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Abstract: 

The daily movements of roach when migrating between its winter habitat in a stream and its 

summer habitat in a lake were studied during spring. The main source of food for roach in the 

lake is zooplankton, which increases in density as temperature rises during spring. The study 

was based on following the daily movements of tagged fish during spring. The idea was to 

test if roach, by moving back and forth between the stream and the lake, sample the 

availability of food in the lake and continue to do so until the food supply reaches a level so 

that the benefits of higher growth outweigh the risk of predation in the lake. My results 

showed that roach do indeed swim back and forth between the lake and the river during a 

period when food availability is uncertain, before all individuals finally move into the lake to 

stay. This seems to occur at a time when the availability of food is sufficiently large to 

compensate for the risk of predation in the lake. 

 

 

 

Sammanfattning 

I den här undersökningen studeras dygnsaktiviteten hos mört i migration mellan 

vinterhabitatet i en bäck och sommarhabitatet i en sjö under vårperioden när tätheten av 

zooplankton i sjön förväntas öka. Mörtens huvudsakliga föda i sjön är zooplankton, vilka ökar 

i täthet när temperaturen stiger under våren. Undersökningen gick ut på att märka fiskar och 

följa deras beteende under våren. Tanken var att få bekräftat att fiskarna undersöker 

födotillgången i sjön så länge tills födotillgången är så bra att vinsten de gör i tillväxt 

överväger farorna från predatorer i sjön. Undersökningen bekräftade att mörtar simmar fram 

och tillbaka mellan sjön och ån under en period med mer osäker fodertillgång innan alla till 

slut flyttar till sjön. Vid just den tidpunkten då födotillgången är tillräckligt stor för att 

kompensera för de förhöjda farorna av predatorer i sjön.  

 

Inledning 

Många djur migrerar mellan olika habitat och miljöer. Förflyttningarna kan t.ex. bero på att 

olika habitat är olika lämpliga för olika fitnesskomponenter, som reproduktion, överlevnad, 

tillväxt och födointag (Dingle & Drake 2007). Ett välkänt migrationsfenomen är flyttfåglarna 

som flyttar över mycket långa distanser under vår och höst. Många fåglar migrerar för att få 

tillgång till föda för att föda upp sina ungar under våren, medan de flyttar till varmare 

breddgrader där de tillbringar vintern (Fudickar 2016). Även många däggdjur kan migrera 
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över stora avstånd, både på land och i vatten. Kända exempel från akvatiska system är valar 

(Silva et al 2013) och sköldpaddor (Hays & Scott 2013). Även fiskar migrerar, ett exempel är 

atlantlaxen (Salmo salar) som är känd för att ha specifika lekområden och byter miljö mellan 

hav och sötvatten (Lacroix & Bradford 2013). De simmar långa sträckor från havet där de 

växer till sig till långt upp i älvar för att leka. På land är det vanligt att t.ex. större betesdjur 

byter mellan olika habitat vid olika årstider pga. tillgången till föda. (Avgar et al 2014) 

 

Migration och habitatskiften som inte är direkt kopplade till reproduktion är ofta en 

individuell respons där fisken avväger mellan risk för predation och tillväxtpotential (Werner 

et al. 2008). Djuren försöker minimera predationsrisken (P) och maximera tillväxtmöjligheten 

(G) genom att välja habitat som minimerar kvoten P/G. Om P och G följer t.ex. 

säsongsmässiga mönster kan man använda estimat av P/G för att förutspå migrationsmönster. 

Ett exempel på detta kommer från mörten (Rutilus rutilus) som säsongsmässigt migrerar från 

sin hemsjö för att övervintra i närliggande bäckar (Brönmark et al. 2008). Då det finns mycket 

mat i sjön under sommaren lönar det sig då att befinna sig i sjön trots att där finns mycket 

rovfisk och hög predationsrisk. På vintern är födotillgången mycket låg i både sjön och 

anslutande bäckar, medan risken att bli uppäten är mycket större i sjön, varför det lönar sig att 

lämna sjön. Ur detta perspektiv borde alla mörtar lämna sjön när födotillgången blir för låg, 

men så är inte fallet; bara en del av fiskarna migrerar medan en del av populationen stannar i 

sjön. Den individuella variationen antas bero på både arv och kondition (Skov et al. 2010, 

Brodersen et al. 2008). 

