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ABSTRACT 
 
The effects of prey size on prey choice in different cohorts of juvenile turbot (Psetta maxima) 
were studied in three nursery areas at Gotland. Prey length measurements showed that gobies 
(Gobiidae) increased in average length during the season, while mysids (Mysidae) did not. 
Experiments on predation capacity of different size classes of turbot on different size classes 
of prey showed that juvenile turbot easily can eat gobies that are up to two thirds of their own 
body length, while the body size of turbot does not have any effect on the predation capacity 
on mysids. Stomach content of 217 turbots, less or equal 35 mm, was analysed to see if there 
was any change in diet during the season, but there was no significant change in diet. The 
overall conclusion was that early settlers most likely have an advantage due to greater access 
of alternative prey.   
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INLEDNING 
 
Piggvaren är en kustbunden fisk som har en vidsträckt utbredning. Den återfinns i 
Medelhavet, Svarta havet, Europas västkust genom Skagerack och Kattegatt långt in i 
Östersjön. Den är talrik vid Gotland och Gotska Sandön men förekommer sparsamt norr om 
Åland. Under våren och sommaren förekommer piggvaren nära kusten, medan den under 
vintern håller sig på djupare vatten. Fördelningen av storlekar är åldersberoende; de yngre 
fiskarna och därmed de mindre återfinns på grundare vatten där botten i huvudsak består av 
sand och sten, medan de äldre påträffas på djupare vatten (Molander 1964). 
 
Piggvaren har en cirkelrund kropp och oftast sitter ögonen på vänstersidan. Den svenska 
benämningen piggvar kommer ifrån att dess fjäll på ovansidan är omvandlade till benknölar 
vilka känns som ”piggar” (Molander 1964). I Östersjön blir piggvaren sällan längre än 50 cm, 
där hanen är mindre än honan och blir oftast inte längre än 30 cm (Fiskeriverket 2008). Honan 
blir könsmogen vid fyra års ålder medan hanen blir det året innan (Florin 2005). I Östersjön 
sker leken normalt under senvåren och sommaren på sandiga bottnar grundare än 10 m 
(Fiskeriverket 2008). 
 
Honorna har mycket stora romsäckar och pågående undersökning vid forskningsstationen i Ar 
har funnit att piggvaren har ca 2 miljoner ägg/kg kroppsvikt. Äggen kläcks efter 7-9 dagar, 
varpå larven lever pelagiskt tills metamorfosen sker vid en längd på ca 20 mm. Vid 
metamorfosen anpassas kroppen till ett bottenlevande liv, bl.a. genom att ett av ögonen 
vandrar över till samma sida som det andra, s.k. bottenfällning eller settling. När detta ska ske 
söker den sig till grunda vikar där föda finns. I vikarna växer den till 5-9 cm storlek för att till 
hösten söka djupare vatten (Molander 1964). 
 
I förhållande till kroppsstorleken har piggvaren en stor mun vilket gör det möjligt för mycket 
små piggvarar att äta makrofauna och vid en längd på tre centimeter ingår fisk i födan (Aarnio 
et al. 1996). Undersökningar vid Gotland visar att juvenil piggvar i huvudsak äter pungräkor 
(Mysidae), spigg (Gasterosteidae) och stubb (Gobiidae) (Nissling et al. 2007). 
 
I Östersjön är piggvaren känd för stora skillnader i rekryteringen och att den är beroende av 
de oregelbundet förekommande starka årsklasserna (Molander 1964, Florin 2005). 
Variationen i årsklasstyrka anses hos flertalet plattfiskar vara relaterat till transporten av 
larver till uppväxtplatserna, liksom till födo-, predations- och konkurrensförhållanden i dessa 
(van der Veer et al. 2000). Undersökningar har funnit att dödligheten är mycket hög för 0-
grupp, vilket antyder att juvenil överlevnad utgör en betydande flaskhals i rekryteringen. 
Predation, från framförallt sandräkan (Crangon crangon), är en faktor som identifierats som 
en huvudsaklig orsak till låg rekrytering. I de gotländska vattnen är dock förekomsten av 
sandräka mycket låg under den tidpunkt som piggvaren bottenfäller, varför predation 
förmodligen ej är av avgörande betydelse (de Gouveia in prep.). Därav är det mer troligt att 
andra orsaker, som födotillgång och konkurrens, har större betydelse för överlevnaden i de 
gotländska vattnen (Nissling et al. 2007). 
 
