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1 Sammanfattning 

Bentiska evertebrater utgör en viktig födoresurs för många organismer i 

olika näringsvävar. Skifte i predation på dessa kan få kaskadliknande 

effekter och potentiellt leda till att en eller flera arter helt försvinner från en 

plats. Via kaskadliknande effekter kan även organismer som inte är direkt 

inblandade påverkas, varför studier på området är viktiga för att förstå 

plötsliga förändringar i ekosystem. Jag undersökte predationen från fisk 

och fågel på evertebrater i Tåkern, en grund och eutrof sjö på 

slättlandskapet i Östergötland, södra Sverige. Studien var experimentell 

och använde exkluderingar (tre typer, åtta replikat) i form av 130-liters 

burar för att undersöka sammansättningen av evertebrater. Den utfördes 

under tidig vår, en period där denna typ av predation är relativt outforskad. 

Jag kunde inte påvisa några signifikanta effekter av behandlingarna med 

avseende på artdiversitet. Bottenfaunan dominerades av några få arter med 

en ojämn spridning över sjöns sedimentbotten. Vidare indikerar resultaten 

att fiskarna inte hade hunnit inleda någon aktiv predation på grund av 

fördröjda vintertemperaturer. Dykänderna bedömdes inte vara tillräckligt 

närvarande under perioden för att påverka evertebratfaunan. Framtida 

studier på området rekommenderas att arbeta med en större 

provtagningsyta, för att minska risken för höga standardavvikelser.  

2 Introduktion 

Relationen mellan predator och byte är en dynamisk process som kan verka 

på många olika sätt, bland annat beroende på vilka och hur många 

organismer som är inblandade, samt hur den lokala omgivningen ser ut 

(van Nes & Scheffer 2005, Volker 2012). Även små skiftningar i någon av 

alla inblandade faktorer kan få kaskadliknande effekter, fenomen som är 

viktiga att förstå i föränderliga ekosystem och näringsvävar. I limniska 

ekosystem kan effekten av predation på evertebrater vara ytterst variabel, 

både inom och mellan sjöar (Tolonen et al. 2003). Strukturell komplexitet 

och heterogenitet är några exempel på element som kan spela stora roller i 

relationen mellan predatorer och byten (Kovalenko et al. 2012). 

Exempelvis kan man klart se att undervattensvegetation gynnar 

biodiversitet, dels i form av utökade habitatsmöjligheter, men även som 

skydd mot predatorer. Detta kan bland annat resultera i att enskilda 

individer av bytesdjuren tillåts växa större, en bra indikator på att 

predatorer har det svårare med födosök (Wellborn et al. 1996). Evertebrater 

i limniska system spelar en kritisk roll som föda för såväl fiskar som för 

fågel (Batzer 1998, Wagner & Hansson 1998). Mycket av den forskning 

som redan har gjorts på området har koncentrerats på längre tidsperioder 
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och inte särskilt mycket på enskilda säsonger. Ett exempel på detta är 

Marklund et al (2002), en studie som till stor del inspirerat till denna studie. 

Deras studie pågick från slutet av april till slutet av september, i en sjö med 

förutsättningar liknande Tåkerns. Man kunde där påvisa en signifikant 

predation från fisk på evertebrater, men inte från fågel. Mer specifikt 

konkluderar de att även låga förekomster av fisk kan påverka 

evertebratfaunan, medan fåglar i predation på evertebrater är 

konkurrenssvaga relativt fiskar (Andersson 1981 i Marklund et al. 2002). 

I denna studie undersökte jag betydelsen av predationen från fisk och fågel 

på bentiska evertebratsamhällen i sjön Tåkern i Östergötland, och mer 

specifikt eventuella skillnader mellan fisk- och fågelpredation med 

avseende på predationstryck och födopreferenser. Studien utfördes under 

en kritisk och relativt lite studerad period mellan vinter och vår, när vattnen 

värms upp, stora mängder sträckande fåglar uppehåller sig i sjön och 

fiskarna aktiveras. Stora ökningar av organismer sätter även relationen 

predator-byte åter i spel efter vinterns låga temperatur och istäcke, vilket 

gör denna period lämplig för denna studie.  

