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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå (16 hp) som har 

genomförts av författaren i samarbete med en studentkollega, Johan 

Molin. Samarbetet har omfattat projektplanering samt insamling och 

bearbetning av data, medan studenterna individuellt var för sig har 

författat och strukturerat rapporten i alla dess delar.  

This report is a degree thesis at the Bachelors level (16 ECTS points) 

performed by the author in collaboration with a study colleague, Johan 

Molin. This cooperation included the planning of the study, the collection 

of data and analyses. Thereafter each student has written and structured 

the report in all its parts individually.  
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1. Sammanfattning 

Predation är en av flera faktorer som styr makroevertebratfaunans 

sammansättning i sjöar, våtmarker och vattendrag. Jag genomförde ett 

utestängningsexperiment i den grunda näringsrika sjön Tåkern i västra 

Östergötland. Experimentet genomfördes under en treveckorsperiod 

(1april-21-april) på året då densiteten flyttande dykänder är hög och 

vattentemperaturen är låg, vilket saknas från tidigare studier. 

Experimentet innefattade fyra behandlingar; kontrollpunkter utan burar, 

generell predation (öppna burar), fågelexkludering (nät 45*90mm) samt 

ingen predation (stängda burar, nät, 1,1mm). Burarna bestod av plastlådor 

med en volym på 130 liter (Längd*höjd*bredd: 79cm*57cm*42cm). 

Burarna placerades i block om tre, en för varje behandling, på botten av 

sjön vid åtta olika provpunkter. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan de olika behandlingarna gällande makroevertebratfaunans 

sammansättning, varken i fråga om diversitet (Shannons diversitetsindex: 

F3,25=1,39; P=0,27 och Simpsons diversitetsindex: F3,25=1,47; P=0,25 

ANOVA) eller densitet (F2,25=0.41; P=0,75). Avsaknaden av effekt från 

fiskpredation förklaras troligen av låg vattentemperatur under 

experimentperioden vilken påverkar fiskarnas födosökshastighet negativt. 

Som förväntat såg vi ingen effekt av fågelpredation vilket troligen beror 

på att densiteten dykänder inte var tillräckligt hög.   

2. Introduktion 

Interaktioner mellan organismer i limniska miljöer styrs av en mängd 

faktorer där den dominerande mekanismen varierar beroende på vilka 

organismgrupper som är inblandade (Wellborn et al. 1996; Brönmark och 

Hansson 2005). Förutom abiotiska faktorer, t.ex. väderförhållanden och 

vattnets kemiska egenskaper, påverkas ekosystemen också av biotiska 

faktorer såsom konkurrens och predation. Makroevertebrater finns i de 

allra flesta sjöar och vattendrag och är en av grundstenarna för ett 

fungerande ekosystem i dessa miljöer (Brönmark och Hansson 2005). De 

flesta studier som undersökt makroevertebratsamhällen tyder på att den 

dominerande mekanismen i fråga om dessa organismers sammansättning 

är predation (Wellborn et al. 1996; Tolonen et al. 2002).  

Fiskar och sjöfåglar är två grupper av predatorer som båda har 

makroevertebrater som en viktig del av födan (Brönmark och Hansson 

2005). Fåglar är framför allt beroende av makroevertebrater i sin föda 
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under reproduktions- och flyttningssäsongen på våren. Fiskar däremot 

prederar på makroevertebrater under hela året. Detta sker dock med olika 

frekvens, främst beroende på abiotiska faktorer såsom vattentemperatur 

(Linøkken et al. 2009).  Hittills har man kunnat visa att 

makroevertebratfaunan påverkas olika mycket och på olika sätt av de 

olika predatortyperna. Tidigare studier tyder på att predation från fisk har 

stor effekt på makroevertebraterna redan vid låga densiteter (e.g Diehl 

och Kornijóv 1998; Marklund et al. 2002). Effekterna av fiskpredation 

har i tidigare studier visats vara tydliga både i fråga om 

makroevertebraternas biomassa (Marklund et al. 2002) och i fråga om 

artsammansättning (Schilling et al. 2009). Marklund et al. (2002) visar 

däremot att densiteten makroevertebrater inte påverkas av fiskpredation. 

Det som istället sker i miljöer där predation från fisk förekommer är att 

makroevertebratsamhället tenderar att bestå av små inaktiva individer 

vilket skiljer sig markant från fiskfria miljöer där evertebraterna istället 

tenderar att vara större och mer mobila (Wellborn et al. 1996).  

Blumenshine et al. (2000) förklarar detta genom att i sin studie visa att 

fiskar gör selektiva födoval där bytesdjurets storlek är den avgörande 

faktorn .  

Vad gäller sjöfågel är resultaten från tidigare studier tvetydiga. Sánchez 

et al. (2006) visar att fåglar som födosöker i strandzonen under sin 

flyttningssäsong har stor påverkan på densitet, storleksfördelning och 

biomassa hos fjädermyggslarver (Chironomidae) och en studie av Werner 

et al. (2005) visar en mycket tydlig effekt av dykänder på densiteten 

zebramusslor (Dressena polyorpha).  Flera andra studier tyder dock på att 

sjöfåglar inte har någon inverkan på makroevertebratsamhällenas 

sammansättning (Ashley et al. 2000; Marklund et al. 2002). Trots att man 

vet att dykänder i stor utsträckning prederar på makroevertebrater 

(Brönmark & Hansson 2005) saknas studier där man undersöker hur 

dykänder påverkar makroevertebratfaunans sammansättning under den 

period på året när den flyttande dykandsdensiteten är som störst. De 

studier som gjorts gällande fisk- och fågelpredations påverkan på 

makroevertebrater har pågått under längre tid (e.g Marklund et al. 2002; 

Sørensen et al. 2011 ), tagit hänsyn till andra typer av fåglar (e.g Sánchez 

et al. 2006) eller inriktat sig på andra bytesdjur(e.g Werner et al. 2005; 

Sørensen et al. 2011).   