Kunskapen om piggvarens rekrytering i Östersjön är begränsad. Ett led i att öka kunskaperna 
kan vara att undersöka juvenil piggvars föda. Tidigare undersökningar av juvenil piggvars 
födoval och födotillgång visar att dieten utgörs av makrofauna, och att konkurrens med 
skrubbskädda (Platichthys flesus) som den delar habitat med därmed är mindre troligt (Aarnio 
et al. 1996, Nilsson 2003, Hallberg 2005, Lavados 2007, Nissling et al. 2007). I de gotländska 
vattnen är pungräkor den huvudsakliga födan för nybottenfälld piggvar (Nilsson 2003, 
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Hallberg 2005, Nissling et al. 2007). Juvenil spigg och juvenil stubb, som också är viktig föda 
för juvenil piggvar vid Gotland (Nilsson 2003, Hallberg 2005, Nissling et al. 2007), tillväxer 
under säsongen vilket medför att de kan bli för stora för att utgöra föda för nybottenfälld 
piggvar. Pungräkornas storlek överskrider däremot ej vid något tillfälle juvenil piggvars 
förmåga att äta dem (Aarnio et al. 1996). Tillgången på lämplig föda kan därmed förmodas 
påverka överlevnaden och därför kan man anta att variationer i tillgången på pungräkor, spigg 
och stubb, inom uppväxtområden och under säsongen, potentiellt kan påverka överlevnaden, 
varför rekryteringen kan bli låg om den huvudsakliga bottenfällningen sker sent på säsongen 
och om det samtidigt är låg abundans av pungräkor. 
 
Detta arbete avsåg att undersöka huruvida juvenila piggvarar som bottenfäller tidigt på 
säsongen åtnjuter födobaserade fördelar i jämförelse med dem som bottenfäller sent. 
 
De specifika frågeställningarna var: 
 
1. Hur förändras födoutbudet av spigg, stubb och pungräka över säsongen? 
2. Hur förändras storleksfördelningen av bytesdjuren pungräka, spigg och stubb över 

säsongen? 
3. Hur förändras juvenil piggvars predationsförmåga på olika storleksklasser av bytesdjur i 

relation till storlek? 
4. Finns det någon skillnad i födoval efter bottenfällning mellan juvenil piggvar som 

bottenfäller tidigt och juvenil piggvar som bottenfäller sent? 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Undersökningen har genomförts på Gotland under sommaren 2008. Provtagningarna utfördes 
vid tre olika lokaler, Bungeviken, Gustavs och Tor. Lokalerna är sandstränder, tillika populära 
badstränder, vilka i olika grad ligger skyddade i vikar. Bungeviken (N 57º 50' 6.44", E 19º 4' 
4.65") ligger på norra Gotland och är en mycket långgrund sandstrand som ligger skyddad i 
en vik som öppnar sig åt söder. Gustavs (N 57º 19' 21.94", E 18º 10' 11.53") ligger i Fröjel på 
sydvästra Gotland och är en sandstrand som snabbt blir djup och som ej i egentlig mening 
ligger i en vik, stranden sträcker sig i nordsydlig riktning. Tor (N 57º 49' 45.52", E 18º 47' 
46.88") ligger även den på norra Gotland och är en långrund sandstrand som ligger mycket 
skyddad längst in i Kappelshamnsviken som öppnar sig åt norr (Figur 1). 

 
Figur 1. Karta över Gotland visandes undersökningslokaler 1) Bungeviken, 2) Gustavs och 3) Tor. 



5 

Fältarbete 
 
Fältarbetet bestod av fyra huvudsakliga moment. 1) skattning av bytesabundans), 2) insamling 
av bytesdjur för längdanalys, 3) insamling av levande piggvar och bytesdjur och 4) insamling 
av piggvar för maganalys. På varje lokal utfördes provtagningarna vid 7 olika tillfällen, med 7 
dagars intervall, under veckorna 31-37. Fisket utfördes medelst landvad (höjd 1 m, arm 3 m, 
strut 2 m, 4 mm maska i arm och 2 mm maska i strut). Fångsten tömdes i en plastback med 
måtten 60 x 40 x 30 cm. 
 
Skattning av bytesabundans samt insamling av bytesdjur för längdanalys.  
Varje provtagningstillfälle inleddes med sex fiskedrag med landvad, fördelat till tre drag på 
0,2 m djup och tre drag på 0,6 m djup. Landvadens öppning begränsades till 4 m genom att ett 
rep knöts mellan stolparna. Dragets längd begränsades till 27 m genom att ett rep knöts 
mellan struten och en bottendragg. Den begränsade draglängden och öppningsbredden syftade 
till att möjliggöra så lika insamling som möjligt mellan såväl drag som vikar samt motsvara 
en undersökningsyta på ungefär 100 m². För varje av dessa inledande sex fiskedrag skattades 
abundansen av pungräka, spigg och stubb på en ordinalskala mellan 0 och 5 (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Skattningsmått för abundans av antalet bytesdjur/100 m². 
 

