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Alexander Hjältén 

 

Abstract 

The costal populations of perch (Perca fluviatilis) in some parts of the Baltic Sea have been in 
decline for about two decades. Recruitment failure in the early larval stages has been put 
forward as a possible cause and the decline has also been suggested to coincide with increases 
in three-pined stickleback (Gasterosteus aculeatus) densities. The aim of this study was to 
study the effects of growth and survival of newly hatched perch larvae in the presence of the 
three-pined stickleback, and if possible determine the main mechanism behind any negative 
effects the perch may suffer under such conditions. Using large scale experimental ponds as a 
controlled habitat, an experiment was conducted where perch larvae were being exposed to 
sticklebacks under four different stages of their development. Results showed that the three- 
spine stickleback can have a strong negative effect on the survival of young perch. This effect 
was strongest in the earliest stage of perch development and decreased as they grew bigger. 
The zooplankton densities didn't differ between the controls and stickleback treatments, 
suggesting that the young perch didn't suffer from food limitation. Instead predation was 
identified as the main mechanism behind the high mortality. The results of this study 
highlight the potential danger of the observed patterns of decreasing predator populations in 
conjunction with increasing populations of smaller prey species in the Baltic Sea.  

Keywords: three-spined stickleback; perch; size-dependent predation; Baltic sea; intra guild 
predation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Arbetet med denna studie har varit en rolig och intressant erfarenhet. Att äntligen få vara 
med och uppleva hur riktig forskning bedrivs och att se från insidan hur ett projekt utvecklas 
från idé till färdigt resultat har varit mycket givande. Att jag dessutom fick göra det inom ett 
område jag är intresserad av var också ett stort plus. Här måste jag naturligt vis passa på att 
tacka min handledare Pär Byström som har varit enormt hjälpsam med allt från 
experimentdesign till feedback på den färdiga rapporten. Den tid och energi han har lagt ned 
har varit mycket uppskattad och jag har också honom att tacka för allt det nya jag lärt mig 
under arbetets gång. Ett tack går även ut till de som tog hand om experimentfisken innan 
experimentet och de som hjälpte till med förberedningen av experimentdammarna. Min 
högsta förhoppning är att detta arbete kan bidra med någon ny kunskap till detta intressanta 
forskningsområde och ge lite mer insikt i vad som faktiskt försiggår där ute i vår natur. 
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1. Inledning 
 
1.1 Intra guild predation och regimshiften 
 
Fiskar utnyttjar ofta olika födokällor under olika stadier av deras livshistoria (ontogeni) 
(Persson och Greenberg 1986; Byström m. fl. 1998). Ett vanligt mönster är att de går från att 
äta plankton till att äta evertebrater och sedan vidare till att äta fisk allt eftersom de växer 
(Persson och Greenberg 1986; Byström m. fl. 1998; Claessen m. fl. 2002). Detta kan också 
leda till att fiskarter utnyttjar olika habitat beroende på hur stora de är (Hin m. fl. 2011). 
Denna typ av ontogenetisk omnivori hos fiskar skapar förutsättningar för att intra guild 
predation (IGP) kan förekomma i ekosystemen. IGP hos fiskar fungerar ofta så att fullvuxna 
predatorer prederar på bytesfisken medan unga predatorer konkurrerar med bytesfisken om 
samma resurser (Persson m. fl. 2007; Hin m. fl. 2011). Om denna konkurrens är stark eller 
om bytesfisken till och med prederar på predatorns yngel kan det leda till en flaskhals för 
predatorns rekrytering eftersom få individer når vuxen ålder (Byström m. fl. 1998; Hin m. fl. 
2011; Persson och Greenberg 1990).  
 
I interaktioner mellan omnivorer där IGP förekommer kan det finnas risk för regimskiften, 
det vill säga en stor och hastig förändring i ekosystemets struktur som är mer eller mindre 
stabil, om viktiga faktorer som näringstillgång eller fisketryck förändras (Hin m. fl. 2011; 
Persson m. fl. 2007). Sådana faktorer kan initialt förändras gradvis utan tydlig påverkan på 
täthetsförhållandena mellan arterna för att sedan nå en tröskel där tätheterna förändras 
kraftigt mellan predatorn och dess byte och sedan håller sig på den nivån framöver (Scheffer 
m. fl. 2001; Persson m.fl. 2007).  Om predatorpopulationen är stor nog kan den hålla ned 
bytesfiskarna och på så vis minska konkurrensen och predationsrisken för predatorernas 
yngel. Om något händer som gör att predatorn inte längre kan kontrollera bytesfiskens antal 
kan situationen vändas så att det är bytesfisken som kontrollerar predatorns antal istället. 
När detta inträffat kan det vara svårt för systemet att återgå till ursprungsstadiet (Persson m. 
fl. 2007).  
 