Målet med detta projekt var att få en utökad förståelse för hur dykänder 

och fiskar påverkar makroevertebratfaunans sammansättning i Tåkern 

under våren. Experimentet genomfördes under en treveckorsperiod då jag 

fick en möjlighet att undersöka förändringar i makroevertebratsamhället 



 4 

under den del av säsongen som vattentemperaturen var låg och densiteten 

flyttande dykänder var hög, vilket saknas från tidigare studier.  

Experimentet genomfördes med hjälp av utestängningsburar och burfria 

kontrollytor. Liknande utestängningsexperiment har tidigare visat sig 

användbara r att studera predationseffekter på evertebratsamhällen (e.g 

Mancinelli et al. 2002; Sánchez et al. 2006; Bowers och de Szalay 2007). 

Följaktligen har jag en hypotes som innefattar; (i) att evertebratfaunans 

sammansättning påverkas av fiskpredation, (ii) att effekten av 

fågelpredation inte innebär någon signifikant påverkan på 

makroevertebratfaunans sammansättning och (iii) att 

makroevertebraternas individstorlek påverkas av fiskpredation. 

3. Material & metoder 

3.1 Försökslokaler 

Projektet utfördes i de sydvästra delarna av den näringsrika fågelsjön 

Tåkern i västra Östergötland (58° 19’N, 14° 46’Ö, Figur 1) i södra 

Sverige. Tåkern är en cirka 45 km
2
 stor sjö med ett medeldjup på 0,8 

meter (www.takern.se). Inom mitt 150*150 meter stora försöksområde 

var djupet cirka 1 meter. Cirka en fjärdedel av sjön är täckt med vass där 

dominerande vassart är blad vass (Phragmites australis). Området runt 

sjön består till allra största del av jordbruksmark. 

Knipa (Bucephala clangula) och vigg (Aythya fuligula) är två fågelarter 

som båda är beroende av makroevertebrater som föda under flytt- och 

reproduktionsperioder (Winfield och Winfield 1994). Dessa förekommer 

vanligtvis i stora antal i Tåkern (>1000 ex) under perioder som 

sammanfaller med experimentet (Gezelius, 2011). Vanligt förekommande 

fiskarter i sjön innefattar gädda (Esox lucius), abborre (Perca fluviatilis), 

gärs (Gymnocephalus cernuus), mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius 

erythrophtalmus), sutare (Tinca tinca) och ruda (Carassius 

carassius)(Hargeby et al.  2004). I mitt projekt är abborre (Perca 

fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus) särskilt intressanta då deras föda till 

stor del består av makroevertebrater (Brönmark och Hansson 2005).  
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Figur 1. Mellersta Sverige (stora bilden) med infälld karta över Tåkern med 
närområde. Experimentplats markerad på den mindre kartan. 

3.2 Fältstudie 

Projektet innefattade fyra olika behandlingar vilka representerades av tre 

burar samt en kontrollyta. Burarna placerades i block om tre och tre, en 

för varje behandling, på botten av sjön vid åtta olika provpunkter. 

Blockdesignen användes för att senare kunna motverka att den 

heterogenitet som olika vegetationsdensitet kan innebära hade någon 

inverkan på resultatet. De behandlingar som användes var: helstängda 

burar, fågelexkluderande burar, helöppna burar samt en 

kontrollbehandling. Prov för kontrollbehandlingen togs utanför burarna 

vid respektive provpunkt. Kontrollbehandlingens syfte var att kunna 

säkerställa att möjliga synliga effekter i makroevertebratsammhällets 

sammansättning inte berodde på påverkan från burarna. Dessutom 

möjliggjorde kontrollbehandlingen för en undersökning över tid vid 

respektive provpunkt då dessa kunde jämföras med de prover som togs 

vid starten av studien. 

 Burarna bestod till grunden av en plastlåda (Längd*höjd*bredd: 

79cm*57cm*42cm) där hål sågades ur på sidor och botten. Hålen på 

sidorna täckte jag sedan med ett finmaskigt nät av aluminiumtråd 

(maskstorlek 1*1 mm, trådtjocklek 1mm) medan botten lämnades öppen. 

För att skapa de olika behandlingarna modifierades de till burarna 

tillhörande locken på tre olika sätt. Ur alla lock sågades ett hål som 

lämnades öppet för den öppna behandlingen, täcktes med kompostgaller 
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(maskstorlek 90mm*45mm, trådtjocklek 3mm) för 

fågelexkluderingsbehandlingen och täcktes med samma finmaskiga nät 

som på sidorna för den stängda behandlingen (Figur 2).  

Vid utplacering av burarna fästes locken på plastlådorna med hjälp av 

buntband. Burarna fästes vid två 1,8m långa träpinnar (så kallade 

stakkäppar), en på varje långsida, som trycktes ner cirka 50 cm ner i 

bottensedimentet. Burarna kilades fast med hjälp av pinnarna och trycktes 

sedan ner cirka 10 cm i det översta sedimentlagret. Detta för att förhindra 

att makroevertebrater skulle kunna röra sig in och ut ur burarna genom 

sedimentet. Burarna placerades ut på sina respektive provpunkter under 

perioden 29 mars-1 april. 

 

 

Figur 2. De tre olika burtyperna som användes. Från vänster motsvarar 
skisserna behandlingarna; stängd, fågelexkludering respektive öppen. 