Värde för abundans  Antal individer/100 m² 
0  0 
1  1-10 
2  11-25 
3  26-100 
4  101-500 
5  >500 

 
Ett stickprov togs från varje fiskedrag genom att först röra om i plastbacken i syfte att blanda 
fångsten och sedan skopades ett delprov upp med akvariehåv (ca. ½ -1 dl djur). Delprovet 
konserverades omedelbart i 95% etanol för senare byteslängdsanalys på laboratorium.   
 
Insamling av levande piggvar och bytesdjur samt insamling av piggvar för maganalys.   
Alla piggvarar ≤40 mm som fångades under de inledande sex dragen sparades för 
laboratoriearbete. Dels fångades piggvarar vilka bevarades levande för akvarieförsök och 
under veckorna 31 och 32 samt 36 och 37 fångades även piggvarar vilka omedelbart 
konserverads i 95 % etanol för maganalys. Vidare fångades levande byte; pungräka och stubb, 
till akvarieförsöket. Inte vid något tillfälle fångades tillräckligt med piggvar vid de inledande 
sex dragen varför fortsatt fiske efter piggvar var nödvändigt. Detta fiske utfördes dock på 
blandade djup, utan vare sig öppningsbegränsning eller draglängdsbegränsning på landvaden, 
eftersom det endast var ämnat att fånga tillräckligt med piggvar. Dock skedde detta fortsatta 
fiske aldrig på djup mer än 0,6 meter, eftersom födoutbudet kan vara annat där än på grundare 
vatten, samt för att tidigare undersökningar vid forskningsstationen i Ar visat att det är på 
djup <0,6 meter som de flesta juvenila piggvararna finns. Framgången i piggvarsfisket 
varierade kraftigt såväl mellan lokaler som inom lokaler och mellan tillfällen och därför var 
det ibland tvunget att fiska hela dagar. Vid det fortsatta fisket prioriterades fångst av piggvar 
och därför noterades ej vilka piggvarar som fångades på vilket djup och vid vilken tidpunkt.  
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Laboratoriearbete  
 

Laboratoriearbetet omfattade tre huvudsakliga moment, 1) längdmätning av bytesdjur, 2) 
akvarieförsök och 3) maganalys.   
  
Längdmätning av bytesdjur 
Avhängigt fiskelyckan fångades olika mycket av piggvarens bytesdjur vid de inledande sex 
fiskedragen. Vanligen fångades mycket bytesdjur, varför delproven kom att innehålla väldigt 
många individer, varpå fortsatt minskning av antalet individer som skulle mätas nästan alltid 
var nödvändigt. Detta löstes genom att provet hälldes ut på en vanna som indelats i 12 rutor, 
lite vatten tillfördes och sedan skakades vannan så att djuren fördelade sig jämt över botten. 
Därefter slumpades en ruta fram genom att lotten fick avgöra. Målet för varje delprov var att 
komma upp i minst 30 uppmätta individer per art, när denna mängd ej uppnåddes i en ruta 
lottades en ny fram. Detta fortsatte intill dess att önskat antal individer var räknade, om provet 
möjliggjorde det. Bytesdjurens totallängd mättes till närmsta mm.  
 
Akvarieförsök 
Försöket genomfördes i plastakvarium med måtten, 44 x 30 x 30 cm, med 2 liter sand och 20 
liter vatten, vilket gav en ca 5 cm tjock sandbotten och en vattenpelare på ca 30 cm. Sanden 
hämtades i Bungeviken och rengjordes medelst sållning och spolning för att göras så fri som 
möjligt från diverse organismer eller annat organsikt material. Syre tillfördes medelst 
luftpump av typen ”akvariepump”.    
 
Försöket omfattade fyra olika storleksklasser av piggvar (20-25 mm, 26-30 mm, 31-35 mm 
och 36-40 mm). Dessa erbjöds en bestämd storleksklass av stubb (13-15 mm, 18-20 mm, 23-
25 mm, 28-30 mm och 33-35 mm) eller pungräkor (ca 15 mm). Försöket delades in i 24 olika 
serier, där varje serie bestod av tre replikat. Varje akvarium innehöll 5 st piggvarar och 15 st 
byten och totalt omfattade hela försöket 360 piggvarar, 900 stubb och 180 pungräkor (Tabell 
2). Varje test började med 24 timmar av svält för piggvaren med efterföljande 24 timmar med 
tillgång på föda. Lyset i försökslokalen var under hela test-tiden tänt, dels för att piggvaren är 
ett dagaktivt rovdjur och dels för att de olika serierna startade kontinuerligt. När test-tiden gått 
ut noterades hur många bytesdjur som fanns kvar i varje akvarium och piggvarar och 
eventuella bytesdjur konserverades i 95% etanol. Piggvararna konserverades för maganalys i 
syfte att se vilka individer som ätit, då detta skulle kunna ge en ytterligare finare indelning av 
predationsförmågan inom respektive piggvarsklass. 
 