Jag förväntar mig att fiskpredationen kommer att vara betydande för 

evertebratsamhällets struktur, medan predationen från fågel förväntas vara 

liten. Vidare förväntas evertebratfaunan vara sammansatt av små och 

inaktiva organismer som en följd av aktiv fiskpredation. Man kan tänka sig 

att individer som inte får utsättas för predation kommer vara större i snitt 

än de övriga.  

3 Material & metoder 

3.1 Platsen 

Tåkern är en grund (0.8 meters medeldjup) och måttligt eutrof sjö där 

vassbälten täcker 30 % av sjöns totala yta samt undervattensvegetation 

nästan hela sjöns övriga yta (Hargeby et al. 2007). Insektsätande fiskar 

såsom abborre (Perca fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus) har visat sig 

mångtaliga i denna sjö och bidrar således med ett överhängande 

predationstryck på makroevertebrater (Hargeby et al. 2004). Sjön blev 

naturreservat år 1975 och är en av Sveriges mest framträdande häcknings- 

och rastlokaler för många typer av fåglar, såsom just dykänderna (Gezelius 

& Nilsson 2011) jag visar intresse för i detta experiment. Dessa 

förutsättningar gör sjön lämplig för denna studie. 
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3.2 Material & metoder 

Studiens praktiska del inleddes med tillverkning av burar (ursprungligen 

130 liter), som via olika design är tänkta att skapa olika förutsättningar för 

organismerna som omsluts. Burarnas principiella uppbyggnad utgörs av ett 

ramverk i plast med nätbeklädda sidor och olika lock (Figur 1).  

Alla tre modellerna försågs med nät av samma maskstorlek (1x1 mm) på 

sidorna, varför nätkonstruktionen på burarnas ovansida blev det som 

utmärkte de tre olika burtyperna. De stängda burarna försågs med samma 

typ av nät och maskstorlek till toppen som till sidorna (1x1 mm). De 

fågelexkluderande burarna försågs med ett grovmaskigt nät (45x90 mm) 

ovantill, en typ av nät som alltså inte förväntas utgöra något hinder för 

sjöns vanligaste evertebratätande fiskar, men som inte gör det möjligt för 

dykänder, exempelvis knipa (Bucephala clangula) och vigg (Aythya 

fuligula), att ta sig igenom för födosök. De öppna burarna lämnades 

helöppna ovantill med endast ramverket till ett lock. Vid långsidorna på 

alla burar fästes metallgängor som tillsammans med träspett fungerade som 

förankring i Tåkerns botten (Figur 2). Träspetten fördes ner i bottnen med 

en lutning, så att burarna kilades fast i ett försök att förhindra att de skulle 

lossna under blåsiga dagar. Efter iförande av burarna försågs alla träspett 

vars topp räckte över vattenytan med en metallspik som en försäkran att de 

inte skulle fungera som sittplatser för fåglar. Totalt tillverkades åtta burar 

av varje typ och de placerades i åtta block om tre olika burar per grupp. Att 

använda block på detta vis minskar inverkan av heterogeniteter i miljön.  

Figur 1. Tre typer av burar användes i 
studien: En som stänger ute alla typer av 
predatorer (ovan vänster), en som 
stänger ute fåglar (ovan höger) samt en 
som är öppen för alla predatorer (längst 
ner). 

Figur 2. Burarnas placering i 
Tåkerns botten. Burarna 
försänktes i snitt cirka 1 dm i 
sedimentet och cirka 7 dm 
under ytan. 
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All provtagning av bottenfauna utfördes med en rörprovtagare, enligt 

metodik från Fredrickson & Reid (1988). Det är ett vässat plexiglasrör med 

en diameter på 70 mm som fördes ner cirka 20 cm i sedimentet där 

majoriteten av organismerna lever. Proverna sållades i fält i ett 0,5 mm såll 

och fördes sedan över till halvlitersburkar ur vilka vattendelen töms och 

ersätts med sprit till cirka 70 % för konservering. Utanför burarna togs 

kontrollprover för att korrigera för eventuella bureffekter. Två rörprover 

fördes samman till ett prov för att öka provytan och således minska risken 

för extremvärden från enskilda prover. Burarna sattes i drift under perioden 

29/3 – 1/4 och avslutande provtagning ägde rum under perioden 19/4 – 

21/4 år 2012. Vid fältperiodens slut hade två burar, den fågelexkluderande 

och den stängda, försvunnit från ett block. Vid ytterligare ett block hade 

den stängda buren flutit upp till ytan och därmed förlorat sin funktion. 

