (Chorda filum) (Bonsdorff m.fl., 2002; 
Rönnberg och Bonsdorff, 2004; Jeppesen m.fl., 2000). Minskad mängd vegetationshabitat 
påverkar bytesfiskens möjligheter till skydd, men påverkar även predatorer som gädda 
(Esox lucius) som behöver vegetation för sitt ”sit-and-wait” jaktbeteende (Savino och 
Stein, 1989; Jeppesen m.fl., 2000).  
 
Ändrad fiskmängd i Östersjön har beskrivits för flera olika arter och i Kalmarsund och 
Blekinge skärgård har spiggpopulationen (Gasterosteus aculeatus) ökat kraftigt de senaste 
åren. Trådformiga algers ökade täckningsgrad på vegetationen är en effekt av 
övergödningen som kan verka positivt på spiggens överlevnad då ägg och yngel skyddas 
från predatorer (Candolin och Salesto, 2006). Samtidigt har mängden gädda och abborre 
(Perca fluviatilis) minskat i dessa områden. 
Orsaken till denna minskning är inte klarlagd, 
men spiggens konsumtion av ägg från gädda 
kan påverka gäddpopulationen negativt 
(Nilsson, 2006). Gädda är en visuell predator 
som kräver ljus för lokalisering av byten 
(Jachner, 1996) och en orsak till gäddans 
minskning i området kan vara minskad 
kontakt med byten på grund av ökad 
grumlighet i vattnet orsakad av övergödningen 
(Turesson och Brönmark, 2007). När sedan 
mängden gädda börjat minska kan det orsaka 
en trofisk kaskad (Fig 1), reducerad mängd 
toppredatorer minskar predationstrycket på 
zooplanktonätande fisk som kan öka, detta 
orsakar i sin tur att zooplankton minskar i 
mängd och predationstrycket på växtplankton 
reduceras och primärproduktionen kan öka 
(Carpenter m.fl., 1985). Detta kan ytterligare 
öka grumligheten i vattnet och minska 
vegetation och försämra förhållandena för 
kommande generationer av predatorer.  
 
Gäddan är en toppredator, väl utvecklad för ”sit-and-wait” tekniken där de gömmer sig i 
vegetationen i väntan på förbipasserande byten (Milinski m.fl., 1997; Turesson och 
Brönmark, 2004) och sedan attackerar bytet med hjälp av mycket snabb acceleration (Firth 
och Blake, 1995; Harper och Blake, 1990). Den griper ofta mitt över bytet för att sedan 
vända bytet så att det sväljs med huvudet först (Nilsson m.fl., 1995). Gäddans kroppsform 
är bra utformad för korta och mycket snabba attacker eller undanflykter (Harper och Blake, 

Toppredator 

 

Zooplanktonätande fisk 

Zooplankton 

 

Växtplankton 

Fig 1. Trofisk kaskad där minskning av 
toppredatorn medför ändrade mängder av 
de andra trofiska nivåernas organismers 
och slutar med mer växtplankton som ökar 
algblomningen. Storleken på rutorna 
illustrerar biomassan för de olika trofiska 
nivåerna.  



 2 

1990) där ryggfenan är placerad långt tillbaka och tillsammans med de andra bakre fenorna 
utgör en stor area mot vattnet och får då mycket kraft mot vatten vid explosiva utfall (Firth 
och Blake, 1995). Gäddan smyger sig gärna närmre bytet med små rörelser från 
bröstfenorna och ryggfenan (Hoogland m.fl., 1957) och när de är 1/3 - 

1/2 kroppslängd ifrån 
bytet attackerar de med en explosiv snabbstart (Firth och Blake, 1995). Hur långt ifrån 
bytet de befinner sig innan påbörjad attack beror på bytets storlek, ju större byte desto 
närmare smyger sig gäddan innan de attackerar för att öka fångstmöjligheten (Harper och 
Blake, 1991). Dessa explosiva snabbstarter är mycket energikrävande och det kräver att 
gäddan lyckas fånga bytet för att inte förlora energi (Firth och Blake, 1995). 
 
Gäddan är en fisk som kan bli stor (> 20kg) och därmed äter den olika sorters föda under 
sin livstid, främst makroevertebrater som nyfödd (Frost, 1954) för att sen övergå till 
fiskpredation där bytesstorleken ökar med gäddstorleken (Sammons m.fl., 1994). Att växa 
snabbt är viktigt för ett gäddyngel p.g.a. hög juvenil dödlighet. Det är viktigt att få i sig 
näringsrik föda samtidigt som kvantiteten bör vara hög (Engström-Öst m.fl., 2005). En stor 
gädda kan predera på stora byten men forskning har visat att gäddan väljer byten som är 
betydligt mindre än deras maximala sväljkapacitet (Hart och Hamrin, 1988; Nilsson och 
Brönmark, 2000a; Nilsson och Brönmark, 2000b). Enligt gamla furageringsmodeller ska 
konsumenten föredra det mest lönsamma bytet, vilket kan uppskattas från bytesvärde eller 
energiförtjänst i relation till hanteringstid (tiden medan predatorn vänder på bytet innan det 
sväljs) (Stephens och Krebs, 1986). Om ett litet byte bryts ner snabbare per gram 
kroppsmassa än ett stort byte skulle det kunna vara att föredra för en predator (Nilsson och 
Brönmark, 2000b). En annan förklaring för valet av mindre byten skulle vara att de är 
lättare att fånga (Hart och Hamrin, 1988) samtidigt som hanteringstid minskar vilket skulle 
minska risken för kleptoparasitism och eventuell kannibalism hos predatorn (Nilsson och 
Brönmark, 2000b). När bytesfisk blir attackerad kan de utsöndra alarmsubstanser vilket 
lockar dit andra predatorer (Mathis m.fl., 1995), t.ex. andra gäddor eftersom de blir 
attraherade till byten från kemiska, mekaniska och visuella signaler. Större byten ökar 
hanteringstid och ökar chans att tappa bytet och samtidigt locka dit andra predatorer som 
kan stjäla bytet (Nilsson och Brönmark, 2000a).  
 