Tabell 2. Försöksuppställning av akvarieförsök avseende predationsförmåga hos piggvar. 24 olika serier, tillika 
24 olika kombinationer av storleksklasser. Varje serie omfattade 3 replikat med 5 piggvarar och 15 byten. Totalt 
15 piggvarar och 45 byten i varje serie.  
 

 Storleksklass (mm)   Storleksklass (mm) 
Serie Byte Piggvar  Serie Byte Piggvar 

1 13-15 20-25  13 28-30 20-25 
2 13-15 26-30  14 28-30 26-30 
3 13-15 31-35  15 28-30 31-35 
4 13-15 36-40  16 28-30 36-40 
5 18-20 20-25  17 33-35 20-25 
6 18-20 26-30  18 33-35 26-30 
7 18-20 31-35  19 33-35 31-35 
8 18-20 36-40  20 33-35 36-40 
9 23-25 20-25  21 Mysid 20-25 
10 23-25 26-30  22 Mysid 26-30 
11 23-25 31-35  23 Mysid 31-35 
12 23-25 36-40  24 Mysid 36-40 
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Maganalys 
De konserverade piggvararna längdmättes och dissekerades för att plocka ur svalg och 
magsäck. Piggvaren har en tydlig och väl avgränsad magsäck, vilken lätt kan avlägsnas från 
övriga delar av mag-tarmkanalen. I maganalysen har endast innehåll ovan tarmarna studerats 
och därmed har eventuellt innehåll nedanför magsäcken utelämnats, främst p.g.a. att 
materialet där oftast är mycket väl nedbrutet och analys av det hade varit tidskrävande. Mag- 
och svalginnehåll analyserades under stereolupp med 7-45 gångers förstoring. För de 
piggvarar som konserverades omedelbart efter fångst analyserades innehållet i mun, svalg och 
magsäck där födoslag bestämdes till lägsta möjliga taxonomiska nivå samt räknades till antal. 
Där så var möjligt mättes även födoslagets längd till närmsta mm. För de piggvarar som 
använts i akvarieförsöket räknades antalet ätna byten.  
 
Beräkningar och statistiska analyser 
 

Storleksfördelningen av bytesdjur 
Skillnad i storleksfördelningen hos bytesdjuren, mellan fiskedrag vid samma provtillfälle, 
analyserades med Kruskal-Wallis test (Fowler et al. 1998). Längdskillnad mellan två 
provtillfällen analyserades med Mann-Whitney U-test (Fowler et al. 1998) och för test mellan 
fler än två provtillfällen användes Kruskal-Wallis test. 
 
Akvarieförsök 
Skillnad mellan piggvarsklasser i predationsförmåga på olika storleksklasser av bytesdjur 
analyserades med Kruskal-Wallis test. Analysen ämnade utreda huruvida det fanns någon 
skillnad i ätna byten av samma storleksklass mellan de olika piggvarsklasserna.  
 
Maganalys 
För att analysera om det fanns någon skillnad i bytesvalet fisk, pungräka eller övrigt mellan 
piggvar som bottenfäller tidigt och piggvar som bottenfäller sent användes χ2-test (r x c 
tabell) (Fowler et al. 1998). 
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RESULTAT 
 
Bytesabundans 
 

Pungräkor (Tabell 3, Figur 2) hade en något lägre total genomsnittlig skattad abundans än 
stubb men något högre än spigg. Pungräkor tenderade att ha större variation i abundans än 
både spigg och stubb, såväl mellan drag vid samma provtillfälle som mellan provtillfällen. 
  
 
Tabell 3. Total genomsnittlig abundans samt största abundansskillnader mellan samt inom provtillfällen för 
pungräka. 

Lokal 
Total genomsnittlig  
skattad abundans 

Största skillnad av genomsnittlig  
skattad abundans mellan provtillfällen 

Största skillnad av skattad 
abundans inom provtillfälle 

Bungeviken 3,3 2,7 5,0 
Gustavs 3,0 3,5 4,0 
Tor 3,2 2,8 3,0 

 
 
 

 
 

Figur 2 Genomsnittlig skattad abundans (ordinalskala 0-5) ± s.e. av pungräka fångade på  ≤0,6 m djup i 
Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37. (Sex fiskedrag med landvad, tre på 0,2 m och tre på 0,6 m, totalt 
motsvarande en undersökningsyta på ca 600 m² per tillfälle och lokal.)  
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Spigg (Tabell 4, Figur 3) hade låg abundans och liten variation i abundans mellan tillfällen på 
samtliga lokaler under hela provtagningsperioden. 
 
 
Tabell 4. Total genomsnittlig abundans samt största abundansskillnader mellan samt inom provtillfällen för 
spigg. 