 

Kvoten P/G i sjön påverkar när mörten bör lämna sjön på hösten, men borde också styra när 

det lönar sig för mörten att återvända till sjön under våren. Fiskarna måste då på något sätt 

avgöra när de ska flytta tillbaka till sjön baserat på när det börjar finnas tillräckligt med föda 

för att det ska vara värt att ta den större predationsrisken i sjön. Mörtens huvudsakliga föda i 

sjön är zooplankton, vilka ökar i täthet när temperaturen ökar under våren (Hansson et al. 

2007). Men hur vet mörtarna som är i bäckarna när zooplankton i sjön börjar tillta i antal? När 

och hur avgör mörten att det är dags att flytta? Vilken strategi har de för att få reda på när det 

lönar sig att flytta? Flyttar alla samtidigt?  Kan de periodvis simma ut i sjön för att undersöka 

den rådande zooplanktonförekomsten? I den här undersökningen studeras dygnsaktiviteten 

hos mört i migration mellan vinterhabitatet i en bäck och sommarhabitatet i en sjö under 

vårperioden när tätheten av zooplankton i sjön förväntas öka. Undersökningen baseras på 

telemetridata från PIT- (passive integrated transponder) märkta fiskar som simmar genom 
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avläsarantenner i bäckar nära sjön. Hypotesen som undersöktes var att fisken under våren 

uppehåller sig i ån på dagen och migrerar mellan å och sjö under gryning och skymning tills 

de stannar alla i sjön under sommaren. De stannar när födotillgången minimera kvoten P/G so 

att födotillgången överväga predationsrisken.  

 

 

 

 

 

Material och metoder 

 

All data till den här studien är en del av ett längre och större projekt om migration av mört 

mellan sjön Krankesjön (Figur 1) och de två från- och ett tillflöden till Krankesjön, som ligger 

i södra Sverige öster om staden Lund nära den lite större Vombsjön. Den data som användes 

är en del av en större mängd data som samlades in våren 2012 vid Krankesjön och dess 

tillflöde Silvåkrabäcken. Under en period av 9 dagar, från 22 mars och till 12 april, fångades 

mört (N=723) med hjälp av elfiske uppströms i Silvåkrabäcken där de fiskar som migrerar 

under vintern uppehåller sig. Fiskarna märktes med PIT-tags (mycket små passiva 

”radiosändare”). Mörten som märktes hade en genomsnittlig längd på 165 mm och en 

genomsnittligt vikt av 40g.  De sätts in i fisken genom ett 5mm snitt i buken. PIT-tags är 23,1 

mm långa och 3,85 mm i diameter, tillverkade av Texas instruments. Märkningsmetoden har 

inga negativa effekter på tillväxt eller överlevnad (Skov et al 2005, Hulthen et al. 2013). 

Fiskarna vägdes och längden mättes också för att kunna jämföra deras kondition vid behov. 

Fiskarna släpptes efter märkningen tillbaka i Silvåkrabäcken på ungefär samma ställe som de 

fångades.  
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Figur 2:  Krankesjön med in- och utflöden 

 

 

Ungefär 600 m uppströms från inflödet i sjön sattes antenner upp i Silvåkrabäcken (figur 2). 