Vissa arter föredrar att konsumera en viss sorts föda och då specialisera sig på att fånga 
den (Doucette m.fl., 2004). Specialisering sker mot det bytet som är mest gynnsamt att 
fånga energimässigt (Holbrook och Schmitt, 1992; Pyke m.fl., 1977). Som många andra 
djurarter, kan fiskar även lära sig att fånga nya byten som inte hör till det generella 
bytesvalet (Kieffer och Colgan, 1991).  
 
Likväl som predatorer utvecklas och anpassar sig för att fånga byten så utvecklar 
bytesfiskarna försvarsmekanismer mot dessa angrepp. Många småfiskar t.ex. löja 
(Alburnus alburnus) och spigg utnyttjar stimformationer för att undvika predatorer där de 
utövar strategin om ”the selfish herd effect” (Hamilton 1971) som bygger på att gömma sig 
bakom andra gruppmedlemmar för att minska risken att bli fångad av en predator 
(Orpwood m.fl., 2008). Med ökande antal individer som bygger upp stimmet desto svårare 
blir det för en predator att fånga en specifik individ (Magurran och Pitcher, 1987). 
Magurran (1986) visade att individer som är vana vid predatorer är mer försiktiga och 
bildar täta stim snabbare än individer som ej är vana vid predatorer. För att dessa 
stimformationer ska fungera och vara effektiva behöver individerna ljus för att orientera 
sig sinsemellan. När det blir mörkt simmar de snabbare och i mer oordnade former och blir 
ett enklare byte för nattjagande predatorer (Ryer och Olla, 1998).  
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En del av stimformationens försvarsmekanism bygger på predatorinspektion där en eller 
några individer lämnar stimmet och simmar mot predatorn där de på ett säkert avstånd 
inspekterar det potentiella hotet för att sen snabbt återvända till gruppen och sprida 
informationen. Fördelar med detta beteende är att de får information om det potentiella 
hotet verkligen är en predator, de kan visa för predatorn att den har blivit upptäckt vilket 
kan påverka predatorn att besluta sig om den ska fullfölja en attack eller inte. De insamlar 
även information om avståndet mellan stimmet och predatorn och om predatorn är på jakt 
(Magurran och Pitcher, 1987; Dugatkin och Alfieri, 2003). Att inspektera kan vara farligt 
men det är ändå en fördel gentemot att inte inspektera, för vinsten är stor om individen inte 
blir uppäten under utförandet av inspektionen. För en liten fisk är det tryggare att utföra 
inspektionen tillsammans med en större individ för att fokus från predatorn ofta ligger på 
den större individen (Walling m.fl., 2004). Detta skulle minska farorna ännu mer för den 
mindre fisken som får en större vinst från inspektionen. Det är även en fördel att vara två 
som inspekterar tillsammans för att fördela fokus från predatorn på två individer (Milinski 
m.fl., 1997). Häberli m.fl. (2005) noterade att spigg som utför inspektion på gädda gör 
detta med sina taggar uppspända och ju närmare inspektionen sker, desto mer information 
om predatorns hungerstillstånd erhåller de. Gäddor kan behöva andas lite mer innan de ska 
utföra sina explosiva attacker och detta skulle kunna vara ett tecken som bytesfiskar känner 
igen och uppfattar som en varningssignal. Häberli m.fl. (2005) observerade att gäddor 
undviker rörelser i mesta möjliga mån för att överraska sitt byte med en snabb attack.  
 
När en predator fångar ett byte och alarmsubstanser utsöndras lockas andra predatorer dit 
(Mathis m.fl., 1995) men när bytesfisk känner av dessa substanser blir de skrämda och 
formar täta stim eller uppsöker skydd i vegetationen (Jachner, 1996). Detta är också en 
försvarsmekanism som agerar indirekt och har inte någon positiv effekt på den angripna 
individen men andra bytesfiskar får en varning att predatorer kan finnas i närheten.  
 
En direkt försvarsmekanism i form av vassa taggar har utvecklats hos många arter för att 
minska risken för predation. Igelkotten (Erinaceus europaeus) är ett bra exempel där 
nästan hela kroppen består av vassa skyddande taggar. Denna egenskap finns även hos 
många vattenlevande kräftdjur i larvstadiet t.ex. hos krabblarverna Rhithropanopeus 