Lokal 
Total genomsnittlig  
skattad abundans 

Största skillnad av genomsnittlig  
skattad abundans mellan provtillfällen 

Största skillnad av skattad 
abundans inom provtillfälle 

Bungeviken 1,5 1,3 2,0 
Gustavs 0,9 2,5 3,0 
Tor 1,6 2,2 3,0 

 
 
 

 
 

Figur 3. Genomsnittlig skattad abundans (ordinalskala 0-5) ± s.e. av spigg fångade på  ≤0,6 m djup i 
Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37. (Sex fiskedrag med landvad, tre på 0,2 m och tre på 0,6 m, totalt 
motsvarande en undersökningsyta på ca 600 m² per tillfälle och lokal.) 
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Stubb (Tabell 5, Figur 4) hade den högsta totala genomsnittliga abundansen under 
provtagningsperioden och tenderade ha mindre variation än pungräkor såväl mellan drag vid 
samma tillfälle som mellan tillfällen. 
 
 
Tabell 5. Total genomsnittlig abundans samt största abundansskillnader mellan samt inom provtillfällen för 
stubb. 

Lokal 
Total genomsnittlig  
skattad abundans 

Största skillnad av genomsnittlig  
skattad abundans mellan provtillfällen 

Största skillnad av skattad 
abundans inom provtillfälle 

Bungeviken 3,9 2,0 3,0 
Gustavs 3,0 0,7 3,0 
Tor 3,7 2,0 3,0 

 
 
 

 
 

Figur 4. Genomsnittlig skattad abundans (ordinalskala 0-5) ± s.e. av stubb fångade på  ≤0,6 m djup i 
Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37. (Sex fiskedrag med landvad, tre på 0,2 m och tre på 0,6 m, totalt 
motsvarande en undersökningsyta på ca 600 m² per tillfälle och lokal.) 
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Stor spridning av skattad abundans vid samma provtagningstillfälle orsakades vanligen av stor 
abundansskillnad mellan de två olika provtagningsdjupen. Vidare kunde ett taxon dominera 
på det ena djupet medan ett annat på det andra djupet. Vid det fortsatta fisket efter piggvar 
förekom det vanligen att pungräkornas abundans skilde sig markant från de inledande sex 
dragens skattning, medan både spigg och stubb i regel fångades i samma omfattning.   
 
Storleksfördelningen av bytesdjur 
 

Totalt längdmättes 4451 pungräkor, 1479 spigg och 5021 stubb. Minsta pungräkan mätte 8 
mm och största 28 mm. Minsta stubben mätte 7 mm och största 58 mm. Kortaste stubben som 
fångades under sista veckan mätte 15 mm.  
 
Det ofta alldeles för låga antalet av spigg medförde att de ej vidare inkluderades i analysen av 
storleksfördelningen.  
 
Pungräkorna hade vid de flesta provtagningstillfällena en likartad storleksfördelning på de 
båda djupen (0,2 m och 0,6 m) varpå den fortsatta analysen omfattade djupen sammanslagna. 
Dock fanns det signifikanta skillnader mellan djupen på samtliga lokaler under vecka 31, 
varför den veckan ej inkluderades vidare i analysen. I Bungeviken fanns ingen signifikant 
skillnad i pungräkornas storleksfördelning vid test på samtliga provtagningstillfällen vecka 
32-37 (K= 7,12, d.f.= 5, p= 0,21, Kruskal-Wallis test). Gustavs (K= 65,68, d.f.= 5, p<0,01) 
och Tor (K= 42,57, d.f.= 5, p<0,01) hade dock inte en likartad storleksfördelning över 
provtagningsperioden. Med anledning av skillnaden över provtagningsperioden testades 
därför första provtagningstillfället (vecka 32) mot det sista (vecka 37) för att undersöka 
huruvida pungräkans genomsnittliga storlek var signifikant skild mellan tidigt och sent på 
säsongen. Vid test mellan vecka 32 (median= 16, n= 317) och vecka 37 (median= 16, n= 225) 
i Gustavs fanns ingen signifikant skillnad av storlekar (U= 33448, p= 0,11, Mann-Whitney U-
test). I Tor fanns dock en olikartad storleksfördelning mellan vecka 32 (median=14, n= 242) 
och vecka 37 (median= 15, n= 133) (U= 13679, p<0,01). Därför testades storleksfördelningen 
på varje djup för sig i Tor, vilket visade att ingen signifikant skillnad fanns på 0,2 m (U= 
2420,5, p= 0,26) men att olikhet fanns på 0,6 m (U= 4242,5, p<0,01). Medellängden varierade 
med som mest 0,58 mm i Bungeviken, 1,22 mm i Gustavs och 1,63 mm i Tor. Den totala 
medellängden över provtagningsperioden var 15,09 mm i Bungeviken, 15,40 mm i Gustavs 
och 14,53 mm i Tor (Figur 5).   
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Figur 5. Medellängd ± s.d. för pungräka i Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37. (Sex fiskedrag med 
landvad, tre på 0,2 m och tre på 0,6 m, totalt motsvarande en undersökningsyta på ca 600 m² per tillfälle och 
lokal). 
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Stubben hade vid de flesta provtagningstillfällena en olikartad storleksfördelning mellan 
djupen (0,2 m och 0,6 m) varpå den fortsatta analysen utfördes på respektive djup var för sig. 
Mann-Whitney U-test utfördes mellan varannan vecka och på båda djupen på respektive lokal 
i syfte att se om det fanns någon statistiskt säkerställd skillnad i storleksfördelningen under 
provtagningsperioden (Tabell 6) (då medellängden i princip ökade för var vecka kan eventuell 
skillnad i storleksfördelningen likställas med en storleksökning (Figur 6)). Resultatet visade 
att stubbens genomsnittliga storlek ökade under de inledande veckorna under 
provtagningsperioden på samtliga lokaler, men att den vid vecka 35 förefaller ha uppnått en 
storlek vilken i flera fall ej ökade i någon statistiskt säkerställd omfattning.  
  