 

Samtidigt som burarna placerades ut tog jag de första bottenproverna för 

undersökning av makroevertebratfaunan. Proverna togs på respektive 

provpunkt med hjälp av en rörhämtare (ett 150 cm långt plexiglasrör med 

en diameter på 70 mm, som är vässat på den nedre delen). Denna trycktes 

cirka 20 centimeter ner i sedimentet på bestämd plats och fylldes med 

vatten från toppen. En gummiplugg trycktes i ovanifrån för att skapa ett 

undertryck så att röret med innehållande sediment och vattenpelare kunde 

plockas upp. För att få tillräcklig mängd med bottenmaterial togs två 

stycken provtagningar med plaströret för varje prov. Innehållet från de 

två rörprovtagningarna tömdes sedan i ett såll med maskstorlek 0,5 mm, 

där det sållades till en volym av 0,2-0,5 liter. Det sållade materialet 

konserverades med 99,5 % etanol till en slutlig koncentration av cirka 70-

80 %. Under den första provtagningsperioden (29 mars-1april) togs två 

prover vid varje provpunkt, ett från var sida av båten. Projektet 
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avvecklades under perioden 19-21 april. Då öppnade jag de burar som 

varit stängda och nya bottenprover togs med samma metodik som under 

första perioden. Två prover med rörhämtaren togs inifrån samtliga burar 

samt utanför burarna vid respektive provpunkt och slogs ihop enligt 

tidigare beskrivning. 

Experimentet stötte på lite oväntade problem i och med försvunna och 

uppflytande burar. En bur för fågelexkluderingsbehandling och en stängd 

behandling saknades vid en provpunkt när experimentet avvecklades. Vid 

en annan provpunkt hade ytterligare en bur för stängd behandling lossnat 

från botten. Detta innebar att bara sju prover från 

fågelexkluderingsbehandlingen och bara sex prover från den stängda 

behandlingen kunde användas för analys. 

3.3 Laboratiemetodik 

Ur proverna plockade jag alla makroevertebrater vilka konserverades i 80 

% etanol. Enbart makroevertebrater som varit levande vid provtagning, 

vilket bland annat utesluter tomma snäck- och musselskal, plockades. 

Makroevertebraterna räknades och bestämdes till lägsta möjliga 

taxonomiska nivå med hjälp av bestämningslitteratur. Fjädermyggor 

(Chironomidae) delades dessutom in i tre grupper beroende på storlek 

och färg. A: stora individer (över 2 cm, tjocka, röda), B: mellanstora 

individer (1-2 cm, smala, röda) och C: små individer (under 1 cm, bleka). 

Detta för att kunna jämföra storleksskillnader mellan de olika 

behandlingarna.  

I de prov där levande växter förekom plockades även dessa ut. Växterna 

torkades i torkskåp (65
o
 C) i minst 24 h och ställdes fram i 

rumstemperatur i en och en halv timme innan de vägdes till närmsta 

hundradels gram.  

3.4 Analys och statistik 

De befintliga taxonomiska grupperna som jag bestämde fördes in i ett 

Microsoft office excel-dokument där mina rådata användes för att 

beräkna diversitet inom de olika behandlingarna. För att göra detta 

användes de standardiserade metoderna Shannons diversitetsindex samt 

Simpsons diversitetsindex. Dessutom gjordes en Renkonens likhetsmatris 

för att undersöka likheter mellan samtliga prover. 

För att kunna undersöka om vår blockdesign påverkade resultatet 

genomfördes en envägs ANOVA mellan de olika blocken. Detta innebar 

att vi kunde jämföra de olika variablerna diversitet, organismantal och 

taxonomisk rikedom mellan de olika behandlingarna statistiskt även här 
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med envägs ANOVA. Vid jämförelse av förändring beroende på tid 

(prover tagna 29 mars-1 april mot ”kontroll”-prover) användes ett parat t-

test. För att jämföra diversiteten mellan de olika behandlingarna med 

vegetationsdensitet som kofaktor användes en ANCOVA. De statistiska 

testerna gjordes i programmet MiniTab 16, Statistical software.  

3.5 Mätdata väder och vattentemperatur 

Mätdata över lufttemperaturen i experimentområdet under 

försöksperioden erhölls från SMHI. Eftersom Tåkern är så pass grund 

förväntas vattentemperaturen följa dygnsmedeltemperaturen i luften 

(personligt meddelande Anders Hargeby, 2012). 

4. Resultat 

4.1 Organismdensitet 

Sammanlagt hittades 2383 djur från 45 olika taxonomiska grupper vid de 

åtta provpunkterna (Appendix 1). Stor spridning gällande individantal 

kunde ses inom de olika behandlingarna (Figur 3). Någon signifikant 

skillnad mellan de olika behandlingarna fanns inte (F3,25=0.41; P=0,75). 

4.2 Diversitet 

Ingen signifikant skillnad gällande makroevertebratdiversiteten mellan de 

olika behandlingarna fanns varken vid jämförelse med Shannons 

diversitetsindex (F3,25=1,39; P=0,27) eller Simpsons diversitetsindex 

(F3,25=1,47; P=0,25) (Figur 4). Ingen signifikant skillnad gällande 

diversiteten hittades heller vid jämförelse mellan de två olika 

provtagningstidpunkterna 29 mars-1 april och 19 apil-21 april (Simpson, 

T=-0,72; P=0,494, Shannon, T=-0,85 P=0,423). Vid jämförelse av 

Figur 3. Antalet organismer för respektive behandling vid försökets slut 
21 april 2012. Medelvärden och ±Standardavvikelse. N=8, förutom 
fågelexkludering (n=7) och stängd (n=6). 
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taxonomisk rikedom (i.e. artantal) mellan respektive behandling hittades 

ingen signifikant skillnad (F3,25=1,74; P=0,19) 