harrisii och Sesarma reticulatum (Morgan, 1989). Spiggen har också utvecklat denna 
försvarsmekanism mot predatorer i form av beniga plattor över kroppen och taggar på 
rygg- och vid bröstfenorna (Vamosi och Schluter, 2004; Reimchen och Bergström, 2008). 
Taggarna höjer den effektiva kroppsdiametern och de vassa taggspetsarna ökar 
hanteringstiden och flyktmöjligheten från predatorer som begränsas av munstorlek 
(Reimchen, 1991). Kroppsplattorna är hårda och skyddar mot predatorers tänder 
(Reimchen, 1992a) men har även funktionen att stödja och låsa taggarna (Reimchen, 1983) 
som kan vara uppspända i timmar utan muskelarbete (Hoogland m.fl., 1957). Juvenila 
spiggar saknar taggar, de utvecklas först i ett senare livsstadie. Taggarnas utveckling hos 
spigg kan bero på flera orsaker, vissa populationer har mindre utvecklade taggar på grund 
av avsaknad av predatorer i ekosystemet, halten löst kalcium i vattnet påverkar också 
hårdheten och längden på taggarna. Låg halt ger sämre förutsättningar till fullt utvecklade 
och starka taggar (Sillett och Foster, 2000). Spiggens väl utvecklade försvarsmekanismer 
ökar chansen till överlevnad när de blivit fångade men hämmar deras chanser att fly undan 
en attack genom att plattorna minskar spiggens rörlighet och därmed även dess 
accelerationshastighet (Andraso, 1997; Reimchen, 1992a).  
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Med vetskapen om spiggens konsumtion av ägg från gädda och abborre i Kalmarsund och 
Blekinge skärgård (Nilsson, 2006) vill jag undersöka om större gäddor konsumerar spigg. 
Tidigare studier har visat att abborrar (medelländ ± SD = 22, 1 ± 1,5cm) väljer att inte 
konsumera spigg (Nilsson, 2009, opublicerad). Även gädda (medellängd 20,6cm) och 
öring (medellängd 24,2cm) väljer att inte konsumera spigg om annat byte finns tillgängligt 
(Stenroth, 2009, opublicerad). Hoogland m.fl. (1957) genomförde experiment där de 
matade gädda och abborre i storleken 10-25cm med spigg och andra småfisk utan taggar. 
De fick fram resultatet att spigg var det mindre attraktiva bytet.  
 
Den här studien vill vidare undersöka gäddans konsumtion av spigg i Kalmarsund och 
Blekinge skärgård där spiggpopulationen har ökat kraftigt samtidigt som gädda och 
abborre minskat. Denna studie genomförs med mesokosmexpeiment på större gädda som 
inte bör vara ”gape-size limited”. Gäddorna är av två olika storlekskategorier då storleken 
på predatorn kan vara avgörande för vilken storlek på bytet som föredras. De presenteras 
spigg, löja och groplöja (Leucaspius delineatus) i olika försöksuppställningar. Även 
maganalyser på gädda i fält genomförs för att undersöka dess naturliga konsumtion. 
Genom att få vetskap om predationstrycket på spigg skulle man kunna genomföra åtgärder 
mot spiggens konsumtion av ägg från gädda och abborre och samtidigt motverka en trofisk 
kaskad så att risken för algblomningen kan minskas. Hypotesen var att större gädda är 
mindre känslig för spiggens taggar och är därmed en potentiell predator som kan 
konsumera och top-down kontrollera spiggpopulationen.  
 
 
Metod 
 
Fiskinformation  
 
Till den här studien har gäddor av två storlekskategorier använts, en grupp med större 
gädda (medellängd ± SD; 64,87 ± 6,09cm, N= 15) som fångats i Kalmarsund (N 56° 44.52, 
E 16° 21.63) i februari/mars 2010 och en grupp med mindre gädda (medellängd ± SD; 
43,60 ± 5,62cm, N= 10) som fångats i Malmasjön, Södermanlands län (N 58° 57.15, E 17° 
9.11) med håv under senvintern 2010. Gruppen av mindre gädda kommer från en sjö där 
spigg inte förmodas förekomma i någon större utsträckning och är då inte vana vid denna 
sorts byten, medan gäddorna från Kalmarsund är vana vid spigg. Gäddorna förvarades i 
plastakvarium (500 l), 3-4 individer i varje under försökets gång när de själva inte deltog.  
 
Spigg (medellängd ± SD; 37,15 ± 3,59mm, subsampel av 20) fångades med kastnät i 
Kalmar gästhamn hösten 2009 och förvarades i plastakvarium. Groplöja (medellängd ± 
SD; 43,45 ± 4,86mm, subsampel av 20) fångades med sänkhåv i en damm utanför Ljungby 
(N 56° 50.85, E 13° 53.32) i södra Sverige hösten 2009. Löja (medellängd ± SD; 106,7 ± 
9,88mm, subsampel av 20) fångats med kastnät i Kalmarsund 2009. All fisk förvarades i 
plastakvarium innehållande 500 l genomströmmande havsvatten (salthalt < 8 ‰, Kaiser 
m.fl., 2005) pumpat från Kalmar gästhamn. Alla akvarium hade en luftpump. Groplöjorna 
fick även en del sötvatten och uppvärmning av vattnet för bättre överlevnad.  
 
De stora gäddorna märktes med ”pit tags” i bukhålan och de mindre gäddorna fick 
fenklippning för individuell igenkänning. Att de fick olika märkningssätt beror på vilket 
som var enklast att utföra för den storleksklassen. Påverkan av pit tags är liten för fiskar 
(Skov m.fl., 2005).  
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Testakvarium  
 
Akvarium (144*72*82 cm) använda i födo-experimentet var av grå plast och innehöll 650 l 
genomströmmande havsvatten, pumpat från Kalmar gästhamn och syresattes hela tiden 
med luftpump. Två träskivor täckte akvariet, en med fem hål (d= 10cm) för ljusinsläpp. 
Vattenutloppet för varje akvarium var designat som ett uppochnervänt L-rör där vatten 
rann in vid ytan och var täckt med ett finmaskigt nät. En termometer var placerad i ett 
akvarium med automatisk mätning varje timme. Alla akvarier hade samma 
vattentemperatur på grund av gemensam källa för inkommande havsvatten. 
Vattentemperaturen höll sig ganska konstant strax under 4 °C först delen av experimentet 
för att sen stiga lite till en sluttemperatur på strax under 7 °C (medeltemperatur ± SD; 4,60 
± 1,22°C).  
 