Tabell 6. Resultat från Mann-Whitney U-test på storleksfördelningen för stubb från respektive lokal och djup.  
 

Lokal  Djup  Mellan vecka  n  Median  U  P 
Bungeviken 0,2  31&33  215/106  16/23  630  0 
    33&35  106/129  23/25  4428,5  0,000001 
    35&37  129/109  25/25  6249  0,0701* 
  0,6  31&33  186/152  16/22  635,5  0,000139 
    33&35  152/124  22/26  528,5  0,002796 
    35&37  124/107  26/26  6127  0,158961* 
             
Gustavs  0,2  31&33  133/96  20/27  2657,5  0 
    33&35  96/81  27/27  3175,5  0,017844 
    35&37  81/47  27/29  1710,5  0,170692* 
  0,6  31&33  201/105  14/25  2266,5  0 
    33&35  105/96  25/27  3619  0,000258 
    35&37  96/95  27/34  2005,5  0 
             
Tor**  0,2  32&34  128/144  20/22  6708,5  0,000048 
    34&36  144/134  22/24  7235,5  0,000146 
  0,6  32&33  196/147  22/23  10850,5  0,000042 
    33&35  147/114  23/27  4130  0 
    35&37  114/95  27/27  5102  0,236834* 
* Ingen signifikant skillnad 
** I Tor testades storleksfördelningen mellan andra veckor p.g.a. att storleksfördelningen var signifikant olika 
mellan dragen vid de tillfällen som beräknas i Bungeviken och Gustavs. 
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Figur 6. Medellängd ± s.d. för stubb i Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37. (Sex fiskedrag med landvad, 
tre på 0,2 m och tre på 0,6 m, totalt motsvarande en undersökningsyta på ca 600 m² per tillfälle och lokal). 
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Akvarieförsök  
 

Nästan alla (171 st) av den minsta stubbklassen (13-15 mm) blev uppätna. Därefter minskade 
antalet uppätna stubbar med ökad stubbstorlek. Endast en stubb av 180 st kunde ej återfinnas 
för den största stubbklasen (33-35 mm). Av alla bytesklasser åts totalt sett flest pungräkor 
(174 st). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan piggvarsklasserna i antalet 
uppätna byten av pungräkor (K= 3,74, d.f.= 3, p= 0,29) eller av den minsta stubbklassen (K= 
2,61, d.f.= 3, p= 0,45). Det fanns en markant skillnad i antalet uppätna stubb av storleksklass 
18-20 mm mellan minsta piggvarsklassen och övriga piggvarsklasser och det fanns en 
statistiskt signifikant skillnad mellan piggvarsklasserna i antalet uppätna stubb av 
storleksklass 18-20 mm (K= 9,40, d.f.= 3, p<0,05).  Förutom mellan de två minsta 
piggvarsklasserna fanns det markanta skillnader mellan övriga piggvarsklasser i antalet 
uppätna stubb av storleksklass 23-25 mm och det fanns en statistiskt signifikant skillnad 
mellan piggvarsklasserna i antalet uppätna stubb av storleksklass 23-25 mm (K= 9,46, d.f.= 3, 
p<0,05). Förmågan att äta stubb av storleksklass 28-30 mm (K= 7,61, d.f.= 3, p= 0,05) eller 
33-35 mm (K= 0,69, d.f.= 3, p= 0,87) skilde sig inte statistiskt signifikant mellan 
piggvarsklasserna. Största piggvarsklassen åt dock i snitt 4,3 stubb per akvarie av den näst 
största stubbklassen (Figur 7).  
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Figur 7. Resultat av akvarieförsök avseende predationsförmåga hos olika storleksklasser av piggvar på olika 
storlekar av byten. Figuren presenterar genomsnittliga antalet ätna byten (byten/replikat ± variationsvidd) för 
respektive piggvarsstorlek på de olika bytesklasserna.  
 