Således hade de åtta kompletta blockreplikaten som ifördes i början av 

fältperioden vid periodens avslut reducerats till sex kompletta block, dock 

med vissa behandlingar (öppen, kontroll) fortfarande kvar vid åtta replikat.  

Under de inledande fältdagarna vid Tåkern utsågs åtta platser i två 

parallella led i sjöns västra del för placeringar av blocken. Jag försäkrade 

mig om att det fanns växtlighet i området innan platserna utsågs eftersom 

jag var intresserad av om detta kunde påverka predationen. Avståndet 

mellan platserna var cirka 30 meter och avståndet till vassridån cirka 150 

meter. Burarna försänktes cirka en decimeter ner i sedimentet för att inga 

organismer skulle kunna ta sig in eller ut ur burarna underifrån. I snitt 

bedömdes alla burar vara belägna cirka sju decimeter under vattenytan, mer 

än tillräckligt för att garantera tillgängligheten för fisk. Inom blocken 

placerades burarna intill varandra. 

Samtidigt som platserna för blocken utsågs togs även två prover per punkt 

för att inför den avslutande provtagningen få en grundläggande bild av 

artsammansättningen i området, samt för att testa metodiken i fält.  

Burarna fick vara i drift under tre veckor innan det blev dags för den 

avslutande provtagningen. Provtagningen följde i stort sett samma 

tidsschema som iförandet av burarna, för att driftsfasen för alla burarna 

skulle vara så lika i längd som möjligt. Till denna avslutande provtagning 

togs ett prov (2 x 38 cm
2
) per bur samt ett prov utanför burarna som fick 

gälla som kontroll, vilket gav en totalsiffra på fyra provtagningar per block. 

På labb plockades alla djur ur proverna och identifierades till lägsta möjliga 

taxonomiska nivå (Nilsson 1996). I denna studie bestämdes de talrika 

fjädermygglarverna endast till familjen Chironomidae, dock delades de in i 



 5 

tre olika storlekar som fick fungera som ekvivalenter till lägre taxonomiska 

nivåer. Denna indelning utfördes även för att kunna undersöka skillnader i 

storlek. Fåborstmaskar kunde inte bestämmas längre än till underklass, 

Oligochaeta. Även om tidsramen hade tillåtit utförligare bestämning hade 

detta blivit svårt på grund av att djuren är relativt sköra. Detta gav också att 

många antalsangivelser för fåborstmaskarna är uppskattade, då många 

individer var delade. I korthet kan man säga att alla organismer bestämdes 

så långt det var möjligt och rimligt, dock skall nämnas att vissa fåtaliga 

organismer skickades till en expert för konfirmering eller ytterligare 

bestämning. Större ansamlingar av växter från proverna torkades i 

värmeskåp varefter de fick återta rumstemperatur för att sedan vägas. Detta 

utfördes eftersom växtförekomsten i de olika proverna skulle kunna 

korrelera med artsammansättningen och/eller individrikedomen.  

3.3 Statistik 

Skillnader mellan behandlingarna analyserades statistiskt med hjälp av 

envägs-ANOVA. För att beskriva diversitet användes Shannon-Wieners 

och Simpsons diversitetsindex. För att jämföra likhet i diversitet mellan 

prover användes Renkonens likhetsindex. Tukeys post-hoc test användes 

för att testa skillnader mellan enskilda provpunkter. ANCOVA användes 

för att inkludera växtbiomassan som en kontinuerlig, förklarande faktor. 

3.4 Lufttemperatur 

Efter den avslutande provtagningen kontaktades SMHI för att få siffror på 

medeltemperatur under perioden som burarna var i drift (Figur 3).  

