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Abstract  

Fish movement is an important behavior that can determine habitat choice, reproduction areas, and is a way to 

avoid predators. The movement can be seen as a key mechanism for fish to maximize fitness components such 

as growth, survival and reproduction. The northern pike (Esox Lucius) is a top predator in many waters of the 

northern hemisphere. The Baltic Sea is one of the world's largest brackish water ecosystems where the pike 

mainly lives along the coast, but the pike also occurs in hot and cold freshwater lakes, flowing streams, river 

estuaries, on the west coast and rapids in the mountains. Pike usually migrate to deeper waters during winter, 

but return to shallow spawning habitats in spring. In the mountain environment and on the west coast the pike 

can swim miles from the brackish water and lakes to spawn. The aim of this study was to evaluatre size 

differences in movement patterns of pike. It has been found in other studies that there are differences between 

individual sizes, so it should also be true in this study. During 2004 data were collected using radio-telemetry 

tagged pike in Lake Krankesjön in southern Sweden. The design of this study was to mark and track individual 

pike of three size categories: small, intermediate and large. Individual positions were obtained by tracking 

individual radio signals. 

     In the spring 20 individuals each of intermediate and large pike were tagged. A t-test showed that there was a 

significant difference in size between the groups, as well as between their cumulative distance swum during the 

period 31/5-04 - 30/6-04. In the following autumn the same intermediate and large individuals were tracked, but 

also 20 small individuals were tagged and tracked during autumn. An ANOVA showed that there was a significant 

difference in size between pike groups, as well as between their cumulative distance swum during the period 

2/9-04 - 12/10-04. A post-hoc Tukey indicated that the difference originated from a significant difference in 

cumulative distance swum between small and large pike. 

 

Sammanfattning  

Rörelse hos fisk är ett viktigt beteende som kan bestämma val av habitat, lekområden samt är ett sätt att 

undvika predatorer. Rörelsen kan ses som en nyckelmekanism för fiskar att maximera fitnesskomponenter 

såsom tillväxt, överlevnad och reproduktion. Gäddan (Esox Lucius) är en toppredator i många vatten på det 

norra halvklotet. Östersjön är ett utav världens största bräckvattensystem där gäddan främst lever längs med 

kusten, men gäddan förekommer också i varma och kalla sötvattensjöar, rinnande vattendrag, i flodmynningar 

på västkusten och i forsarna uppe i fjällen. Under vintern vandrar den oftast ut till djupare vatten och på våren 

upp till lekplatser. I fjällmiljö och på västkusten kan gäddan vandra miltals från bräckvatten och sjöar för att leka.    

Målet med denna undersökning var att se om det finns några storleksskillnader i rörelsemönster hos gädda.      

Det har framkommit i andra studier att det finns skillnader mellan storlekar mellan individer, så det borde även 

stämma i denna undersökning. Under 2004 samlades data in med hjälp av radiotelemetrimärkta gäddor i 

Krankesjön i södra Sverige. Utformningen av denna undersökning var att märka och spåra enskilda gäddor av tre 

storlekskategorier, små, mellanstora och stora. Individuella gäddpositioner erhölls genom att spåra enskilda 

radiosignaler.  

    På våren märktes 20 individer vardera av mellanstor och stor gädda. Ett t-test visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan gäddgrupperas storlek och deras kumulativa simmade sträcka under perioden 31/5-04 

- 30/6-04. Under hösten följdes samma individer av mellanstor och stor gädda, men även 20 gäddor av kategorin 

liten gädda märktes under hösten. En ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan gäddgruppernas 

storlek och deras kumulativa simmade sträcka under höst perioden 2/9-04 - 12/10-04. Ett post-hoc Tukey visade 

att signifikansen i ANOVAn härrörde från en skillnad mellan små och stora gäddors simsträckor.  

 

 

 

 



Inledning 

Lokomotion är en beteckning som anger djurs förflyttning. Det finns olika former av rörelse beroende på vilket 

element djuret förflyttar sig på eller i. På ytan av ett fast underlag utan hjälp av extremiteter eller med 

extremiteter, flygande i luft, simmande på vattenytor eller simmande i vatten. Rörelseapparaten är de vävnader 

och organ som ett djur använder för sin förflyttning (http://www.ne.se).  