Två antenner sattes upp med ”X” meter avstånd så att man kunde se åt vilket håll fisken 

simmade. Antennerna är runda och täcker hela bredden och djupet på ån så att alla märkta 

fiskar som passerade registrerades. Antennerna är kopplade till en radiomottagare som kan 

läsa av den individuella frekvensen från varje märkt fisk.  
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Figur 2 Foto från antennerna i bäcken 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

De flesta fiskar flyttade till sjön från 12 april och fortsätter flytta ut under hela perioden. Från 

och med samma tid simmar väldigt få tillbaks till ån. Under ca tre veckor från 29 mars 2012 

till 12 april 2012 är det fler och fler fiskar (till slut uppemot hundra) som simmar fram och 

tillbaka mellan sjön och ån. Redan efter någon vecka stannar de första enstaka fiskarna kvar i 

sjön och kommer inte tillbaka till ån. Under ca tre dagar från 11 till 13 april 2012 simmade 

mört till sjön med väldigt få individer som simmade tillbaka till ån. Endast några enstaka 

återvänder till ån. 
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Figur 3. Diagram över antalet mört som passerat antennerna på väg till sjön och på väg tillbaka till ån.  

 

 

Medeltiden för när fiskarna migrerade mot sjön låg runt kl. 17 (Figur 4). Solnedgången under 

försöksperioden låg i början eller mitten på mars vid 18.30 och vid 11 april vid ca kl. 20.00. 

Skymningen börjar ca. en timme innan solnedgången och därför kan man anta att fiskarna 

simmar ut i samband med den. 
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Figur 4 Cirkeldiagram över dygnets 24h. Staplarna visar när på dygnet fiskarna valde att simma ut ur ån mot 

sjön. Antal fiskar indikeras med ringarna från 50-200). Klockslagen går att läsa av längst ut. Data Type Time, 

Number of Observations  997, Data Grouped? No, Group Width (& Number of Groups), Circular Variance 

0,299, Circular Standard Deviation 03:13 (48,304°), Standard Error of Mean 00:06 (1,528°), One Sample Tests 

 

 

 

När fiskarna simmar tillbaka till ån passerar dem ganska synkront runt kl. 5-6 på morgonen 

(Figur 5). Soluppgången skiftar inte med lika många timmar som solnedgången under 

undersökningsperioden. Soluppgångens skillnad var under försöksperioden vid mitten av 

mars ca kl. 6.30 till ca 6.00 vid mitten av april därav varierar gryningen inte lika mycket och 

ligger då mellan 5.30 till 5.00, vilket syns tydligt i staplarna som är tydligt koncentrerade 

mellan 5.00 och 6.00 då alla fiskar simmar tillbaka till ån 
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Figur 5: Cirkeldiagram över dygnets 24h. Staplarna visar när på dygnet flest fiskar valde att simma tillbaka till 

bäcken.(antalet fiskar i innersta ringen 25st yttersta 125st)  Klockslagen samma som i Figur 4) Variable 

migration till bäcken,  Data Type Time, Number of Observations 408, Data Grouped? No,  Group Width (& 

Number of Groups)  Circular Variance 0,699,  Circular Standard Deviation 05:54 (88,745°),  Standard Error of 

Mean 00:25 (6,5°), One Sample Tests 

 

 

 

Diskussion 

Hypotesen som undersöktes var att fisken under våren uppehåller sig i ån på dagen och 

migrerar mellan å och sjö under gryning och skymning bekräftades av denna studie. I tidigare 

forskning i samma sjö har det framkommit att perioden då zooplankton börjar växa till 

exponentiellt är just kring den 15 april (Hansson 2007), vilket passar bra ihop med 13 april då 

alla fiskar hade bestämt sig för att stanna i sjön. Det här tyder på att det är vid ungefär samma 

tid varje år som det blir en så stor tillväxt av zooplankton att det är värt för fiskarna att ta 

risken att stanna i sjön eftersom den goda födotillgången överväger risken att blir uppäten. 