Experiment design 
 
15 större gäddor blev utsatta för tre olika försök med tre olika kombinationer av bytesfisk 
(Tab 1). 24 timmar innan varje försök placerades gäddorna individuellt i ett akvarium för 
acklimatisering. I första försöket matades gäddorna med 10 spiggar och 10 löjor. I andra 
försöket fick gäddorna 10 löjor och 10 groplöjor. Och i tredje och sista försöket matades 
gäddorna med 10 spigg och 10 groplöjor. Ett kontrolltest utfördes där 5 slumpvis valda 
gäddor under samma experimentuppställning som innan fick chans att konsumera 10 löjor 
under 24 h. Detta utfördes för att kontrollera att gäddorna konsumerade byten efter att 
experimentet var slut och inte slutat äta under experimentets gång och påverkat resultatet.  
 
De 10 mindre gäddorna blev utsatta för tre likadana försök men med skillnaden att de i 
första försöket matades med 10 spigg och 10 groplöjor, i andra 10 groplöjor och 10 löjor 
och i sista försöket matades de med 10 spigg och 10 löjor. Varje försök varade i 24 timmar 
varefter gäddorna togs bort och bytesfisken samlades in och räknades.  
 
När gäddorna inte utförde något försök placerades de i andra akvarium med 3-4 individer i 
varje där de inte fick tillgång till någon föda. Kontrolltest med 10 spigg och 10 löjor, 10 
spigg och 10 groplöjor och även 10 löjor och 10 groplöjor tillsammans gjordes för att 
undersöka om någon dödlighet förekom när inga predatorer var närvarande.  
 
Under experimentets gång tändes och släcktes ljuset i omgångar för att efterlikna sol upp- 
och nergång med 10 timmar natt och 14 timmar dag.  
 
Tabell 1. Uppställning av födoförsök med större och mindre gädda.  
Stor gädda         

     

Försök 1  Försök 2  Försök 3 
10 löjor  

 10 spigg 7 dygn svält 
10 löjor  

 10 groplöjor 7 dygn svält 
10 spigg  

 10 groplöjor 

24 h  24 h  24 h 

     

Mindre gädda         

     

Försök 1  Försök 2  Försök 3 
10 spigg 

 10 groplöjor 4 dygn svält 
10 löjor 

 10 groplöjor 4 dygn svält 
10 spigg 
 10 löjor 

24 h  24 h  24 h 
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Maginnehållsanalys  
 
För att undersöka gäddornas födoval i ekosystemet fångade jag en grupp gäddor 
(medellängd ± SD; 71,4 ± 11,1cm, N= 12) i Snärjebäcken (N 56° 47.55, E 16° 23.92) i 
slutet av april 2010. Vattentemperatur vid tillfället var 6,5°C. 12 gäddor avlivades och 
förvarades frysta för senare dissektion av maginnehållet.  
 
En annan grupp gäddor (medellängd ± SD; 80,63 ± 7,89, N= 8) kom från Alsterån (N 56° 
55.35, E 16° 25.95) i början av maj 2010. 8 gäddor avlivades för senare dissektion av 
maginnehållet.  
 
Gäddornas buk skars upp och mag-tarmpaketet plockades ut. Magsäcken skars upp och 
innehållet försökte identifieras. En löja, en mört (Rutilus rutilus), en sarv (Scardinius 

erythrophthalmus) och en id (Leuciscus idus) avlivades för att kunna jämföra fjäll, ögon, 
fenor och gälräfständer för eventuell identifikation.  
 
En del bytesfiskar var redan så pass nedbrutna att de var svåra att artbestämma mer än till 
samlingskategorin vitfisk. Mörtens bakre delar är mycket lik en ids bakdel och därför svåra 
att skilja åt när den främre delen är nedbruten. Något som ofta finns kvar länge under 
nedbrytningsprocessen är gälräfständerna som är hårda och därmed svårnedbrutna. 
Gälräfständerna kan användas för att få en överblick av storleken på de konsumerade 
bytena.  
 
Statistisk analys 
 
One-sample T-test användes för att undersöka skillnader i frekvens mellan konsumerade 
byten av olika arter i samma akvarium. Jag testade om frekvensen konsumerade byten 
skiljer sig från det förväntade värdet 0,5 (som motsvarar lika konsumtion av byten) om 
båda byten skulle vara likvärdiga. Testen avser alltid spigg mot 0,5 respektive groplöja mot 
0,5 då spigg ej är närvarnade. One-sample T-test användes för att undvika användande av 
beroende variabler i testet t.ex. om en gädda ätit ett antal löjor så är det sannolikt att den 
blivit mättare och då kanske den inte är lika villig att äta spiggarna som presenteras 
samtidigt.  
 
Ett independent T-test användes för att testa skillnader i konsumtion av groplöja mellan 
större gädda och mindre gädda. All statistik utfördes i STATISTICA v. 9.0.  
 