Figur 3. Dygnsmedeltemperaturer (⁰C) från väderstationen i Härsnäs, några 

mil ost-sydost om Tåkern, under perioden 1-21 april. 
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I en så pass grund sjö som Tåkern kan man anta att medeltemperaturen i 

vattnet inte skiljer sig särskilt mycket från medeltemperaturen i luft 

(muntligt Anders Hargeby, Linköpings universitet). Temperaturen är 

uppmätt i Härsnäs några mil ost-sydost om Tåkern under perioden 1-21 

april. 

4 Resultat 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas med avseende på 

artdiversitet mellan de fyra olika behandlingarna. Artantal och 

individrikedom var väldigt lika mellan behandlingarna (Figur 4).   

Varken Simpsons diversitetsindex eller Shannon-Wieners diversitetsindex 

skiljde sig signifikant åt mellan de fyra olika behandlingarna (F3, 25=1,47 

resp. 1,39; P>0,2). Dessa tester utfördes även mellan de åtta blocken, men 

inte heller där fanns det någon statistiskt signifikant skillnad (F7, 21=0,94 

resp. 0,77, P>0,5). Kontrollprovtagningen från de inledande fältdagarna när 

burarna fördes på plats jämfördes med kontrollprovtagningen vid 

fältperiodens slut, även här med Shannon-Wieners- och Simpsons 

diversitetsindex, men inga signifikanta skillnader kunde påvisas (t=-0,84 

resp. -0,62; p>0.4, DF = 15). De dominerande arterna från provtagningen 

var Chironomidae sp. (fjädermyggslarver, främst av den mindre storleken, 

men även av storlek medium), Asellus aquaticus (vattengråsuggor) och 

Oligochaeta sp. (fåborstmaskar), som tillsammans utgjorde 82 % av alla 

individer. Totalt hittades 2389 individer spridda över 45 taxa. 

 

 

Figur 4. Medelvärden samt standardavvikelse för artantal och 
individrikedom för de olika behandlingarna. 
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Växtbiomassan varierade signifikant mellan blocken (F7, 21=6,14, p=0,01) 

(Figur 5). Tukeys test visade att block fyra skiljde sig signifikant från block 

ett, två, fem, sex och sju. Däremot var det ingen skillnad mellan de fyra 

behandlingarna (F3, 25=0,12, p=0,949).  

Skillnaden i växtlighet mellan behandlingarna jämfördes sedan med 

förekomst av chironomider av de två större storlekarna (Figur 6). Inga 

skillnader kunde dock påvisas. 

 

Figur 5. Växtdensitet i gram (medel +/- SD) i de åtta blocken. Fyra 
prover per block förutom block 3 (två prover) och block 6 (tre prover). 

 

Figur 6. Växtdensitet (g) per behandling (medel +/- SD) jämfört med 
förekomst av chironomider av de två större storlekarna. (loggade 
medelvärden). 
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En ANCOVA genomfördes på resultatet från diversitetstesterna, här med 

växtdensiteten som kovariat/kontinuerlig faktor. Detta genomfördes för att 

testa om skillnaderna i växtdensitet påverkade de föregående analyserna av 

biodiversiteten. Dock fanns det inga signifikanta effekter av 

vegetationsbiomassa (F=1,46, P>0,24), skillnader mellan behandlingarna 

(F=1,70, P>0,20) eller interaktionen (F=1,42, p=0,26).  

I Renkonenmatrisen matchades proverna mot varandra och likheten i 

diversitet proverna emellan redovisas i procent (Figur 7). För att underlätta 

tydning av matrisen skuggades den enligt fem olika kategorier; från prover 

som uppvisade en likhet på 0-19 % (ljusast skuggad), med 20 

procentenhetsintervaller ända upp till prover med en likhet över 80 % 

(mörkast skuggad). Med denna skuggning var tanken att eventuella 

likhetsmönster, exempelvis inom en behandling, skulle kunna särskilja sig 

som ett område med en mörkare ton än sin omgivning, och på så sätt bidra 

med illustreringar av trender. Indexvärdena jämfördes inom och mellan 

grupperna, men alla medelvärden var lika och inga signifikanta skillnader 

hittades.   

Medeltemperaturen under fältperioden var 2,7 ⁰C. Under de första nio 

dagarna låg medeltemperaturen runt 0 ⁰C för att under de följande tolv 

dagarna ligga runt 4 ⁰C (Figur 3). 