Vid maganalysen av piggvararna ingående i akvarieförsöket visade det sig att deras förmåga 
att bryta ner föda var mycket högre än förväntat och i de flesta fall var det omöjligt att säkert 
fastställa vilka piggvarar som ätit eller ej. I och med detta uteblev finare indelning av 
predationsförmågan. 
 
Maganalys 
 

Totalt fångades 267 piggvarar som var 40 mm eller mindre varav 56 st hade tom mage. 
Sammanlagt hade piggvararna konsumerat tolv identifierade taxa. Dessa var obestämbar 
insekt (Insecta), fjädermygglarv (Chironomidae), hoppkräfta (Copepoda), gråsugga (Isopoda), 
märlkräfta Batyporeia pilosa och Gammarus sp. (Amphipoda), pungräka (Mysidae), 
småspigg Pungitius pungitius (Gasterosteidae), storpigg Gasterosteus aculeatus 
(Gasterosteidae), kusttobis Ammodytes tobianus (Ammodytidae) och stubb (Gobiidae). Det 
vanligaste maginnehållet var märlkräfta (22%), pungräka (27% ), spigg (9%) och stubb 
(18%). Flera av piggvararna (15%) hade dessutom maginnehåll vilket var omöjligt att 
bestämma till vilket taxa det hörde (Figur 8).  



14 

Insecta 

Chironomidae

Copepoda

Isopoda

Amphipoda

Mysida

Pisces

Obestämbart

 
Figur 8. Fördelning av födoslag hos piggvarar ≤40 mm fångade i Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-37.  
 
Minsta storleken av piggvar som hade fisk i magen var 23 mm lång (3st). Minsta piggvaren 
som fångat fisk var 22 mm men bytet, en 13 mm spigg, hade ej helt svalts. Totalt 22 
pungräkor, 18 spigg och 24 stubb var möjliga att längdmäta efter att de plockats ur magen. 
Den längsta konsumerade fisken (28 mm) motsvarade 70 % av piggvarens (40 mm) längd. I 
förhållande till sin egen längd tenderade piggvararna att äta pungräkor och spigg som var 
något kortare och stubb något längre än halva sin längd (Tabell 7).   
 
Tabell 7. Resultat av maganalys där byte varit möjligt att längdmäta. Tabellen visar förhållandet mellan 
piggvars- och bytesstorlek. Piggvar och byte i mm. 
 

 Piggvar Pungräka %  Piggvar Spigg %  Piggvar Stubb  %  

 24 12 50  22 13 59  25 12 48  

 26 13 50  29 14 48  25 15 60  

 27 14 52  30 10 33  27 15 56  

 27 12 44  32 13 41  28 14 50  

 28 13 46  32 19 59  29 14 48  

 30 15 50  33 15 45  29 13 45  

 31 10 32  34 14 41  29 10 34  

 31 14 45  34 12 35  29 18 62  

 32 16 50  34 18 53  31 13 42  

 33 13 39  34 13 38  31 17 55  

 35 14 40  34 13 38  31 21 68  

 35 15 43  34 20 59  31 20 65  

 35 17 49  35 12 34  31 20 65  

 36 13 36  35 17 49  33 20 61  

 36 15 42  36 14 39  33 22 67  

 37 14 38  36 23 64  35 13 37  

 37 12 32  37 18 49  35 22 63  

 37 18 49  40 18 45  37 17 46  

 39 16 41      39 17 44  

 40 15 38      39 25 64  

 40 16 40      39 25 64  

 40 17 43      40 15 38  

         40 25 63  

         40 28 70  

Medel 33 14 43  33 15 46  33 18 55  
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I Bungeviken hade piggvararna konsumerat nästan uteslutande pungräkor och fisk. Vid 
Gustavs hade piggvararna konsumerat flest taxa och där var det klart vanligaste födovalet 
Bathyporeia pilosa (Amphipoda). Piggvararna i Tor konsumerade jämförelsevis mest fisk. I 
Bungeviken fanns en ytterst marginell procentuell skillnad i födoval mellan 
piggvarsstorlekarna. Vid Gustavs tenderade de större piggvararna att äta färre märlkräftor och 
istället mer fisk. Vid Tor konsumerade alla piggvarsklasserna till övervägande del fisk (Figur 
9). 