 

Resultat  
 
Predationsförsök  
 
I experimentuppställning 1 med större gäddor konsumerades gärna stora byten i form av 
löja medan de små bytena av spigg och groplöja undveks (Fig. 2-4). I första försöket med 
spigg och löja som bytesart konsumerade gäddorna signifikant mer löja (83 %) än spigg 
(17 %) (One-sample T-test: t = -3,74; df= 14, P < 0,05) (Fig. 2). I det andra försöket med 
löja och groplöja konsumerades signifikant fler löjor (76 %) än groplöjor (24 %) (One-
sample T-test: t= -2,54, df= 12, P < 0,05) (Fig. 3). I sista försöket med större gäddor som 
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presenterades spigg och groplöja konsumerades nästan inga byten alls och ingen skillnad i 
konsumtion mellan arterna kunde påvisas (Fig. 4). Kontrolltestet med 5 slumpvis valda 
större gäddor visar att de vill konsumera byten, i detta fall löja (44 % av löjorna 
konsumerades). Detta gjordes för att utesluta att de påverkats av hantering och fångenskap 
och därför inte konsumerade ett större antal spigg och groplöja i det sista försöket.  
 
I experimentuppställning 2 med mindre gäddor konsumerades fler groplöjor än spigg men 
utan några signifikanta skillnader (Fig. 5). När de sedan i de andra försöken blev 
presenterade spigg och löja tillsammans och sen groplöja och löja tillsammans 
konsumerades inga byten. Försök ett med spigg och groplöja upprepades för att se om 
dessa byten konsumerades igen eftersom spigg och groplöja konsumerades i första 
försöket, men nu i andra försöket med samma uppställning konsumerades inga byten.  
 
När större gädda och mindre gädda blev presenterade spigg och groplöja tillsammans 
konsumerades bara en spigg av vardera storlekskategorin gädda. Däremot konsumerades 
olika mängd groplöja. Mindre gädda konsumerade signifikant mer groplöja än vad större 
gädda gjorde (Independent T-test: t= -2,97, df= 23, P < 0,05) (Fig. 4-5). 
 

 
Fig. 2. Antalet konsumerade byten (y-axel) av större gädda där spigg och löja presenterades. Löja och spigg 
konsumerades inte lika mycket, där var signifikant avvikelse i konsumtion (One-sample T-test, N = 15, P < 
0,05). Sammanlagt konsumerades 63 löjor och 13 spigg. Visar medelvärde ± SE.  
 

 
Fig. 3. Antal konsumerade byten (y-axel) av större gädda där groplöja och löja presenterades. Groplöja och 
löja konsumerades inte lika mycket, där var en signifikant skillnad i konsumtion (One-sample T-test, N = 15, 
P < 0,05). Sammanlagt konsumerades 60 löjor och 19 groplöjor. Visar medelvärde ± SE. 
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Fig. 4. Antal konsumerade byten (y-axel) av större gädda där spigg och groplöja presenterades. Spigg och 
groplöja konsumerades ungefär lika lite, där var ingen signifikant skillnad i konsumtion. Visar medelvärde ± 
SE. 

 

 
Fig. 5. Antal konsumerade byten (y-axel) av mindre gädda där spigg och groplöja presenterades. Groplöja 
konsumerades i större antal än spigg, men det var inga signifikanta skillnader. Några av gäddorna 
konsumerade inga byten alls. Sammanlagt konsumerades 19 groplöjor och 1 spigg. Visar medelvärde ± SE. 
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Maginnehållsanalys  
 
Ingen av gäddorna från vare sig Snärjebäcken eller Alsterån hade någon spigg i magsäcken 
(Tab 2). 5 individer hade ingenting i magsäcken. De andra 15 gäddorna hade mestadels 
vitfisk i magsäcken, där mört och löja var de enda arterna som med säkerhet identifierades. 
Många av bytesfiskarna var nedbrutna men av det maginnehåll som fanns kvar i 
magsäcken kunde storleken bestämmas till byten mellan ca 10-20 cm. Storleken 
uppskattades från vissa ej helt nedbrutna byten men även med hjälp av jämförelse mellan 
bytesfiskens gälräfständer mot de gälräfständer som plockades ut från de avlivade 
bytesfiskarna.  
 
Tabell 2. Maganalys från 20 gäddor ((medellängd ± SD = 71,4 ± 11,1cm, N= 12, från Snärjebäcken) och 
(medellängd ± SD = 80,63 ± 7,89, N= 8, från Alsterån)) fångade vid två olika lokaler i slutet av april/ början 
av maj 2010. Ingen individ hade konsumerat någon spigg. Innehållet bestod troligtvis mest av vitfisk där 
mört och löja var några av bytena som kunde identifieras.  
 

Märkning Fångstplats  Vikt gr Längd cm Kön Maginnehåll 

S1001 Snärjebäcken 1693 67 hona Inget i magen 

S1003 Snärjebäcken 1465 59 hona Inget i magen 

S1004 Snärjebäcken 1815 64 hona Inget i magen 

S1005 Snärjebäcken 3600 88 hona 4 st små gälräfständer 

S1006 Snärjebäcken 2495 74 hona Inget i magen 

S1007 Snärjebäcken 2444 73 hane Troligen 1 st stor vitfisk  

S1008 Snärjebäcken 4950 87 hona 
Troligen 4 st vitfiskar med tanke på 
gälräfständerna 

S1009 Snärjebäcken 3745 76 hona Troligen 2 st vitfiskar 

S1010 Snärjebäcken 2343 67 hona 1 st löja plus 1 st trolig större vitfisk 

S1011 Snärjebäcken 1912 68 hona 
2 st vitfiskar troligen mört plus 1 löja plus 
en trolig vitfisk till 