1.2 Storleksberoende predation och överlevnad 
 
Unga fiskyngel är känsliga för variationer i miljön och det krävs gynnsamma förhållanden för 
att föryngringen ska bli lyckad. Ynglen är särskilt känsliga under perioden då de börjar söka 
föda (Ljunggren m. fl. 2010). 
 
Dödligheten hos fiskyngel i allmänhet är omvänt relaterad till deras storlek eller ontogenetisk 
fas de befinner sig i. En organisms storlek påverkar många olika aspekter, bland annat hur 
mycket energi individen behöver, dess födokonsumtion samt hur utsatta de är för predation 
(Cohen m. fl. 1993; Claessen 2002). Därför är det viktigt för små yngel att växa upp så snabbt 
som möjligt och om tillväxten hämmas innebär det en rad negativa effekter. Förutom den 
direkta dödligheten till följd av svält blir yngel som växer långsamt även mindre kapabla att 
undvika predation och den långsamma tillväxten gör också att de kan jagas av gapbegränsade 
predatorer under längre tid (Christensen 1996; Persson 1998; Claessen 2002). Dessutom får 
små yngel sämre överlevnadschanser under vinterperioden då de har mindre energireserver 
att leva av (Byström m. fl. 1998). 
 
1.3 Abborre - spiggsystemet och kopplingen hav kust 
 
Övergödning och minskade populationer av stora rovfiskar i Östersjön har orsakat stora 
förändringar i Östersjöns ekosystem. Torskpopulationens kollaps har gjort att 
predationstrycket på fisk som skarpsill och storspigg har lättat, med kraftig ökning av dessa 
arter som följd (Casini m. fl. 2009; Österblom m. fl. 2007) . Förutom minskningen av den 
pelagiska torsken har man också sett nedgångar hos kustlevande predatorer som abborre och 
gädda. I slutet av 90-talet upptäckte man att abborrens föryngring misslyckades i 
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Kalmarsund. Man såg att reproduktion tycktes ske varje vår men till hösten hittades i princip 
inga yngel. Det verkade som att något hände under den första sommaren som hade en stark 
negativ effekt på ynglens eller rommens överlevnad (Nilsson m. fl. 2004). Man har också sett 
att dessa nedgångar av kustlevande predatorer tenderar att sammanfalla med ökade tätheter 
av planktivora bytesfiskar som storspigg och det har även gjorts observationer som antyder 
att storspiggen äter rom av gädda och abborre (Nilsson m. fl. 2004; Ljunggren m. fl. 2010; 
Eriksson m. fl. 2009).  
 
Ljunggren m. fl. (2010) fann att abborren, och även gäddan, misslyckades med föryngringen i 
delar av Östersjön. Man upptäckte att upp till 80 % av de undersökta platserna i egentliga 
Östersjön saknade årsyngel. Abborren lyckades bäst i kustområden som var avskilda från de 
öppna havet där planktivorer som storspigg och skarpsill håller till. I de områden 
föryngringen gick dåligt visade det sig att tätheten av storspigg var hög. 
 
Höga tätheter av spigg visade sig effektivt kunna minska mängden zooplankton (Ljunggren m. 
fl. 2010) och tillsammans med det faktum att spiggen även kan predera på rovfiskarnas yngel 
(Byström m. fl. 2015) finns det risk att spiggen kan reducera populationsstorleken hos 
rovfiskar till den grad att de inte har någon möjlighet att återhämta sig. Ett sådant 
regimskifte kan låsa ekosystemet i ett alternativt tillstånd (Persson m. fl. 2007). 
Konkurrens och predation mellan storspigg och rovfiskarnas yngel kan med andra ord vara 
en möjlig orsak till ovanstående beskrivna mönster med en minskning av populationerna av 
abborre och gädda men fler studier skulle behövas för att kunna dra säkrare slutsatser om 
orsakssambanden.  
 