    Vatten är trögare att förflytta sig i än luft vilket gör att det krävs en slank, strömlinjeformad kropp för detta. En 

fisk tar sig fram med olika muskler beroende på situation, tunna muskler vid vardaglig förflyttning och större 

muskler i stressade eller hotfulla situationer. Deras rörelse får de genom att från mitten av kroppen börja en 

vågrörelse som vandrar bakåt som får stjärtfenan att röra sig från sida till sida. För att ligga på önskat djup 

använder sig majoriteten av alla fiskar av en simblåsa. Denna fungerar som en ballong som fisken kan fylla upp 

eller tömma för att justera djup (https://zoologi.wikispaces.com) 

    Rörelse hos fisk är ett viktigt beteende som gör att de kan förflytta sig mellan habitat, reproduktionsområde 

samt är ett sätt att undvika predatorer. Rörelsen är individuell förflyttning över korta avstånd mellan viloplats, 

gömställen och födosök inom hemområdet. Därför kan rörelsen ses som en nyckelmekanism för fiskar att 

maximera fitnesskomponenter såsom tillväxt, överlevnad och reproduktion (Harley-Lavoie, 2016) 

    Gäddan (Esox Lucius) är en toppredator i många vatten på det norra halvklotet. Den kan leva i både sött och 

bräckt vatten. Östersjön är ett utav världens största bräckvattensystem där gäddan främst lever längs med 

kusten, men gäddan förekommer även i varma och kalla sötvattensjöar, rinnande vattendrag, i flodmynningar på 

västkusten och i forsarna uppe i fjällen (Rothla, 2012). Gäddan föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund 

med lugna vatten, medan större gäddor även gärna besöker djupare vatten. 

    Leken sker under mars-maj och pågår i ca 3-6 veckor, under denna tid kan varje individ förflytta sig långa 

sträckor för att komma till sina lekplatser som oftast är belägna på översvämmade stränder och starrängar samt 

långgrunda vikar på varierande djup. Med undantag för lekperioderna så lever gäddan solitärt och stationärt i 

sitt hemområde där den oftast intar sin favoritplats intill vassen bland näckrosor, nate, tång och andra växter för 

att vila samt spana efter byte. Undantag förekommer med gäddor som rör sig längre i hemområdet som 

exempel äldre exemplar som följer efter strömmingstim. Under vintern vandrar den oftast ut till djupare vatten 

och på våren upp till lekplatser. Oftast återkommer gäddan till samma lekplats år efter år. I fjällmiljö och på 

västkusten kan gäddan vandra miltals från bräcktvatten och sjöar för att leka (http://www.fiskbasen.se). 

    Gäddan är en predator som ligger i bakhåll och anfaller förbisimmande byten med en snabb attack. Större 

individer fångar och äter alla slags fiskar, främst stimlevande fiskar så som sarv, mört och sill, men den kan också 

fånga mindre djur såsom grodor, fågelungar och gnagare om tillfälle ges. Gäddan kan ta fiskbyten upp till halva 

sin egna kroppslängd så länge den får in bytet i munnen. Kannibalism är vanligt förekommande när andra 

bytesdjur är få (Nilsson, 2006) Både kannibalism och andra byten förekommer som oftast då de med andra fiskar 

delar på samma resurser. (Craig, 2008) De yngre gäddorna under 10 cm livnär sig i huvudsak på insekter, larver 

och kräftdjur. Gäddyngel äter till största del hoppkräftor, vattenloppor och andra planktondjur.   

    I Sverige finns inga tecken på några populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer överstiger 

gränsvärdet för rödlistning vilket gör att gäddan anses som livskraftig (LC) (http://www.artdatabanken.se). I 

övriga Europa har man dock sett en tillbakagång hos en del populationer, detta på grund av föroreningar, brist 

på lekplatser, klimatförändringar, temperaturförändringar och överfiske (Larsson et al, 2015). 

    Målet med denna undersökning var att se om det finns några storleksskillander i rörelsemönster hos gädda. 

Deras levnadsätt, lekvandringar och föda visar på att större individer är mer benägna till att röra sig över större 

områden. Det har även framkommit i andra studier (Sandlund et al. 2016) att det finns skillnader mellan 

gäddstorlekar, så det borde även stämma i Krankesjön där gäddorna i denna undersökning undersöktes 2004.  

 

 

 

 



Material och metoder 

Det jag har gjort i denna undersökning är att utvärdera och analysera insamlad data från 2004. Under 2004 

samlades data in med hjälp av radiotelemetrimärkta gäddor i en sjö i södra Sverige.  