S1012 Snärjebäcken 4181 83 hona 1 st vitfisk trolig mört 

S1013 Snärjebäcken 938 51 hona 1 st löja plus 1 st annan trolig vitfisk 

A1003 Alsterån 2676 74 hona 2 st stora mörtar plus 2 st troliga vitfiskar  

A1004 Alsterån 3655 78 hona 1 st stor vitfisk 

A1005 Alsterån 4297 90 hona 
4 st stora plus 2 st små gälräfständer 
troligen från vitfisk 

A1007 Alsterån 4482 94 hona 
2 st stora mörtar plus 3 st till, troligen vitfisk 
plus gälräfständer 

A1009 Alsterån 2212 73 hona Inget i magen 

A1011 Alsterån 3377 81 hona 1 st gälräfstand 

A1012 Alsterån 2242 73 hona 1 st löja plus 1 gärs plus gälräfständer 

A1013 Alsterån 3319 82 hona 1 st stor vitfisk + gälräfständer 
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Diskussion  
 
Mina resultat visar att större gäddor som inte är ”gape-size limited” ändå inte väljer att 
konsumera spigg. Taggarna hos spiggen kan fortfarande vara en avgörande faktor till att 
gäddorna inte väljer spigg som föda. Det kan även vara så att spiggens storlek avgör om 
konsumtion av spigg lönar sig. Ett större byte kan vara att föredra då det är mer lönande 
utifrån bytesvärdet eller energiförtjänst i relation till hanteringstid (Stephens och Krebs, 
1986).  
 
För att undersöka om spiggens taggar har bra försvarsegenskaper har andra tidigare 
experiment genomförts. Hoogland m.fl. (1957) genomförde försök där de matade gädda 
och abborre (i storleksintervallet 10-25 cm) med spigg och andra arter av småfisk utan 
några taggar. Spiggen med sina taggar valdes bort som föda. När de sedan matade abborre 
och gädda igen med spiggar vars taggar var avklippta konsumerades de utan problem. 
Detta visar att små predatorer har problem med att konsumera bytesfisk som har utvecklat 
taggar som försvar. I tidigare försök med gädda (medellängd 20,6 cm) som blev 
presenterade spigg och groplöja valde gäddorna att konsumera groplöja framför spigg 
(Stenroth, 2009, opublicerad). 
 
För större predatorer har spiggens taggar mindre betydelse när det kommer till ökad 
kroppsstorlek (Nilsson m.fl., 1995). Stora predatorer skulle kunna svälja spiggen utan att 
komma i kontakt med de vassa taggarna, eller hantera taggarna bättre och då kunna 
konsumera spiggen. Mina försök med större gäddor som blev presenterade spigg och 
groplöja tillsammans visar att varken spigg eller groplöja konsumerades i någon större 
utsträckning (Fig 4). I den andra experimentuppställning med mindre gäddor som blev 
presenterade spigg och groplöja konsumerades fler groplöjor än spigg men utan signifikant 
skillnad (Fig 5). Det kan vara så att större gädda tycker att de små bytena inte är lönande 
nog att jaga och konsumera, de väntar hellre på att något större byte. De mindre gäddorna 
konsumerade signifikant mer groplöja än vad de stora gäddorna gjorde och detta tyder på 
att valet av byte kan vara storleksberoende. När större gäddor blev presenterade löja 
tillsammans med spigg eller groplöja valde de att konsumera det större bytet, löja. 
Storleken på bytet har troligen större betydelse än taggarna.  
 
Frost (1954) gjorde undersökningar om gäddors födoval i sjön Windermere i 
Storbritannien. Där fann han att gäddor mellan storleken 20-105 cm långa konsumerade 
spigg. Spiggen var dock ingen viktig föda för gäddorna, och de konsumerades framförallt i 
maj och juni då spiggen leker. Frost (1954) fann att spigg främst konsumerades av gäddor i 
storlekar från 30 till 59 cm, där högsta antalet spigg fanns hos gäddor som var 50-59 cm 
långa och att förekomsten hos större gäddor var mycket lågt. Även knölskallelöja 
(Pimephales promelas) (< 10cm) som inte har några taggar konsumerades främst av 
gäddor som var upp till 50 cm långa. Detta stöder mina resultat att stora gäddor inte 
konsumerade spigg eller groplöja i någon större utsträckning, främst p.g.a. deras ringa 
storlek. Bytena kan ha varit för små och inte lönande att fånga. Chapman m.fl. (1989) 
undersökte också gäddors konsumtionsflexibilitet i nio olika sjöar i Alberta, Kanada. De 
fångade gäddor och analyserade maginnehållet där småspigg (Pungitius pungitius) var 
bland de främst förekommande arterna. Även de här gäddorna var av mindre storlek (44 ± 
8 cm, N = 899).  
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Gäddorna i denna studie kanske var för stora för att konsumera spigg, eller så var spiggen 
för små. Spigg kan bli upp till 10 cm långa men i mina försök var medellängd bara 
37,2mm. Spiggen är som störst på våren/ försommaren när leken närmar sig, då hanarna 
också ändrar färg till röd, ljus lekfärg och börjar med reproduktiva beteenden (Candolin, 
1998). Predator fisk kan föredra att även attackera och konsumera större spigg om 
möjlighet finns (Külling och Milinski, 1992). Resultaten hade kanske blivit annorlunda om 
jag ändvänt mig av större, lekfärgad spigg.  
 