Figur 7. Matris över Renkonens likhetsindex för alla studiens provtagningar. 
Likheten är angiven i procent och har kodats med ökande skuggning för 
varje 20 procentig ökning. 1,1-8,2 är kontrollprovtagningen före 
experimentet, två prover/block. K=Kontroll, Ö=Öppen, F=Fisk, S=Stängd. 
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5 Diskussion 

Vid en första anblick på resultaten är det lätt att förhasta sig och döma ut 

experimentet som misslyckat, med tanke på att man i andra studier har 

lyckats visa på skillnader i predation mellan fisk och fågel. Det är dock 

viktigt att inse att förutsättningarna och hypotesen i viss mån skiljer sig 

från liknande experiment i andra, liknande sjöar. Således kan man snarare 

betrakta resultatet som ett tecken på att de förväntade förhållandena faktiskt 

inte fanns i Tåkern vid tiden för vårt experiment. 

Att några burar förlorades i experimentet var naturligtvis olyckligt, men 

med tanke på resultatets natur blir det svårt att tänka sig att dessa burar 

skulle ha gjort någon skillnad. I princip alla analyser av resultaten från 

diversitetsindexen gav jämna medelvärden och höga standardavvikelser. 

Standardavvikelserna skulle kunna ha blivit mindre om jag använt mig av 

en större provtagningsyta, alltså fler prover per behandling. Jag tror dock 

inte att detta hade påverkat utgången av resultatet. Inte heller i 

Renkonenmatrisen går det att se några tydliga mönster i likhet mellan 

prover eller behandlingar. Jämförelser av medelvärden och 

standardavvikelser inom behandlingar gav inte några skillnader, varför 

Renkonenmatrisen får bidra till att illustrera de homogena resultaten.   

En faktor som är väldigt viktig att ha klar för sig innan man börjar 

diskutera vikten av resultat är huruvida experimentets design verkligen är 

funktionell. I detta fall bör man alltså ställa sig frågan om utformningen 

med burar faktiskt fyller den tilltänkta funktionen. I en studie av Marklund 

et al. (2002), efter vilka jag formulerade min hypotes och grundpelarna i 

designen, användes samma typer av exkluderingsprinciper som använts i 

detta experiment. Bland annat användes till behandlingen med 

fågelexkludering ett nät med en maskstorlek på 50 mm, i stort samma 

maskstorlek som till detta experiment, med syftet att hålla borta dykänder 

från inneslutningen, men att tillåta åtkomst av medelstora fiskar. I den 

studien kunde man sedan med belägg visa att fiskarna hade en signifikant 

inverkan på förekomsten av evertebrater, något som vittnar om att 

experimentets design med avseende på fiskarna verkligen var funktionell. 

Trots att man i den studien inte lyckades påvisa någon betydande predation 

från fågel, och således inte med full säkerhet i det fallet kunde bekräfta 

funktionaliteten hos experimentet, finns det ingen egentlig anledning för 

tvivel. Fåglar har också visats fungera ihop med behandlingar av 

exkluderingstyp, vilket bland annat Sánchez et al. (2006) har bekräftat. Det 

ska dock understrykas att jag i mitt experiment inte var beroende av 

funktionella exkluderingar specifika för fisk. Eftersom jag ämnade räkna 
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effekten av fågelpredation som differensen mellan resultatet från de 

helöppna burarna och de fisktillgängliga burarna finns inte heller där några 

betydande felkällor att ta i beaktning. I övrigt kan nämnas att studier med 

varierande typer av exkluderingar som del- eller huvudkomponent är ett 

vedertaget grepp inom området (Tiegs et al. 2009, Mihuc et al. 1997). 

Jag förväntade mig ingen signifikant effekt av predation från fåglar på 

evertebrater, och så blev det inte heller. Detta beror sannolikt på att 

fåglarna inte var tillräckligt närvarande vid burarna trots att det finns 

många dykänder i Tåkern vid denna period. Personliga observationer vid 

provtagningen visade på väldigt låg förekomst av dykänder i området, 

varför resultatet inte är överraskande.   