Storspigg och abborre utnyttjar olika habitat under större delen av året. Det är endast när 
spiggen kommer in till grundare vatten för att leka de kommer i kontakt med varandra 
(Eriksson m. fl. 2009). Detta sker ungefär samtidigt som abborrens rom kläcks (Byström m. 
fl. 2003) vilket leder till att spiggen kan påverka abborrynglen på ett tidigt stadium och innan 
de hunnit växa sig större än spiggens gapbegränsning (Byström m. fl. 2015). Omfattningen av 
spiggens påverkan på abborrens yngel beror därmed förmodligen på hur mycket 
abborrynglen har hunnit växa till sig innan spiggen kommer till lekområdet och som tidigare 
nämnt finns det andra aspekter än bara gapbegränsning som kan spela in i storleksberoende 
predation. 
 
1.4 Syfte 
 
Detta arbete syftar till att undersöka vilken påverkan storspigg (Gasterosteus aculeatus) har 
på abborrens (Perca fluviatilis) yngel via predation och födokonkurrens. Framförallt rör det 
sig om att undersöka hur hårt abborrynglen drabbas beroende på hur stora de är när de 
exponeras för storspigg. Tre huvudsakliga frågeställningar adresserades: 
 
1. Påverkar förekomst av storspigg överlevnad och tillväxt hos abborryngel? 

2. Är eventuell påverkan av storspigg på abborryngels överlevnad beroende av hur stora 
abborrynglen är när de exponeras för storspigg? 

3. Sker storspiggens påverkan på abborryngels överlevnad främst via predation eller 
födokonkurrens? 
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2. Material och metod 
 
2.1 Studerade arter 
 
2.1.1 Abborre 
 
Abborren är en ontogenetisk omnivor vilket innebär att den utnyttjar olika födoresurser 
under olika faser av uppväxten. Som larver livnär de sig på små zooplankton som rotiferer 
(Nicolle m. fl. 2010; Ljunggren m. fl. 2010). Vid ca 20 mm byter de strategi och blir mer 
litorala i sitt val av habitat. Allt eftersom de växer kan de utnyttja allt större typer av byten 
som makroevertebrater för att slutligen bli piscivora (Persson 1986; Byström m. fl. 1998). 
Under perioden då abborrens yngel äter zooplankton måste de konkurrera med mer 
specialiserade planktivora arter om födan vilket kan leda till att födobrist hämmar tillväxten 
(Byström m. fl. 1998). De planktivora konkurrenterna kan även predera direkt på ynglen 
(Ljunggren m. fl. 2010). Bland annat har det visat sig att abborryngelns tillväxt och 
överlevnad kan hämmas när de samexisterar med mört (Rutilus rutilus) som är en 
specialiserad planktivor (Byström m. fl. 1998; Persson 1986; Persson och Greenberg 1990)  
 
2.1.2 Storspigg  
 
Storspiggen (Gasterosteus aculeatus) är en liten, i huvudsak planktivor, fisk som lever i 
Östersjön (Peltonen m. fl 2004). Den finns även på många andra platser på norra halvklotet 
och lever både i sötvatten och marina miljöer.  I Östersjön lever storspiggen främst på 
zooplankton (Peltonen m. fl. 2004). 
 
På våren återvänder storspiggen från deras vinterområden ute till havs där de spenderat ca 2-
3 år och söker istället upp grundare områden nära kusten för att leka. (Nilson m. fl. 2004; 
Whoriskey och Fitzgerald 1994; Eriksson m. fl. 2009). Hanarna kommer till lekområdena på 
våren för att skapa ett revir och konstruera bon. Sedan när honorna anländer uppvaktar 
hanarna dem för att de ska lägga sin rom efter vilket hanarna befruktar rommen. Honan 
medverkar inte i skötsel av rom och yngel utan körs bort av hanen efter att äggen fertiliserats. 
En spigghona har visat sig kunna lägga flera hundra ägg var tredje till var femte dag under en 
tremånadsperiod (Whoriskey och FitzGerald 1994).  
 