Resultaten från maginnehållsanalysen visade inga spår efter konsumerade spigg, bara 
större byten. Detta kan ha flera förklaringar, de gäddor som fångades var kanske för stora 
för att konsumera spigg eller fanns det inga spiggar tillgängliga denna tid på året. Mina 
experiment och andras undersökningar visar på att gäddor väljer större byten om de har 
chans till det utifrån deras egen storlek (Sammons m.fl., 1994). Det kan även ha varit så att 
spigg inte simmat upp i bäckarna där gäddorna fångades i slutet av april/ början av maj. 
Om spiggen leker i maj och juni (Frost, 1954) och framförallt konsumeras vid denna tid 
kan min maganalys utförts för tidigt för att upptäcka spiggkonsumtion från gädda. 
Spiggkonsumtion av gädda enbart vid denna tid på året skulle inte påverka 
spiggpopulationen i någon större utsträckning, eventuellt lite påverkan om hannarna 
utsattes för predationsrisk och då inte kan utföra sina reproduktiva beteenden (Candolin 
1998) samt att vakta äggen efter befruktning.  
 
Vilket byte en gädda väljer att konsumera i naturen beror på vilket byte som passerar 
predatorn, men även mängden andra gäddor i närheten. Gäddorna väljer att fånga ett 
mindre byte, för att det är enklare att fånga (Hart och Hamrin, 1988) men även för att de 
känner av inomartskonkurrensen från andra gäddor och chansen att bli av med bytet eller 
bli attackerad av en annan gädda ökar med ökad mängd gäddor i närheten. Minskad 
hanteringstid av bytet medför även minskad risk för kleptoparasitism (Nilsson m.fl., 2000). 
En stor gäddpopulation medför att de väljer att konsumera mindre byten som minskar 
hanteringstid för att undvika inomartskonkurrens. Det skulle medföra att spigg i 
Kalmarsund skulle kunna vara ett potentiellt byte om taggarna inte är något problem, men 
minskad mängd gädda i Kalmarsund bidrar även till lägre inomartskonkurrens och då 
väljer gäddorna att konsumera större mer energirika byten.  
 
Spiggens taggar är ett effektivt försvar mot predatorer (Hoogland m.fl., 1957) men dessa 
taggar utvecklas först senare i livet hos spiggen när de blir över 10 mm långa (Sillett och 
Foster, 2000). Under den juvenila tiden när spigg är utan taggar skulle de kunna vara ett 
potentiellt byte för små fiskätande predatorer. Spigg själva utövar kannibalism där vuxna 
individer prederar på juvenil spigg utan taggar. Med ökande abundans av adult spigg skulle 
kannibalismen tillsammans med andra arters förväntade predationstryck på juvenil spigg 
utan taggar kunna påverka mängden av spiggpopulationen i Kalmarsund med 
återkommande cykler. Spiggen har en livslängd på 4-5 år (Reimchen, 1992b) och adult 
spigg skulle kunna minska totalmängden spigg under en tid när adult spigg konsumerar 
juvenil spigg. Spiggpopulationen skulle sedan återhämta sig när de adulta spiggen dör och 
återigen nå en hög totalmängd. Detta skulle ske oberoende av yttre predation.  
 
En del arter kan specialisera sig på att konsumera vissa byten som är ”svårare” att fånga 
eller att konsumera, men aldrig om födan är mindre lönande oavsett dess abundans (Pyke 
m.fl., 1977). Med andra ord ska man specialisera sig på det mest värdefulla bytet när dessa 
är tillräckligt förekommande (Pyke m.fl., 1977; Holbrook och Schmitt, 1992). En ökande 
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population av spigg i Kalmarsund skulle utgöra en bra födokälla för predatorfisk, men så 
länge det finns andra mer lönande byten sett utifrån näringsvärde i relation till 
hanteringstid så väljs spiggen bort. Anledning till att en predatorfisk skulle välja att 
konsumera spigg är att de slipper att lägga energi på att söka efter födan. En stor 
spiggpopulation skulle medföra att bytet hela tiden kom till predatorn. Gäddan som är en 
”sit-and-wait” predator kanske inte gynnas lika mycket som abborren som är en aktivt 
sökande predator. Gäddan med sitt stillastående jaktbeteende gör inte av med samma 
mängd energi som en sökande predator och kan då vänta lite längre på att ett mer lönande 
byte ska simma förbi. Många gäddor kan vänta lång tid mellan måltiderna och överstiger 
matsmältningstiden så deras magar kan bli helt tomma under en tid (Chapman m.fl., 1989).  
Abborre har visat på individuell specialisering på andra byten när det vanliga värdefulla 
bytet minskat i tillgänglighet (Warburton m.fl., 1998). Om mängd vitfisk minskande i 
Kalmarsund skulle gäddor och abborrar behöva välja andra byten. Spigg skulle då vara ett 
potentiellt byte, men så länge deras vanliga föda, vitfisk, finns i tillräcklig mängd kommer 
detta troligtvis inte att ske.  
 