Utformningen på denna undersökning var att märka och spåra enskilda gäddor av tre storleksklasser, stor; total 

längd (TL): 691 ± 99mm, kroppsvikt (KV): 2392,5 ± 1210,2g, mellanstor; TL: 437 ± 69 mm, KV: 569,8 ± 267,8 g, 

liten gädda; TL: 213 ± 16 mm, KV: 58,1 ± 12,1 g med radiotelemetri och GPS. Studien utfördes i sjön Krankesjön i 

södra Sverige (55 ° 42'N, 13 ° 28'E). Sjön är 3,4 km2 stor med ett medeldjup på 0,7 meter och tät vegetation 

(Nilsson 2006).  

   Under våren 10-28/5 2004 märktes mellanstor och stor gädda, detta då klassen liten gädda var för liten för att 

märkas med radiosändare så tidigt på säsongen. Den lilla gäddan fångades och märktes under hösten 14-16/9 

2004. Dessa olika märkningsperioder berodde på två skäl. För det första bör märkning av individer helst utföras i 

god tid före spårningsperioden, vilket var fallet för mellanstor och stor gädda för att undvika potentiella negativa 

effekter av hantering vid fångst och märkning. För det andra krävde storleken på de små gäddorna små och 

därigenom kortlivade sändare (på grund av batteristorlek) varför tidig märkning av kategorin liten gädda inte var 

möjlig. 

    På fångstdagen bedövades varje gädda med bensokain, kroppslängd (närmaste mm) och vikt (närmast 0,1 g) 

mättes för varje individ innan de märktes med radiosändare.  Tre storlekar av sändare användes: stor (längd: 

42mm, djup: 17mm, vikt: 14g, modell: F1835, batterilivslängd: 216 dagar), medelstor (längd: 24mm, djup: 

13mm, vikt: 2,5 g, modell: F1560, batterilivslängd: 97 dagar) och liten (längd: 19mm, djup: 8mm, vikt: 1,3g, 

modell: F1520, batterilivslängd: 28 dagar). Sändarna, var och en med en unik kombination av puls- och 

signalfrekvens, implanterades kirurgiskt. Sändare sattes in via ett 10-20 mm (beroende på sändarstorlek) lateralt 

snitt på gäddans vänstra ventral sida, bakom bröstfenan. Den 20cm yttre antennen leddes till en utgång 5cm 

bakom snittet genom en kirurgisk nål som avlägsnades efter operationen. Efter sändarens införande stängdes 

snittet med en (liten gädda) eller två (medel och stor gädda) suturer (icke absorberbar silkestråd). Efter 

märkningsproceduren fick gäddorna återhämta sig från bedövningen i luftat sjövatten och efter fullständig 

återhämtning förflyttades de till en förvaringsbur (2x1x1m) över natten innan den släpptes vid fångstplatsen. 

    Spårningsperioden för hösten inleddes fyra dagar efter att alla tre storleksklasserna hade märkts. Individuella 

gäddpositioner erhölls genom att spåra enskilda radiosignaler från båt. Spårning av GPS-positioner utfördes så 

exakt som möjligt (alltid inom fem meter från signalplatsen). Gäddan spårades och positionerades under 17 

dagar. Väderförhållandena (starka vindar) möjliggjorde inte positionering av alla individer på varje spårningsdag, 

men varaktigheten mellan varje individs positioneringar minimerades (maximalt fem dagar). 

    Den ursprungliga avsikten var att markera och spåra 20 individer av varje storlekskategori. Det fanns dock viss 

dödlighet bland märkta fiskar. Individer som inte hade rört sig alls (med tanke på både GPS-positioner och 

livsmiljö) under spårningsdagarna och efter försök att inducera rörelse genom störning (genom att vada genom 

området eller omröring med åran) ansågs döda och uteslöts från vidare analyser. Vid spårningsperiodens början 

hade sex stora och tio mellanstora gäddor hittats eller bedömts döda. Två av de små gäddorna dog och en liten 

sändare slutade fungera under spårningsperioden. Naturlig dödlighet i gäddpopulationer kan uppgå till 40%, och 

även om det inte är önskvärt är den observerade dödligheten inte onormal.  

    Den statistiska analysen utfördes i Excel. Den data som användes var varje individs totala simmade sträcka 

under spårningsperioden. Under våren 31/5-04 – 30/6-04 kunde 18 mellanstora och 16 stora gäddor analyseras i 

ett t-test. Under hösten 2/9-04 – 12/10-04 gjordes en ANOVA analys där 17 små, 8 mellanstora och 12 stora 

gäddor kunde analyseras. För höstdatan gjordes även ett post-hoc Tukey test för att se mellan vilka grupper 

skillnad fanns.  