2.2 Experimentfisk 
 
2.2.1 Abborryngel 
 
Rom från abborre samlades in från lekområden vid Rovågern öster om Umeå (ungefärliga 
koordinater; 7079749, 772917 SWEREF99) och förvarades sedan inomhus i odlingstråg (600 
l) fram till kläckningen. Innan romsträngarna placerades i trågen kontrollerades att 
vattentemperaturen i trågen var ungefär den samma som ute i Rovågern där rommen 
hämtades (ca 10 °C). Trågen hade konstant flöde av nytt vatten och syre. Sedan ökades 
temperaturen till ca 15 °C för att följa den naturliga temperaturökningen och för att 
kläckningen skulle ske i lämplig tid för försöket. Huvuddelen av rommen kläcktes mellan den 
16/5 och 17/5. Efter kläckningen matades ynglen dagligen med zooplankton fångade i en 
damm närliggande universitetet, Hagadammen i Umeå.  
 
2.2.2 Storspigg 
 
Storspiggarna som användes till experimentet fångades med håv i Rovågern i samband med 
deras invandring från havet i samma område där abborrommen samlades in. Därefter 
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förvarades de i tråg av samma typ som de abborrynglen förvarades i. Innan experimentets 
start matades storspiggen regelbundet med zooplankton och evertebrater, främst dagsländor 
(Ephemeroptera) från Hagadammen i Umeå, samt med frysta fjädermyggslarver 
(Chironomidae).  
 
2.3 Experimentdammar 
 
För experimentet användes två dammar som finns på Röbäcksslätten i utkanten av Umeå. 
Dammarna har måtten 32x10.8 m med ett medeldjup på 0.9m och varje damm är uppdelad i 
åtta inhägnader med måtten 4x10.8 m (figur 1).  

 

Figur 1. Schematisk bild över experimentdammarna och hur behandlingarna fördelades i de olika inhägnaderna. 
Inhägnaderna som benämns B1 är de där spigg introducerades först och B4 där de introducerades sist. I 
kontrollerna sattes inga spiggar in.  

Varje inhägnad har en kontinuerlig tillförsel av vatten. Temperaturmätningar skedde 
kontinuerligt under experimentets gång med hjälp av temperaturloggar som placerades på 
botten i inhägnad 5 och 13. Under försöket låg temperaturen i dammarna mellan ca 16.5 C° 
och 22.5 C° med en medeltemperatur på 17.8 C°. 
 
2.4 Experimentell design och utförande 
 
Abborrynglen sattes ut i dammarnas inhägnader den 28/05. 300 yngel med en medellängd 
av 7.2 ± 0.26 mm (1SD) introducerades till varje inhägnad. Sex vuxna spiggindivider med 
medellängd 62.5 ± 4.7 mm (1SD) introducerades därefter i tre inhägnader dag 1, 8, 17 och 24 
efter att abborryngel introducerats beroende på behandling. Fyra inhägnader fungerade som 
kontroller där inga spiggar introducerades. Spiggen inspekterades översiktligt för 
parasitangrepp av bandmask (Schistocephalus solidus) innan de sattes ut. Angripna spiggar 
kan nämligen drabbas av hämmad rörelseförmåga och andra negativa effekter som gör att 
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deras jaktförmåga försämras. Parasiten kan även resultera i att spiggen dör (Giles 1983). 
Spigg som misstänktes vara angripna valdes därför bort. Vid starten av varje behandling 
fångades ett tiotal abborryngel från en av kontrollerna för att få veta hur stora ynglen var när 
spigg introducerades. Denna kontroll användes endast för detta ändamål och separerades 
från de andra kontrollerna vid senare jämförelser. Vilka inhägnader som användes för varje 
behandling valdes slumpmässigt ut med förbehåll att de inte låg bredvid varandra och så att 
de inkluderade inhägnader från båda dammarna, detta för att det skulle kunna vara 
skillnader mellan dammarna och mellan inhägnaderna i varje damm.  
 