 

4.3 Storleksskillnad fjädermyggslarver 

Sammanlagt hittades 681 larver från familjen Chironomidae vilket är 29 

% av det totala antalet djur som hittades. Av dessa tillhörde 35 grupp A 

(stora, >2 cm, röda), 165 tillhörde grupp B (mellanstora, 1-2 cm, röda) 

och 481 tillhörde grupp C (små, <1 cm, bleka). Det fanns en tendens att 

större individer var vanligare i de öppna burarna (figur 5). Ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan de olika storleksgrupperna och 

Figur 5. Logaritmerat antal individer fjädermyggor (Log+1) för respektive 
behandling och storleksgrupp (A, B, C samt A och B sammanslagna). 
Medelvärden och ±Standardavvikelse.  

Figur 4. Makroevertebraternas diversitet i respektive behandling uttryckt 
som (A)Shannons diversitetsindex och (B) Simpsons diversitetsindex. 
Medelvärden och ±Standardavvikelse. N=8 förutom för fågelexkludering 
(n=7) och stängd (n=6) 
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respektive behandling kunde dock påvisas (Tabell 1). 

Tabell 1. Skillnad i abundans av de olika storleksgrupperna med chironomider 
(stora till små, A-C) mellan de olika behandlingarna anayserade med envägs 
ANOVA. 

 

4.4 Vegetationsdensitet 

Växtlighet hittades på alla de åtta provpunkter men saknades i 6% av 

proverna. I genomsnitt var vegetationsdensiteten inom 

experimentområdet 157,8 g/m
2
. Ingen signifikant skillnad fanns gällande 

vegetationsdensitet mellan de olika behandlingarna (F3,25=0,12; P=0,95). 

Däremot skiljde sig vegetationsdensiteten åt mellan provpunkterna där 

den största viktskillnaden var en faktor 10 mellan punkt 4 och punkt 6 

(F7,37=5,54; P<0,001)(Figur 6). Ingen statistisk skillnad gällande 

diversiteten fanns dock varken beroende av behandling 

(F3,27=1,70;P=0,20), vegetationsdensitet (F3,27=1,2;P=0,32) eller 

interaktionen vegetationsdesitet*behandling (F3,27=1,1;P=0,33). 

 

  

Figur 6. Medelväxtvikt (g) för respektive provpunkt. Staplar som delar bokstav 
skiljer sig ej statistiskt från varandra (P>0,05, Tukey´s post-hoc test). 
Felstaplarna representerar standardavvikelsen inom respektive provpunkt. 
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4.5 Likhet mellan provpunkter och behandlingar 

Likheten i artsammansättning redovisad med hjälp av Renkonens 

likhetsmatris mellan de 45 olika proverna tyder på att inga tydliga 

mönster går att urskilja varken gällande förändringar över tid eller mellan 

de olika behandlingarna (Figur 7). 

 

4.6 Väderförhållanden 

Dygnsmedeltemperaturen i området (Härstens väderstation cirka 20 km 

SV om   p rim ntplat  n   ar  ,   C under experimentperioden 

(www. m i          ta  ppm tta t mp rat r  ar 1 ,   C och lägsta - ,   C 

5. Diskussion 

Det primära målet med denna studie var att undersöka vilka effekter 

predation från dykänder och fiskar har på makroevertebratsamhället 

under våren i en grund näringsrik sjö. Intressant nog tyder våra resultat på 

att inga förändringar av makroeverteratfaunans sammansättning, varken 

vad gäller diversitet, densitet eller storleksfördelning, har skett under 

experimentperioden 1-21 april 2012. Resultatet är något oväntat i och 

med att predation från vertebrater är en av de styrande mekanismerna för 

hur den bentiska makroevertebratfaunans sammansättning ser ut 

(Wellborn et al. 1996; Blumenshine 2000; Marklund et al. 2002). 

Figur 7. Renkonens likhetsmatris där den procentuella likheten mellan 
respektive prov visas. Mörkare grå representerar högre procentuell likhet. 
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Det finns ett antal möjliga förklaringar till avsaknaden av effekter. En 

möjlig faktor är tidpunkten för experimentet vilket genomfördes under 

tidig vår då isen just släppt på Tåkern. Då vattentemperaturen har tydliga 

effekter på sötvattenorganismers bioenergetiska egenskaper, till exempel 

tillväxt och metabolism (Brönmark och Hansson 2005), kan denna faktor 

spela en avgörande roll för om makroevertebraterna påverkas av 

fiskpredation eller inte. Laborationsstudier av födosöksbeteende och 

rörelsehastighet hos abborre (Perca fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus) i 

olika vattentemperaturer tyder på en tydlig ökning av båda dessa faktorer 

i och med en ökad temperatur (Linløkken et al. 2009). Vid 4  C var 

fiskarnas fångsthastighet ner till 1/8 av deras fångsthastighet vid 20
 
 C. Då 

temperaturen i Tåkern under pågående experiment troligen  ar  n  r    C 

(Hargeby muntligt) bör fiskarnas fångsthastighet varit låg. De tidigare 

studier där tydlig effekt från fisk har kunnat visas har ofta genomförts 

under längre perioder på året då även vattentemperaturen har varit högre 

(e.g. Blumenshine et al. 2000; Marklund et al. 2002).  

Makroevertebratfaunans sammansättning har i tidigare studier visat sig 

vara beroende av vegetationsdensiteten i deras habitat (Tolonen et al. 