 

 

 

 



Resultat  

Ett t-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan gäddornas storlek och deras simmade sträcka under 

vår perioden 31/5-0 – 30/6-04, t32=2,037, P < 0,001. En ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

gäddornas storlek och deras simmade sträcka under höst perioden 2/9-04 - 12/10-04, F2,36=4,769, P = 0,039.  

Ett post-hoc Tukey test gjordes för höstdatan för att se mellan vilka grupper skillnad fanns. 

Liten vs medel – P = 0,9734 > 0,0167 = Ingen skillnad  

Medel vs stor – P = 0,0874 > 0,0167 = Ingen skillnad  

Liten vs stor – P = 0,0140 < 0,0167 = skillnad  

  

 

 
Figur 1: Medelsträcka av total simmad sträcka med standardavvikelse för perioden 040531 - 040630 

 * = Mellan vilka grupper skillnad finns.  

 
 

 
 Figur 2: Medelsträcka av total simmad sträcka med standardavvikelse för perioden 040902-041012. 

 * = Mellan vilka grupper skillnad finns.  
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Diskussion  

Den här undersökningens syfte var att ta reda på om gäddans rörelsemönster i en sjö i södra Sverige är 

storleksstrukturerade. Hypotesen var att den är storleksstrukturerad i och med att man i andra undersökningar 

har funnit att individer med större kroppsstorlek rörde sig mer än de som var mindre (Vehanen et al., 2006). 

(Sandlund et al. 2015) har i sin artikel beskrivit hur man i Løpsjöns reservoar och 20 km av den anslutna floden 

Rena undersökte gäddpopulationer 2003-2013 med hjälp av radiotelemetri. I och med denna undersökning 

kunde man se att de flesta gäddorna hade ett hemområde på ca 2 km, undantag fanns med några individer som 

migrerade uppåt 14 km. Dietanalys visade att nästan alla tillgängliga fiskarter blev byten åt gäddan och att det 

fanns en signifikant skillnad mellan storleken mellan individer, mindre individer åt mindre byten jämfört med 

större. De test som gjordes för att se mellan vilka grupper det fanns en skillnad kunde man se att det var mellan 

klassen liten och stor gädda som skillnad fanns. Ingen skillnad fanns mellan de andra klasserna men under våren 

fanns en skillnad mellan medelstor och stor gädda. Detta kan ha sin förklaring i antalet analyserade individer då 

det skiljer ganska så mycket inom vissa grupper mellan vår och höst.  

    Det skiljer sig i antalet grupper mellan dessa två perioder då man på våren endast märkte upp mellanstora och 

stora gäddor, medan man under hösten lade till en grupp. Detta gjorde att huvudundersökningen 

koncentrerades på höstdatan med de tre storleksklasserna då en större spridning mellan storlekarna kunde fås. 

Men även vårdatan analyserades trots att det bra fanns två grupper, detta för att få en bild av hur det såg ut 

under våren. Det förekom bortfall av individer i varje klass. Under våren hade man två storleksgrupper av gädda 

där bortfaller var 20 % hos mellanstora och 10 % hos stora gäddor. Under hösten var bortfallet för liten gädda 15 

%, 65 % för mellanstor gädda och 30 % för stor gädda. Detta kan ha många förklaringar dels naturliga dödsfall i 

form av predation, de mindre gäddorna blev byten för större rovdjur och andra större gäddor. Det är även 

vanligt med kannibalism inom gäddpopulationer. En gädda tar byten så stora som deras gap är, med andra ord 

allt som kan få plats i munnen är potentiella byten (Nilsson, 2006). Resultaten kan också påverkas av hur 

vegetationen i sjön såg ut under den aktuella perioden. I artikeln av (Craig 2008) beskriver han att i gäddans 

tidiga livsstadie är den mycket beroende av vegetation. Detta då vegetation ger äggen och de små ynglen ett bra 

gömställe, men även under deras uppväxt är det viktigt med vegetation som skyddar mot predatorer, vilket 

också ger ett skydd mot kannibalism. Vegetationen är som rikast under vår och sommar men reduceras under 

höst och vinter. Detta medför att den yngre och mindre gäddan är mera oskyddad för predatorer under höst och 

vinter. Men dödsfall behöver inte vara den enda orsaken, utan det kan även röra sig om att en del individer har 

blivit uppfiskade eller att sändaren helt enkelt har slutat fungera på ett eller annat sätt. Så man hade under 