I varje behandling utsattes abborrynglen för spiggnärvaro under 18-19 dagar och därefter 
samlades all fisk in (dag 19, 27, 35 och 43). Vid dag 43 samlades även abborrynglen som 
funnits i kontrollerna in. Samplingen skedde genom notning. Först användes en finmaskig 
not för att fånga in de abborryngel som överlevt. Notningen upprepades tills dess att inga 
individer fångades två försök i rad. Därefter byttes den finmaskiga noten ut mot en tyngre 
och mer grovmaskig modell för att bättre fånga de kvarvarande storspiggarna. Infångade 
abborryngel konserverades med lugol och förvarades sedan i kylrum fram till analys. 
Storspiggen placerades i förslutbara påsar och förvarades sedan nedfrysta. På labb 
kontrollräknades och mättes abborrynglen till närmaste halvmillimeter. De femtio första 
ynglen ur varje prov mättes, resten kontrollräknades endast.  
 
Vid varje samplingstillfälle togs även zooplanktonprover i de inhägnader som samplades 
samt i de fyra kontrollinhägnaderna. Zooplanktonprover togs också på experimentets första 
dag innan ynglen introducerades och då i samtliga inhägnader. Provtagningen skedde genom 
att dra en zooplanktonhåv med maskstorlek 100µm och diameter 250 mm efter inhägnadens 
ena kortsida i en sträcka av 3.5 m. Fångade zooplankton tömdes i separata 100ml flaskor och 
konserverades med lugol.  
 
För artbestämning och räkning av zooplankton användes ett inverterat ljusmikroskop där 
insamlade zooplankton fotograferades för att därefter räknas manuellt med hjälp av ett 
bildanalysprogram. Zooplanktonen bestämdes till följande taxonomiska enheter; Bosmina, 
calanoida copepoder, cyclopoida copepoder, Chydorus, Daphnia, Keratella, Kellicottia 
longispina, nauplis och Polyphemus. Dessa räknades och de 30 första av varje typ 
längdmättes. Längdmätningarna användes som underlag för att räkna ut biomassan av de 
olika zooplanktonen med hjälp av längd-torrviktsregressioner (Dumont m. fl. 1975; Botrell m. 
fl. 1976). 
 
2.5 Tester och beräkningar 
 
Eftersom mätningarna av zooplanktonbiomassa upprepades vid två tillfällen i samma 
inhägnad och därmed inte var oberoende av varandra utfördes en repeated measures ANOVA 
på zooplanktondatat för att se om det var någon skillnad i zooplanktonbiomassa mellan de 
olika behandlingarna. Regressionsanalyser gjordes för att undersöka hur överlevnad och 
mortalitetshastighet hos abborrynglen förändrades över tiden. Mortalitetshastigheten 
räknades ut enligt; 
 
LN(antal överlevande yngel) - LN(300)/antal dagar ynglen var i inhägnaden 

där 300 är antalet yngel som användes i varje behandling. 
 
För att undersöka om storspiggarnas mortalitet i behandlingarna hade någon statistisk 
betydelse utfördes en envägsANOVA på spiggöverlevnaden. 
 
 

3. Resultat 
 



6 
 

3.1 Överlevnad 
 
Fler yngel överlevde ju längre tid det dröjde innan spigg introducerades till inhägnaderna 
(figur 2; r2=0.4262, p=0.0083). I behandling ett med tidig spiggintroduktion överlevde 
knappt 11% av ynglen och i de senare behandlingarna gick medelöverlevnaden just över 50%. 
Medelöverlevnaden i kontrollerna var 67 %. Mortalitetshastigheten hos abborrynglen var 
också högst när storspiggen introducerades tidigt för att sedan minska med antalet dagar 
utan storspigg (r2=0.3655 p=0.0170)(figur 3). 

 

Figur 2. Överlevnad (%) av abborryngel som en funktion av antal dagar med tillväxt utan storspigg. De tre 
punkterna längst åt höger (dag 43) representerar kontrollerna vilka aldrig utsattes för storspigg.  
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Figur 3. Mortalitetshastigheten (per dag) för abborrynglen som en funktion av antal dagar med tillväxt utan 
storspigg. De tre punkterna längst åt höger (dag 43) representerar kontrollerna vilka aldrig utsattes för storspigg.  
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3.2 Tillväxt 
 
Tillväxten var kontinuerlig under hela perioden (figur 4). Eftersom fisken i alla kvarvarande 
dammar samlades in vid det sista insamlingstillfället finns här värden både för den sista 
behandlingen och för kontrollerna. Från en kontrollinhägnad samlades 10 yngel in vid 
starten av varje spiggbehandling för att få veta hur stora de var då storspigg introducerades. 
Tillväxten varierade väldigt lite mellan behandling och kontrol vid det sista 
insamlingstillfället vilket visar på att tillväxten var lika hög i den sista behandlingen som i 
kontrollerna.  