(Werner et al. 2008) Är risken att bli hittat av en predator i sjön större än risken att dö av 

svält, kommer de kunna offra en del av sin kondition i syftet att simma fram och tillbaka för 

att hitta den tidpunkten då faktorn G (tillväxt) blir högre än P (predationsrisken) så kommer 

sen kvoten P/G vara lika låg i sjön som i ån där istället både P och G ligger väldigt lågt under 

vintern. Man kan anta att tidpunkten då kvoten P/G ligger på minst samma nivå i sjön eller 
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lägre är då fiskarna börjar stannar kvar i sjön. Förflyttning, migration bero på att djuren vill 

maximera  sina fittnesskomponeter (Dingle & Drake 2007). 

 

Vad som kännetecknar de fiskar som simmar fram och tillbaka (Brodersen et al. 2014) och 

undersöker sjön jämfört med de fiskar som väntar i ån och bara ”hänger på” när det blir dags 

att flyttar helt flytta till sjön går inte att veta med enbart den här undersökningen. Man skulle 

kunna anta att det är de som har bäst kondition kvar efter vintern som orkar göra detta. (Skov 

et al. 2010, Brodersen et al. 2008) Därmed borde man lägga till en utvärdering av fiskarnas 

vikt som mättes och även om deras längd har något inflytande på valet av att simma fram och 

tillbaka och ”undersöker” själv eller bara ”hänger på”. Vi vet inte om det är enbart kondition 

eller arv (Chapman et alt 2011). 

 

Att solnedgången ändras så pass mycket under undersökningsperioden förklarar att det inte är 

tydlig på en och samma klockslag för utsimningen under hela perioden. Det syns att fiskarna 

under samplingstiden simmar till sjön under skymningen en timme innan solnedgången och 

vilket är mellan kl. 17.00 och 19.00 som förväntat. Däremot flyttar somliga redan under tidig 

eftermiddag, vilket gör att medelvärdet statistisk ligger vid ca kl. 17.00 för hela perioden. 

 

Det är i gryningen och skymningen som mört migrerar fram och tillbaka, vilket troligtvis ger 

dem ett mycket bra skydd så att de inte upptäckts av predatorer, som kan vara rovfiskar men 

även fåglar. Att de undersöker födotillgången i sjön under natten och simmar fram och 

tillbaka bara i gryning eller skymning är också ett sätt att hålla P (predationsrisken) så låg som 

möjligt.  

 

 Denna migration morgon och kväll pågår under en period för att undersöka när 

födotillgången i sjön är så bra att de flesta mörtar flyttar till sjön för säsongen. Våren 

karaktäriseras av en kort period då födoresursen (zooplankton) ökar explosionsartat. Om 

mörten lyckas optimera sin timing och bli bättre över tid med att hitta den mest gynnsamma 

tidpunkten att flytta kan det även ha inflytande på predatorernas P/G som kan komma att stiga 

istället. (Brönmark et al. 2008). Desto bättre mörten lyckas att undvika sina predatorer desto 

sämre G (tillväxt) bli det för predatorerna. Det kan i sin tur förändra samspelet av alla 

ekologiska faktorer i sjön. Skulle mörten lyckas att föröka sig betydligt bättre betyder fler 

mörtar att P/G även förändras för zooplankton, vilka blir utsatta för en mycket större 

predation som gör att kvoten P/G stiger även för zooplankton. (Hansson et al. 2007) 
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Hur mörten kan veta när födotillgången i sjön är tillräckligt bra för att ta den högre 

predationsrisken i sjön för att flytta dit över sommaren vet vi inte. Det är troligen genom den 

här samplingen av miljön som fiskarna gör. Vi kan se här som fiskarna får reda på det, vi har 

ingen kännedom i dagsläget om andra sätt som fisken kan veta hur mycket zooplankton det 

finns i sjön nedströms deras plats för vintervistelse. Det enda tänkbara fiskarna har att gå efter 

är temperatur och dagslängd, vilket har undersökts hos en del migrerande fiskar som ål och 

lax (Martins et al. 2012 och Reckordt et al. 2014). 