Det finns alltid undantag inom populationer som avviker från den vanliga födan (Holbrook 
och Schmitt, 1992). Mina stora gäddor åt inte uteslutande det stora bytet när de 
presenterades löja tillsammans med spigg eller groplöja. I försöket där stora gäddor 
presenterades spigg och löja konsumerades 17 % spigg. Även om det var signifikanta 
skillnader i konsumtion mellan spigg och löja var det ändå en del av gäddorna om 
konsumerade spigg. I andra försöket där de stora gäddorna blev presenterade groplöja och 
löja, konsumerades flest löjor (76 %) men nästan ¼ (24 %) av den totala konsumtionen var 
den mindre groplöjan som bör vara det mindre värdefulla bytet med tanke på dess storlek. 
Det kan vara skillnader i val av föda inom en population. Några individer skulle kunna 
konsumera spigg även fast andra byten är att föredra och på så sätt slippa konkurrens. Det 
konsumerades flest små byten (spigg och groplöja) när de presenterades tillsammans med 
löja som var av en större storlek. Det större bytet kan ha aktiverat gäddorna att konsumera 
och då har de även valt de mindre bytena fast att de skulle vara mindre värdefulla. Det kan 
vara bristen av konkurrens från andra predatorer som gör att de äter vilket byte som helst 
eller för att bytena kommer för nära gäddan som då inte kan låta bli att attackera bytet. 
Gäddorna har kapaciteten att konsumera alla byten som presenterades till dem i ett försök, 
men så skedde aldrig. 
 
Många djur är duktiga på att lära sig nya saker, och att lösa uppkomna svårigheter. Även 
fiskar kan lära sig att fånga och konsumera ny sorts föda (Keifer och Colgan, 1991) och 
olikheter inom en population kan leda till specialisering (Hughes m.fl., 1992). En morf av 
fjällröding (Salvelinus alpinus) på Island har specialiserat sig på att konsumera spigg 
(Doucette m.fl., 2004). Teoretiskt sett skulle även gäddan kunna lära sig hantera spiggens 
taggar på ett sätt som gör att de kan konsumeras utan problem. Men för att denna, mer 
tidskrävande hantering ska ge en vinst måste spiggen ge mycket mer näring än andra 
fiskarter, vilket inte är fallet (Massias och Becker, 1990). Trots spiggens ökande abundans 
i Kalmarsund finns det ingen fördel att konsumera dessa om näringsvärdet är mindre än för 
andra fiskarter och om hanteringstiden är längre. Spiggens ökande abundans skulle vara 
den enda orsaken men så länge det finns andra större byten att tillgå så väljer gädda hellre 
att vänta på ett större byte att konsumera, för att de klarar sig länge utan mat (Chapman 
m.fl., 1989).  
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Spiggens försvarsmekanismer fungerar bra på fiskar (Hoogland, 1957) men någon 
organism prederar troligtvis på spiggen i ekosystemet. En predator som kommer ovanifrån 
är fåglar. Fiskmåsar (Larus canus), tärnor (Sterna spp) med flera skulle kunna vara ett 
potentiellt hot i och med att de har en hård näbb som inte är så känslig för spiggens taggar 
som fiskars mun och hals är.  
 
Spiggen konsumerar ägg från gädda och abborre (Nilsson, 2006) och påverkar deras 
minskning i Kalmarsund vilket bidrar till minskat predationstryck på zooplanktonätande 
fisk.  Minskad inomartskonkurrens mellan gäddor medför att de väljer att konsumera större 
byten än vad de gör när gäddpopulationen är hög (Nilsson m.fl., 2000). Detta medför att 
predationstrycket på zooplanktonätande småfisk minskar och bidrar till ökande 
algblomning. Att öka populationerna av gädda och abborre i Kalmarsund skulle kunna 
medföra ökat predationstryck på zooplanktonätande småfisk (huvudsakligen andra arter än 
spigg) vilket resulterar i högre konsumtion av fytoplankton från zooplankton och reducerad 
algblomning.  
 
 

Slutsats  
 
Från mina experiment kan man dra slutsatsen att gädda i båda storlekskategorierna som jag 
undersökt väljer att inte konsumera spigg i storleken 30-45mm och kommer då inte vara 
viktigt för top-down kontrollen av spiggpopulationen i Kalmarsund. Den huvudsakliga 
anledningen till varför gäddorna inte väljer att konsumera spigg kan bero på dess taggar 
men också på dess storlek då konsumtion av den större löjan föredrogs framför både spigg 
och groplöja. Det skulle vara intressant att göra försök med större spigg för att undersöka 
om det är taggarna eller storleken som avgör konsumtion av spigg från gädda. Större spigg 
skulle under lektiden vara ett potentiellt byte då de är större och har en annan färg och ett 
annat beteende. Juvenil spigg skulle också vara ett potentiellt byte om taggarna är mindre 
utvecklade. Spiggen skulle bara vara känslig under en kort tid i juvenilt stadium och under 
leken och predation under denna tid skulle inte påverka populationen i någon större 
utsträckning. Kontrolltestet där 5 slumpvis utvalda gäddor av den större kategorin blev 
presenterade löja efter försöket med spigg och groplöja visar att de vill äta men väljer att 
inte konsumera de små bytena; spigg eller groplöja. Mina resultat går troligen att 
extrapolera till naturen där gäddorna förmodas vänta på ett större byte än att konsumera ett 
litet. Det finns alltid undantag i en populations födoval och några individer konsumerar 
troligen spigg men inte i någon större utsträckning som skulle påverka spiggpopulationen. 
För att få bukt med spiggens populationsökning i Kalmarsund behövs vidare undersökning 
där fåglars konsumtion är intressant men även övergödningens effekt på 
habitatförändringar i ekosystemet som påverkar fiskpopulationer på olika sätt.  
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Jag vill tacka Per Koch-Schmidt för hjälp med praktiska saker angående mitt 
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