 

Figur 4.  Abborrynglens tillväxt över tiden. Storlekskontrollen representerar storleken på abborrynglen i samband 
med starten av varje spiggbehandling. Behandling slut representerar ynglens storlek vid avslut av varje 
behandling. Kontrollerna samplades samma dag som den sista behandlingens avslut. Spridningsmåtten (SD) för 
de två första punkterna är för små för att synas i figuren. 

När medelöverlevnad för varje behandling och medellängd i början av varje behandling 
jämfördes framgick att ynglens storlek hade stor betydelse för överlevnaden när de är riktigt 
små (figur 5). Över 9 mm tycktes inte längden ha lika stor påverkan på hur många som 
överlevde.  

 

Figur 4. Abborrynglens medelöverlevnad som en funktion av deras längd vid introduktionen av storspigg. 
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3.3 Zooplankton 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader i biomassan av zooplankton mellan 
spiggbehandlingarna och kontrollerna (figur 6, tabell 1). Däremot minskade generellt 
zooplanktonbiomassorna över tiden utom i ett fall (spiggintroduktion vid dag ett) där 
zooplanktonbiomassorna ökade i jämförelse med kontrollerna med tiden. 

 

Figur 5. Förändringar i den totala zooplanktonbiomassan i de olika behandlingarna. Pilen illustrerar när spigg 
introducerades.  

Tabell 1. Resultat från repeated measures ANOVA analys av effekten av tidpunkt för spiggintroduktion och tid på 
den totala zooplanktonbiomassan. Den övre raden visar skillnad i zooplanktonbiomassa mellan behandlings 
inhägnaderna och kontrollerna. Rad två visar om planktonbiomassan förändras över tiden. Rad tre visar om 
biomassan förändrades olika över tiden mellan behandling och kontroll. Signifikanta resultat (p<0.05) är 
understrukna.  

Total zooplanktonbiomassa df B 1 B 2 B 3 B4 
F p F p F p F p 

Introduktionsdag 1 0.025 0.881 0.194 0.682 0.140 0.728 3.842 0.122 
Tid  1 4.089 0.113 5.208 0.085 63.29

5 
0.001 28.191 0.006 

Tid x introduktionsdag 1 9.182 0.039 0.721 0.444 1.195 0.336 0.214 0.668 

 

3.4 Spiggöverlevnad 
 
Det fanns ingen statistisk skillnad i antalet överlevande spiggar mellan behandlingarna (One 
way ANOVA; p=0.69). 
 
 

4. Diskussion 

 
Resultaten av denna studie visar att storspigg kan ha en betydande negativ effekt på 
överlevnaden hos abborrens yngel. Det visar också att ynglens överlevnadschanser ökar ju 
större de är. Detta mönster är logiskt med tanke på att abborren förr eller senare växer sig 
större än storspiggens gapstorlek men även andra faktorer än gapbegränsning verkar spela in. 
I detta experiment kunde födokonkurrens uteslutas som en huvudfaktor för hur storspigg 
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hämmar abborrynglens överlevnad eftersom zooplanktonbiomassan inte påverkades av 
spiggnärvaro. Istället verkar predation vara den huvudsakliga anledningen till ynglens låga 
överlevnad i spiggbehandlingarna.  
 
I kontrollerna var överlevnaden hos abborrynglen 67%.  I samtliga behandlingar var 
överlevnaden lägre än så vilket antyder att abborrynglen aldrig helt lyckades undkomma 
spiggens negativa påverkan. I den behandlingen där abborrynglen var störst när storspiggen 
introducerades var överlevnaden också högst, 53% av ynglen överlevde. I den första 
behandlingen där ynglen var minst var överlevnaden så låg som 11% trots att spiggdensiteten 
i detta försök var förhållandevis låg (0.14 individer/m2). I vissa kustområden har tätheter av 
storspigg upp till 30 individer/m2 observerats (Eriksson m. fl. 2011). Detta ger en uppfattning 
om hur stor påverkan storspiggen skulle kunna ha på vilda abborrbestånd. 
 