2003). Hög vegetationsdensitet på sjöbottnar ger upphov till en större 

variation av nischer för makroevertebrater i jämförelse med om 

vegetation saknas. I habitat där vegetation förekommer är de befintliga 

makroevertebratarterna större och mer rörliga på ett liknande sätt som i 

ett fiskfritt habitat. Detta leder ofta till att diversiteten av 

makroevertebrater följer en ökad vegetationsgradient inom ett limniskt 

system. Tidigare studier har även kunnat visa att effekten av fiskpredation 

på makroevertebraternas diversitet, densitet och individstorlek är mindre i 

bottenområden där vegetation förekommer än där vegetation saknas 

(Diehl & Kornijów 1998). I och med att vegetationen i Tåkern är sparsam 

tidigt på våren (Hargeby et al. 2004) kan de områden där vegetation 

förekommer innebära ett viktigt skydd för makroevertebraterna. I mitt 

experiment förekom vegetation på samtliga provpunkter vilket således 

kan bidra till att ingen effekt av fiskpredation förekommer. För att 

undersöka vegetationens effekt som en beroende faktor i mitt experiment 

gjordes ett test där variabeln vegetationsvikt användes som kofaktor till 

diversiteten. Ingen skillnad fanns vilket innebar att jag kunde utesluta att 

skillnader i vegetationsdensitet mellan de olika provpunkterna hade 

någon inverkan på makroevertebratfanans sammansättning inom 

experimentområdet.  

Även om jag inte förväntade mig någon effekt av fågelpredation är ändå 

resultatet intressant. Detta eftersom flera faktorer som innebär ett högt 

predationstryck från fåglar sammanfaller under experimentperioden. Till 
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exempel vet man att dykänder är beroende av makroeverterater i sin föda 

under parnings- och flyttsäsong (Brönmark och Hansson 2005). 

Dessutom tyder tidigare inventeringar på att fågeldensiteten är hög i 

Tåkern under experimentperioden som sammanfaller med vårflyttningen 

(Gezelius 2011). Samtidigt kan man förmoda att konkurrensen med andra 

predatorer, t.ex. fisk, troligtvis är låg på grund av vattentemperaturen. I 

de fall man tidigare har sett effekt av fågelpredation har både 

fågeldensitet och makroevertebratdensitet varit mycket höga (Werner et 

al. 2005). Detta tyder på att det enbart är i extrema fall som en tydlig 

effekt kan uppvisas. Trots att densiteten dykänder förväntats varit hög i 

Tåkern under experimentperioden finns det en möjlighet att den inte var 

tillräckligt hög för att signifikant påverka makroevertebratfaunan. Då 

densiteten makroevertebrater i sin tur också påverkar födosöksbeteendet 

hos sjöfågel (Werner et al. 2005) skulle en för låg densitet 

makroevertebrater, vilket innebär energiineffektivt födosökande, inom 

experimentområdet innebära att fåglarna istället födosöker i områden 

med högre födodensitet. Då makroevertebratdensiteten är tydligt fördelad 

mellan olika områden i sjöar, framför allt beroende på vegetationsdensitet 

(Blumenshine et al. 2000; Tolonen et al. 2003), är detta en möjlig 

förklaring till avsaknaden av effekt från fågelpredation.  

Misstolkning av resultat är alltid en risk man utsätter sig för vid 

användning av utestängande mesokosmer. Detta på grund av att en effekt 

som antas vara från predation egentligen är en direkt effekt av burarnas 

närvaro. För att säkerställa att inte denna faktor hade någon påverkan tog 

jag prover utanför burarna som jämfördes med proverna från de helöppna 

burarna. Då ingen skillnad mellan dessa två behandlingar kunde hittas i 

mitt experiment, vilket även har varit fallet i tidigare studier (e.g 

Mancinelli et al. 2002), skulle en skillnad mellan de tre 

burbehandlingarna till största sannolikhet vara en effekt av predation. 

En osäkerhet under experimentets gång var de befintliga fisk- och 

fågeldensiteterna under tidsperioden. Vad gäller förekomsten av fågel har 

dock tidigare inventeringar, som tidsmässigt sammanfaller med vår 

experimentperiod, visat att förekomsten av makroevertebratprederande 

fåglar såsom knipa (Bucephala clangula) och vigg (Aythya fuligula) är 

hög (>1000 individer) i Tåkern (Gezelius 2011). Detaljerad information 

om täthet av fisk i Tåkern under tidsperioden saknas. Den information jag 

hittat om fiskförekomster tyder dock på goda förekomster av 

makroevertebratprederande fisk, e.g abborre (Perca fluviatilis) och mört 

(Rutilus rutilus) (Hargeby et al. 2004).  
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6. Slutsats 

Resultaten från mitt experiment visar att fisk- eller fågelpredation inte 

verkar ha haft någon effekt på makroevertebratfaunans sammansättning 

under perioden tidig vår. Avsaknaden av effekt gällande fiskpredation 

skulle till stor del kunna förklaras av den låga vattentemperaturen under 

experimentperioden, vilken har stor inverkan på födosöksfrekvensen hos 

fiskar. Trots att dykänder förväntades förekomma i höga densiteter i 

Tåkern under experimentet är det troligt att densiteten inte var tillräckligt 

hög för att ha någon märkbar effekt på makroevertebraterna.  

7. Tack 

Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Hargeby för det stora stöd 

han har gett mig under hela projektets gång. Tack också till Johan Molin 

för ett mycket väl fungerande samarbete både under fältstudie och under 

rapportskrivande. Jag vill också tacka Claire Froger och Paul Schult för 

den hjälp de stod för under laborationstiden.  
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9. Appendix 

Samtliga funna makroevertebrater i respektive prov indelade systematiskt 

efter taxonomisk tillhörighet. 