 

Den insamlade datan visade att antalet fiskar som registrerades vid antennerna varierade 

mycket i antal under undersökningstiden, möjligtvis eftersom bara en del av fiskarna 

registrerades vid de olika tillfällena. Antennerna kan inte registrera alla fiskar som simmar 

förbi i fall det är för många som passerar exakt samtidigt vid mätstationen. Dessutom måste 

man ha i åtanke att märkningen pågick från 22 mars till 12 april. Märkningen pågick under 

den första perioden då under hundra migrerande mörtar. Därmed pågick märkningen medan 

fiskarna simmade fram och tillbaka mellan ån och sjön, vilket försvårar utvärderingen av 

resultaten. Just denna första tid när inte alla blivit märkta än simmade de flesta fiskarna som 

migrerade mot sjön även tillbaka till ån senare. Väldigt få stannade kvar i sjön. 

 

Det är möjligt att det ovanligt varma vädret just detta år gjorde att fiskarnas flytt startade 

tidigare än vad den annars hade gjort. (Skov et alt 2010) Hade alla varit märkta i mitten av 

mars är det möjligt att vi hade kunnat se fler fiskar som undersökte om det redan fanns så 

mycket plankton att det kan lönar sig att stanna i sjön, vilket hade gjort att mönstret hade sett 

annorlunda ut med andra slutsatser som följd. De fiskar som blev märkta sist hade kanske 

simmat fram och tillbaka till sjön hela tiden utan att registreras då de inte var märkta än. Om 

försökets skulle återupprepas hade det varit intressant om fler fiskar märktes, mättes och 

vägdes och sattes tillbaka under bara några dagar så man tidigare blir klar och kan börja 

registera alla fiskar mer eller mindre samtidigt. 

 

I och med att vädret har inverkan på beteendet hade undersökningen med fördel kunnat följas 

upp under flera år. Vårvädret har en stor betydelse för de styrande faktorerna som 

vattentemperatur och zooplanktontillväxt. Därför är det extra viktigt att kolla skillnader över 

flera år med förhoppningsvis olika väder så att man därefter kan utesluta eller bekräfta 

inflytandet av vädret. Ett till möjligt problem kan ha varit antennerna som inte kan registrera 

många fiskar samtidigt. Simmar många fiskar synkront ut eller in kanske de inte registreras. 
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Det skulle kunna ha varit så att fiskarna simmade till sjön under en längre tidsperiod på 

kvällen mer utspritt och då registrerades alla, vilket skulle tala för då fiskarna har en större 

spridning på eftermiddagen och kvällen när de simmar mot sjön. På morgonen simmar de 

mycket mer synkront tillbaka vid soluppgången. Det betyder att om fiskarna simmar ut i ett 

mycket stort stim samtidigt kan inte alla registreras. Dessutom simmar varje dag nästan 700 

fiskar mot sjön dagligen. Det är mest troligt att det är samma antal fiskar som simmar fram 

och tillbaka och att antennerna inte har hunnit registrera alla i det stora stimmet. Det blev 

dock endast 723 fiskar märkta totalt denna vår som vi undersökte, så bara de 723 var med i 

försöket. Varför de väljer att simma mer synkront på morgonen än på kvällen får vi inget svar 

på i den här undersökningen. Eventuellt skulle man kunna granska väderleksrapporten om det 

var mer molnigt under kvällar och då hade fiskarna fullgod skydd mot att bli sedd av 

predatorer och kan ha valt att simma tillbaka på olika tider. Även träd kan ha gett skugga. På 

morgonen kan det ha varit solen som avslöjade dem mer och ett stort stim kan då ha gett 

bättre skydd. Dessa påverkande faktorer skulle kunna undersökas mer.  

 

Det vi kan se med säkerhet ur denna undersökning är att migrationen av mört från ån till sjön 

sammanfaller med tidpunkten av planktontillväxten. Vi kan också tolka faktumet att mörten 

simmar fram och tillbaka under en period tills nästan alla bara förflytta sig till sjön som ett 

sätt för mörten att sampla miljön i sjön. 
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