Tillväxten hos abborrynglen skedde någorlunda jämt under hela försöket. När kontrollerna 
samplades tillsammans med den sista behandlingen (spigg introduktion dag 24) dag 44 
visade det sig att de yngel som exponerats för storspigg hade växt lika mycket som de i 
kontrollerna. Detta antyder att spiggen inte har någon betydande effekt på abborrynglens 
tillväxt (det går dock inte att se om det fanns några skillnader i tillväxt mitt under försöket då 
behandling och kontroll bara samplades vid samma tidpunkt i slutet av försöket). Denna 
slutsats stöds av det faktum att zooplanktonbiomassan inte skilde sig åt mellan behandlings 
och kontrollinhägnaderna. Detta tyder på att storspigg inte hade så stor effekt på 
zooplankton i försöket. Om zooplanktontätheterna hade varit lägre i behandlingarna än i 
kontrollerna hade det kunnat indikera att det var födobrist som ledde till ynglens låga 
överlevnad i närvaro av spigg. Om födokonkurrens hade varit så betydelsefull borde det dock 
också ha påverkat ynglens tillväxt. Nu kan vi istället med stor säkerhet isolera predation som 
den huvudsakliga förklaringen till ynglens höga dödlighet i spiggbehandlingarna. 
 
Rent morfologiskt kan vuxna storspiggsindivider äta abborre som är upp till 25mm långa 
(Byström m. fl. 2015). När behandlingen där ynglen var störst startade var ynglen ca 15mm 
långa och var därför fortfarande inom spiggens gapbegränsning. Det var inte förrän mellan 
dag 30-35 som ynglens medellängd överskred 25mm. Om man följer samma mönster som i 
tillväxtfiguren borde gapbegränsning ha uppnåtts i slutet av den näst sista 
spiggintroduktionen (introduktion dag 17) och ungefär i mitten av den sista 
spiggintroduktionen (introduktion dag 24). Det visar sig dock att överlevnaden ökar ju större 
ynglen blir även innan gapbegränsningen nås, vilket antyder att det troligtvis finns andra 
faktorer som påverkar överlevnaden. När abborrens yngel blir större ändras färgteckningen 
från att vara mer eller mindre genomskinlig till att få en ljus grönaktig färg. Det kan påverka 
hur bra de smälter in i omgivningen och därför också hur lätt de upptäcks av predatorer. 
Eftersom dammarna hade rik tillgång av makrofyter kan ändringar i färgteckningen leda till 
bättre kamouflage. Ynglens maximala simhastighet ökar även ju större de är och det gör att 
de lättare kan undvika attacker från predatorer (Christensen 1996). En annan förklaring kan 
vara att storspiggen begränsas mer av dess matsmältningshastighet allt eftersom 
abborrynglen blir större (Claessen m. fl. 2002).  
 
I denna studie användes relativt stora dammar med naturlig botten och med god tillgång av 
refuger i form av makrofyter. Detta gör att abborrynglen hade goda möjligheter att gömma 
sig och stort utrymme att fly på vilket kan ha hjälpt dem att undkomma storspiggen. Om 
försöket hade utförts i små akvarier hade det främst visat på gapbegränsning hos predatorn 
då ynglen i sådana förhållanden inte skulle ha haft någon möjlighet att fly eller gömma sig 
(Christensen 1996). I fiskarnas naturliga miljö kan ynglen utöver sin storlek utnyttja 
beteendemässiga och morfologiska försvar som genomskinlighet och färgteckning. Att 
experimentet kunde utföras i en miljö som liknar den naturliga medför att resultatet kan 
användas för att förstå hur spigg kan påverka vilda abborrpopulationer.  
 



10 
 

Denna studie har visat att storspigg kraftigt kan påverka överlevnaden hos abborryngel. 
Resursbegränsning kunde inte förklara detta resultat men huruvida resurskonkurrens spelar 
in längre fram på säsongen mellan spigg och abborre är dock ej kartlagt i denna studie 
Abborrynglets storlek när spiggen kommer in till kusten har stor betydelse för överlevnaden, 
dvs. ju senare spiggen kommer in desto större andel yngel verkar överleva under ynglets 
första 6 veckor. Detta kan förklara varför man hittar abborryngel längre in i skyddade vikar 
långt från havet då spiggen sannolikt inte kommer dit i samma utsträckning som mer 
exponerade vikar.  
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