 Provpunkt 1 Systematik 1.1 1.2 1.K 1.Ö 1.F 1.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (>2cm,röda) 2 1 
  

1 2 

 
B (1-2cm, röda) 

      

 
C (<1cm, bleka)) 10 24 15 14 13 23 

 
Ceratopogonidae 

 
1 

    

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 15 4 2 14 2 21 

 
Ostracorda sp. 

      

 
Odonata 

      Zygoptera Icnhura sp  
      

 
Coenagrion sp 

      

 
lestidae  

      Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
      

 
Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 1 

     Caenidae  Caenis horaria 
      

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 
      Planorbidae Planorbis carinatus 
      

 
Planorbis planorbis 

    
2 1 

 
Planorbis sp 

      

 
Gyraulus albus 

 
3 

    

 
Bithynia sp 

  
1 

   

 
Bithynia tentaculata 

  
2 

   Valvatidae Valvata cristata 
   

2 
  

 
Valvata piscinalis 1 

     Lymnaeidae Lymnea peregra 
 

1 1 
   Bivalivia Pisidium sp 

      

 
Anadonta cygnea 

      Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

      

 
Cyrnus sp 

 
1 1 

 
3 5 

Phryganeidae Agrypnia sp 
 

1 
    Limnephilidae Limnephilus sp 

      

 
Leptoceridae 

  
1 

   Annelida Oligochaeta 1 3 2 1 
  Hirudinea Helobdella stagnalis 

      

 
Glossiphonia heteroclita 

      

 
Glossiphonia complanata 
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Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 

      

 
Piscicola geometra 

      Coleoptera Donacia sp 
      Haliplidae Haliplus sp 
   

2 
  

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

      Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

      Arachnida Hydrachnidia 
  

1 1 
  

 
Nematoda 

                      

 
Individuals 30 39 26 34 21 52 

  
6 9 9 6 5 5 

  
1.1 1.2 1.K 1.Ö 1.F 1.S 

Provpunkt 2 
         Systematik 2.1 2.2 2.K 2.Ö 2.F 2.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (Big red) 
 

1 2 1 2 2 

 
B (Middle size) 

  
1 2 

  

 
C (Small pale) 12 17 21 17 17 8 

 
Ceratopogonidae 

    
2 1 

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 7 
 

11 4 4 
 

 
Ostracorda sp. 

      

 
Odonata 

      Zygoptera Icnhura sp  
   

1 
  

 
Coenagrion sp 

      

 
lestidae  

      Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
      

 
Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 1 

  
1 

  Caenidae  Caenis horaria 
      

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 
      Planorbidae Planorbis carinatus 
      

 
Planorbis planorbis 

  
2 

   

 
Planorbis sp 5 

     

 
Gyraulus albus 

      

 
Bithynia sp 1 

  
1 

  

 
Bithynia tentaculata 

      Valvatidae Valvata cristata 
 

1 
    

 
Valvata piscinalis 

 
1 1 

   Lymnaeidae Lymnea peregra 
      Bivalivia Pisidium sp 
 

3 4 1 1 
 

 
Anadonta cygnea 

  
1 
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Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

     
1 

 
Cyrnus sp 

  
4 

 
3 

 Phryganeidae Agrypnia sp 
      Limnephilidae Limnephilus sp 
      

 
Leptoceridae 

      Annelida Oligochaeta 17 28 
 

14 7 14 

Hirudinea Helobdella stagnalis 
  

2 1 
  

 
Glossiphonia heteroclita 

      

 
Glossiphonia complanata 

      

 
Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 

      

 
Piscicola geometra 

      Coleoptera Donacia sp 
   

2 
  Haliplidae Haliplus sp 1 2 1 1 
  

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

      Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

   
1 

  Arachnida Hydrachnidia 
  

2 3 
  

 
Nematoda 

 
1 

                    

 
Individuals 44 54 52 50 36 26 

  
7 9 12 13 8 5 

  
2.1 2.2 2.K 2.Ö 2.F 2.S 

         Provpunkt 3. Systematik 3.1 3.2 3.K 3.Ö 

 
Diptera 

    Chironomidae A (Big red) 1 
 

1 
 

 
B (Middle size) 6 2 

 
3 

 
C (Small pale) 52 29 12 17 

 
Ceratopogonidae 

  
3 

 

 
Tipulidae 

    Malacostraca Asellus aquatiqus 3 8 20 27 

 
Ostracorda sp. 

    

 
Odonata 

    Zygoptera Icnhura sp  1 
   

 
Coenagrion sp 

    

 
lestidae  

    Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
   

1 

 
Larv A (Obestämd) 2 

   Ephemeroptera 
     Baetidae Cloeon sp 

 
2 

 
1 

Caenidae  Caenis horaria 
    

 
Mollusca 

    Gastropoda Radix baltica 
    Planorbidae Planorbis carinatus 
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Planorbis planorbis 2 

   

 
Planorbis sp 

 
4 

  

 
Gyraulus albus 

    

 
Bithynia sp 

    

 
Bithynia tentaculata 

    Valvatidae Valvata cristata 
    

 
Valvata piscinalis 

 
1 

  Lymnaeidae Lymnea peregra 
 

4 
 

1 

Bivalivia Pisidium sp 
 

2 
  

 
Anadonta cygnea 

    Trichoptera 
     Polycentropodidae Holocentropus sp 

    

 
Cyrnus sp 11 2 2 

 Phryganeidae Agrypnia sp 
    Limnephilidae Limnephilus sp 
   

1 

 
Leptoceridae 

    Annelida Oligochaeta 13 11 23 3 

Hirudinea Helobdella stagnalis 
    

 
Glossiphonia heteroclita 

    

 
Glossiphonia complanata 

    