våren jämnare siffror i de två grupperna man då märkte jämfört med vad man hade under hösten då man hade 

väldigt ojämnt antal individer i de olika storleksklasserna. Detta gör såklart att man får en större risk för att få ett 

felaktigt resultat. Det var främst den mellanstora gäddan som hade ett stort bortfall under hösten, ett mer 

rättvist resultat hade man givetvis fått om bortfallet hade varit mindre eller i samma storlek som i de övriga 

grupperna. Klassen liten gädda hade märkts under hösten jämfört med de andra grupperna som märktes på 

våren vilket har gjort att den klassen inte hade varit märkt lika länge och på så vis inte lidit av lika stor 

predatorrisk som de övriga gruppera. Hade klassen liten gädda märkts under våren och varit med lika länge som 

de övriga hade troligtvis individantalet sett annorlunda ut och kanske även så resultatet.  

    Under våren har de rört sig längre än vad samma grupper hade gjort under hösten, vad det gäller mellanstor 

och stor gädda. (Vehanen et al. 2006) förklarar i sin artikel om att gäddan rörde sig mer och mera varierat under 

sommarmånaderna men att under hösten började rörelsen minska och under vintern rörde sig gäddan väldigt 

korta sträckor. De beskriver också att vattnets temperatur spelar en viktig roll i rörelsemönstret hos gädda. 

Enligt väderdata från (http://www.rl.se) kan man utläsa att under maj månad i Kristianstad var 

medeltemperaturen ca 10 grader och i oktober ca 5 grader, detta borde även göra at vattnets temperatur olika 

mellan månaderna. Dessa faktorer kan mycket väl spela in i att de verkar röra sig mera under våren/sommaren 

jämfört med under hösten. 

   Trots att det är 13 år sedan denna märkning och spårning av fisk gjordes så visar resultatet detsamma som den 

i andra nyare undersökningar (Vehanen et al. 2006; Pauwels et al. 2014).  



Detta med att gäddan förflyttar sig så som den gör, gör att vi får ett levande vatten med fisk i olika storlekar som 

är en viktig del i den svenska faunan och ekonomin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenser  

Craig, J. F. (2008). A short review of pike ecology. Hydrobiologia, 601(1), 5-16. 

Harvey-Lavoie, S., Cooke, S. J., Guénard, G., & Boisclair, D. (2016). Differences in movements of northern pike 
inhabiting rivers with contrasting flow regimes. Ecohydrology, 9(8), 1687. doi:10.1002/eco.1758 

 
Larsson, P., Tibblin, P., Koch-Schmidt, P., Engstedt, O., Nilsson, J., Nordahl, O., & Forsman, A. (2015). Ecology, 

evolution, and management strategies of northern pike populations in the Baltic Sea. AMBIO - A Journal 
Of The Human Environment, 44451. doi:10.1007/s13280-015-0664-6 

 
Nilsson, P. A. (2006). Avoid your neighbours: size‐determined spatial distribution patterns among                                                             

northern pike individuals. Oikos, 113(2), 251-258. 
 
Pauwels, I. S., Goethals, P. L., Coeck, J., & Mouton, A. M. (2014). Movement patterns of adult pike  
            (Esox lucius L.) in a Belgian lowland river. Ecology Of Freshwater Fish, 23(3), 373. doi:10.1111/eff.12090 
 
Rohtla, M., Vetemaa, M., Urtson, K., & Soesoo, A. (2012). Early life migration patterns of Baltic Sea pike (Esox 

lucius). Journal Of Fish Biology, 80(4), 886-893. doi:10.1111/j.1095-8649.2012.03226.x 
 
Sandlund, O. T., Museth, J., & Øistad, S. (2016). Migration, growth patterns, and diet of pike (Esox  lucius) in a 

river reservoir and its inflowing river. Fisheries Research, 173(Part 1), 53-60.    
doi:10.1016/j.fishres.2015.08.010 

Vehanen, T., Hyvärinen, P., Johansson, K., & Laaksonen, T. (2006). Patterns of movement of adult northern pike 
(Esox lucius L.) in a regulated river. Ecology Of Freshwater Fish, 15(2), 154. doi:10.1111/j.1600-
0633.2006.00151.x 

Webbsidor  

http://www.fiskbasen.se/gadda.html (16/5 - 17) 
 
https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/206139 (16/5-17) 
 
https://rl.se/vadret/period.php (9/6-17) 
 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lokomotion (12/6-17) 
 
https://zoologi.wikispaces.com/R%C3%B6relse 
 