Tilltron i experimentets design med avseende på fiskar var stor men 

resultatet blev inte som förväntat. En trend som återfinns i många av de 

behandlingar som har utförts är kraftiga standardavvikelser. Oavsett om 

resultaten är förväntade eller inte är det alltid svårt att föra en diskussion 

och ge resultaten tyngd när man arbetar med stora standardavvikelser. I 

denna studie kan dessa standardavvikelser knytas till chironomider, vars 

stora förekomst och variation rejält påverkade utgången av många 

statistiska analyser. En enkel och rimlig förklaring till detta är att 

bottenzonen helt enkelt domineras av chironomider med en mer eller 

mindre fläckvis utbredning. Det fanns en tendens till en högre täthet av 

medelstora till stora chironomider i de utestängande behandlingarna (Figur 

5), något som skulle kunna förklaras av att de större chironomiderna är de 

som i första hand väljs av predatorer i omgivningen. I detta fall, med tanke 

på den relativt korta tidsperioden och den låga temperaturen, är det dock 

inte särskilt sannolikt att man ska kunna se någon sådan skillnad. Man kan 

dock gissa att denna fältperiod var inledningen på predatorernas aktivering, 

inte minst med tanke på de ökande medeltemperaturerna, varför man 

möjligen i en förlängd studie hade kunnat urskilja dessa trender tydligare. 

Just medeltemperaturer är en klart intressant faktor i utredningen och 

tolkningen av resultatet. Denna studie var utsatt för en tid på året då 

temperaturerna börjar stiga och våren är på väg. Studier har visat att 

rovfiskar såsom abborre är mindre aktiva under kalla förhållanden, för att 

sedan öka sin aktivitet och effektivitet när temperaturerna ökar (Linløkken 

et al. 2010). En köldknäpp uppstod under perioden 1-8 april med 

medeltemperatur på cirka 0 ⁰C (Figur 3) vilket kan ha påverkat resultatet. 

Medeltemperaturen under resten av fältperioden var ca 4 ⁰C, en temperatur 

där abborre (Perca fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus) har visats ha en 

aktivitet motsvarande cirka 1/8 av sin aktivitet vid 20 ⁰C. 
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Medeltemperaturen under hela fältperioden var relativt låg (2,7 ⁰C) och 

inte riktigt enligt förväntningarna. Det troliga är att sjön inte frös på under 

köldknäppen, med tanke på de rejäla vindförhållandena som i stort sätt 

konstant råder i slättlandskapet, så dykändernas tillgång till burarna borde 

inte ha blivit avbruten. Vasskanalerna ut till det öppna vattnet hade dock 

frusit, vilket indikerar att även om det öppna vattnet inte frös på så var det 

inte långt ifrån. Denna köldknäpp samt den generellt låga 

medeltemperaturen kan ha fördröjt fiskarnas aktivering för säsongen, vilket 

kan ha bidragit till att resultatet från provtagningarna blev som det blev. 

Ett välkänt faktum i relationen mellan predator och byte är att strukturell 

komplexitet i habitat gör det enklare för byten att hitta skydd och 

undkomma predatorer. Detta gäller även i teorin för den typen av 

organismer som uppmärksammas i denna studie. Trots att det fanns 

signifikanta skillnader i växtdensitet mellan vissa block, visade inte 

diversitetstesterna några signifikanta skillnader. Växtdensiteten 

korrigerades för via en ANCOVA och eftersom resultaten inte visade på 

några skillnader kan jag i denna studie utesluta detta som en avgörande 

faktor för utfallet av de statistiska analyserna.  

5.1 Slutsats 

Resultaten från denna studie visar inga tydliga predationseffekter från 

varken fisk eller fågel. Detta beror sannolikt på låga temperaturer under 

fältperioden, vilket gör fiskarna mindre aktiva, samt att fåglarna inte var 

tillräckligt närvarande vid provtagningsområdet. Detta är som sagt en 

relativt outforskad period. Studier under denna period bör upprepas under 

några år, för att undersöka effekterna av variationer i vädret.  

6 Tack 

Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Hargeby för stöd och 

rådgivning genom studien. Jag vill också tacka min kollega Per Saarinen 

Claesson som jag har utfört studien tillsammans med. Slutligen vill jag 

även tacka Claire Froger och Paul Schult för hjälp med bearbetning av 

provtagning, samt Anders Göthberg för hjälp med bestämning av 

organismer. 
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