 
Erpobdella octoculata 

    

 
Hemiclepis marginata 1 

   

 
Piscicola geometra 

    Coleoptera Donacia sp 
 

1 
  Haliplidae Haliplus sp 

   
1 

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

    Corixinae  Sigara dorsalis 
   

3 

 
Sigara falleni 

   
1 

Arachnida Hydrachnidia 
 

1 
 

3 

 
Nematoda 

                

 
Individuals 92 67 61 62 

  
11 12 6 11 

  
3.1 3.2 3.K 3.Ö 

 

 Provpunkt 4 Systematik 4.1 4.2 4.K 4.Ö 4.F 4.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (Big red) 2 3 1 2 
 

4 

 
B (Middle size) 1 

 
4 

 
8 

 

 
C (Small pale) 12 10 18 12 13 13 

 
Ceratopogonidae 2 

  
1 

  

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 3 6 23 5 27 13 

 
Ostracorda sp. 

      

 
Odonata 
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Zygoptera Icnhura sp  
    

1 
 

 
Coenagrion sp 

     
1 

 
lestidae  

      Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
      

 
Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 

  
1 

 
1 

 Caenidae  Caenis horaria 
     

1 

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 
      Planorbidae Planorbis carinatus 
      

 
Planorbis planorbis 

   
1 

  

 
Planorbis sp 

      

 
Gyraulus albus 

      

 
Bithynia sp 

  
1 

   

 
Bithynia tentaculata 

      Valvatidae Valvata cristata 
      

 
Valvata piscinalis 

     
9 

Lymnaeidae Lymnea peregra 
 

1 
   

2 

Bivalivia Pisidium sp 
      

 
Anadonta cygnea 

      Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

      

 
Cyrnus sp 

  
1 1 4 3 

Phryganeidae Agrypnia sp 
   

1 1 
 Limnephilidae Limnephilus sp 

      

 
Leptoceridae 

      Annelida Oligochaeta 1 3 
 

5 3 
 Hirudinea Helobdella stagnalis 

      

 
Glossiphonia heteroclita 

      

 
Glossiphonia complanata 

      

 
Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 

      

 
Piscicola geometra 

      Coleoptera Donacia sp 
      Haliplidae Haliplus sp 1 1 

 
1 

 
1 

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

      Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

   
1 

  Arachnida Hydrachnidia 
    

1 
 

 
Nematoda 

                      

 
Individuals 22 24 49 30 59 47 

  
7 6 7 9 10 8 

  
4.1 4.2 4.K 4.Ö 4.F 4.S 



 22 

 

         Provpunkt 5 Systematik 5.1 5.2 5.Ö 5.K 5.F 5.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (Big red) 3 2 2 
 

5 1 

 
B (Middle size) 2 2 4 1 

 
2 

 
C (Small pale) 21 7 28 20 3 9 

 
Ceratopogonidae 

    
1 

 

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 18 12 26 26 2 12 

 
Ostracorda sp. 1 

     

 
Odonata 

      Zygoptera Icnhura sp  
      

 
Coenagrion sp 

      

 
lestidae  

      Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
      

 
Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 

 
1 

    Caenidae  Caenis horaria 
 

1 
    

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 
      Planorbidae Planorbis carinatus 
      

 
Planorbis planorbis 

      

 
Planorbis sp 

      

 
Gyraulus albus 1 

     

 
Bithynia sp 

    
1 

 

 
Bithynia tentaculata 

      Valvatidae Valvata cristata 
  

1 1 
  

 
Valvata piscinalis 

      Lymnaeidae Lymnea peregra 
      Bivalivia Pisidium sp 
  

1 
 

1 
 

 
Anadonta cygnea 

      Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

      

 
Cyrnus sp 5 1 5 1 

  Phryganeidae Agrypnia sp 
      Limnephilidae Limnephilus sp 
      

 
Leptoceridae 

      Annelida Oligochaeta 28 10 14 10 10 
 Hirudinea Helobdella stagnalis 

  
1 

   

 
Glossiphonia heteroclita 

  
1 

   

 
Glossiphonia complanata 

  
2 

   

 
Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 
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Piscicola geometra 

      Coleoptera Donacia sp 
      Haliplidae Haliplus sp 3 

     

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

      Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

      Arachnida Hydrachnidia 
 

2 
  

1 
 

 
Nematoda 

                      

 
Individuals 82 38 85 59 24 24 

  
10 9 11 6 8 4 

  
5.1 5.2 5.Ö 5.K 5.F 5.S 

 Provpunkt 6 Systematik 6.1 6.2 6.K 6.Ö 6.F 

 
Diptera 

     Chironomidae A (Big red) 1 1 3 1 1 

 
B (Middle size) 

 
2 

   

 
C (Small pale) 5 12 6 7 11 

 
Ceratopogonidae 1 4 

  
2 

 
Tipulidae 

    
3 

Malacostraca Asellus aquatiqus 4 1 2 
 

6 

 
Ostracorda sp. 

     

 
Odonata 

     Zygoptera Icnhura sp  
     

 
Coenagrion sp 

     

 
lestidae  

     Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
     

 
Larv A (Obestämd) 

     Ephemeroptera 
      Baetidae Cloeon sp 

    
1 

Caenidae  Caenis horaria 
 

1 
   

 
Mollusca 

     Gastropoda Radix baltica 
     Planorbidae Planorbis carinatus 
     

 
Planorbis planorbis 

     

 
Planorbis sp 

     

 
Gyraulus albus 

     

 
Bithynia sp 

 
2 1 

  

 
Bithynia tentaculata 

     Valvatidae Valvata cristata 
     

 
Valvata piscinalis 

     Lymnaeidae Lymnea peregra 
     Bivalivia Pisidium sp 
 

2 
   

 
Anadonta cygnea 

     Trichoptera 
      Polycentropodidae Holocentropus sp 

     

 
Cyrnus sp 1 

   
2 



 24 

Phryganeidae Agrypnia sp 
     Limnephilidae Limnephilus sp 
     

 
Leptoceridae 

     Annelida Oligochaeta 13 11 8 9 11 

Hirudinea Helobdella stagnalis 
    

1 

 
Glossiphonia heteroclita 

    
1 

 
Glossiphonia complanata 

     

 
Erpobdella octoculata 

   
1 

 

 
Hemiclepis marginata 

     

 
Piscicola geometra 

     Coleoptera Donacia sp 
     Haliplidae Haliplus sp 
  

2 1 1 

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

     Corixinae  Sigara dorsalis 
     

 
Sigara falleni 

     Arachnida Hydrachnidia 
 

1 1 1 
 

 
Nematoda 

                   

 
Individuals 25 37 23 20 40 

  
6 10 7 6 12 

  
6.1 6.2 6.K 6.Ö 6.F 

        Provpunkt 7 Systematik 7.1 7.2 7.K 7.Ö 7.F 7.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (Big red) 
   

1 
  

 
B (Middle size) 

 
43 27 10 30 51 

 
C (Small pale) 78 34 72 34 21 12 

 
Ceratopogonidae 1 2 

 
1 

  

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 6 8 13 22 
 

3 

 
Ostracorda sp. 

   
2 1 

 

 
Odonata 

      Zygoptera Icnhura sp  
      

 
Coenagrion sp 

      

 
lestidae  

      Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
      

 
Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 

 
1 1 1 

  Caenidae  Caenis horaria 
  

1 2 
  

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 1 
     Planorbidae Planorbis carinatus 

      

 
Planorbis planorbis 

     
1 

 
Planorbis sp 

      

 
Gyraulus albus 

      



 25 

 
Bithynia sp 

      

 
Bithynia tentaculata 

      Valvatidae Valvata cristata 
      

 
Valvata piscinalis 8 

    
1 

Lymnaeidae Lymnea peregra 
      Bivalivia Pisidium sp 13 11 6 7 6 6 

 
Anadonta cygnea 

      Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

      

 
Cyrnus sp 5 5 9 1 

 
2 

Phryganeidae Agrypnia sp 
 

1 
    Limnephilidae Limnephilus sp 

     
1 

 
Leptoceridae 

      Annelida Oligochaeta 4 
 

8 4 9 12 

Hirudinea Helobdella stagnalis 2 3 1 2 
  

 
Glossiphonia heteroclita 

      

 
Glossiphonia complanata 

  
1 

   

 
Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 

      

 
Piscicola geometra 

      Coleoptera Donacia sp 
   

3 
  Haliplidae Haliplus sp 1 1 

  
1 

 

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

      Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

      Arachnida Hydrachnidia 
 

5 4 1 4 
 

 
Nematoda 

                      

 
Individuals 119 114 143 91 72 89 

  
10 11 10 13 6 8 

  
7.1 7.2 7.K 7.Ö 7.F 7.S 

         Provunkt 8 Systematik 8.1 8.2 8.Ö 8.K 8.F 8.S 

 
Diptera 

      Chironomidae A (Big red) 
    

1 2 

 
B (Middle size) 6 16 

  
3 19 

 
C (Small pale) 44 6 5 10 8 22 

 
Ceratopogonidae 

      

 
Tipulidae 

      Malacostraca Asellus aquatiqus 4 5 10 6 2 11 

 
Ostracorda sp. 

 
1 

    

 
Odonata 

      Zygoptera Icnhura sp  
      

 
Coenagrion sp 

  
1 

   

 
lestidae  

   
2 

  Lepidoptera Nymphula (Parapoynx) stratiotata 
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Larv A (Obestämd) 

      Ephemeroptera 
       Baetidae Cloeon sp 

 
1 7 8 

 
1 

Caenidae  Caenis horaria 
 

1 
    

 
Mollusca 

      Gastropoda Radix baltica 
      Planorbidae Planorbis carinatus 
      

 
Planorbis planorbis 

    
1 

 

 
Planorbis sp 

      

 
Gyraulus albus 

      

 
Bithynia sp 

  
1 

  
1 

 
Bithynia tentaculata 

      Valvatidae Valvata cristata 
      

 
Valvata piscinalis 

 
1 

    Lymnaeidae Lymnea peregra 
      Bivalivia Pisidium sp 
  

1 
   

 
Anadonta cygnea 

      Trichoptera 
       Polycentropodidae Holocentropus sp 

      

 
Cyrnus sp 1 1 

   
3 

Phryganeidae Agrypnia sp 
   

1 
  Limnephilidae Limnephilus sp 

      

 
Leptoceridae 

  
1 

   Annelida Oligochaeta 8 5 5 18 25 20 

Hirudinea Helobdella stagnalis 1 
     

 
Glossiphonia heteroclita 

      

 
Glossiphonia complanata 

      

 
Erpobdella octoculata 

      

 
Hemiclepis marginata 

     
1 

 
Piscicola geometra 

     
1 

Coleoptera Donacia sp 
      Haliplidae Haliplus sp 
 

1 
 

1 
 

1 

 
Haliplus (Liaphlus) sp 

     
1 

Corixinae  Sigara dorsalis 
      

 
Sigara falleni 

  
1 

   Arachnida Hydrachnidia 12 3 1 1 
 

2 

 
Nematoda 

                      

 
Individuals 76 41 33 47 40 85 

  
7 12 8 7 5 12 

  
8.1 8.2 8.Ö 8.K 8.F 8.S 

 