 
 
 

Figur 9. Födoval vid olika storleksklasser av piggvar ≤40 mm fångade i Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31-
37.   
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Resultatet från längdmätningen på stubb (Figur 6) visade att medellängdsökningen i princip 
planade ut efter att ha uppnått ca 25 mm. Resultatet från akvarieförsöket visade att piggvarar 
mindre än 35 mm svårligen kan konsumera stubb som är större än 28 mm (Tabell 4). Med 
anledning av detta inkluderades ej piggvarar större än 35 mm i den fortsatta bearbetningen av 
maganalysen eftersom det kan antas att dessa piggvarar p.g.a. sin storlek ej tvingas välja andra 
byten än fisk (stubb) då medellängden hos fiskarna (stubb) ej överskrider den längd då 
piggvaren kan äta dem. D.v.s. att piggvar större än 35 mm ej hindras av sin egen storlek från 
att äta fisk (stubb).  
 
Totalt fångades 217 piggvarar mindre än eller lika med 35 mm och av dessa hade 50 st tom 
mage. I Bungeviken fanns det största procentuella skiftet i födoval från att tidigt på säsongen 
utgöras av 83% fisk för att sedan sent på säsongen omfatta endast 33% fisk (n=6/n=10). Vid 
Gustavs hade ingen fisk konsumerats sent på säsongen och födovalet dominerades av 
Bathyporeia pilosa (Amphipoda) såväl tidigt som sent på säsongen (n=51/n=33). I Tor fanns 
den procentuellt sett mest jämna fördelningen i födoval där skillnaden endast var 2 procent för 
pungräkor och 5 procent för fisk (n=43/n=17) (Figur 10).  
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Figur 10. Fördelning av födoslag hos piggvar ≤35 mm fångade i Bungeviken, Gustavs och Tor vecka 31, 32, 36 
och 37. 
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För få piggvarar fångades i Bungeviken för att kunna utföra χ2-test. Vid Gustavs hade fisk 
endast konsumerats under vecka 31 varpå födoslaget fisk uteslöts från vidare test för att 
undvika förväntade värden under 5. Vid test mellan veckor (31, 32, 36 och 37) på födoslagen 
pungräka och övrigt i Gustavs fanns det en mycket signifikant skillnad (χ2= 18,69, d.f.= 3, 
p<0,01). Vid test mellan veckor för de två tidiga (31 och 32) respektive sena veckorna (36 och 
37) på födoslagen pungräka och övrigt kvarstod en mycket signifikant skillnad vid det sena 
tillfället (χ2= 12,25, d.f.= 1, p<0,01). Då undersökningen ej ämnade ta reda på huruvida 
dieten skiljer sig mellan veckor utan istället undersöka om dieten skiljer sig mellan tidig och 
sen säsong betraktades provtagningarna i början av säsongen som ett provtagningstillfälle som 
jämfördes med de två sena veckorna vilka likaledes betraktades som ett provtagningstillfälle. 
Vid detta test fanns ingen skillnad i födoval (χ2= 2,23, d.f.= 1, p>0,05). 
 
I Tor hade för få byten i födoslaget övrigt konsumerats varpå den kategorin uteslöts från 
vidare test i syfte att undvika förväntade värden under 5. Dock hade lika många byten av 
födoslaget övrigt konsumerats tidigt som sent. Vid test mellan veckor (31, 32, 36 och 37) på 
födoslagen pungräka och fisk i Tor fanns det ingen skillnad i födoval (χ2= 0,72, d.f.= 3, 
p>0,05). Vid test mellan tidig (vecka 31 och 32) och sen (vecka 36 och 37) säsong fanns inte 
heller någon skillnad i födoval (χ2= 0,092, d.f.= 3, p>0,05). 
 
 
DISKUSSION 
 
Vågexponerade sandstränder är viktiga uppväxtplatser för juvenil piggvar i Östersjön. Dock 
är detta habitat högst föränderligt p.g.a. frekventa variationer i vindstyrka och -riktning och 
därmed förekommer även variationer i tillgången av föda. Dessutom förekommer olika 
skillnader i faunans sammansättning beroende på uppväxtplatsens karaktär. Variation i 
abundans av hyperbentiska byten, som pungräkor och fisk, antas vara större än för epi- och 
endobentiska organismer. Piggvarens prefererade byten är hyperbentiska arter och därav 
förmodas att piggvaren kan drabbas av födobrist. Sammansättningen av makrofaunan i 
Östersjöns grunda sandvikar fluktuerar såväl mellan år som under säsong, varpå variation i 
abundans av bytesdjur kan resultera i en ”match-mismatch” situation med risk för svält som 
följd. Vidare antas att tillväxt minskar risken för svält i och med att ju större piggvaren blir 
desto större byten kan den fånga och därmed ökar antalet alternativa byten. Beroende av 
variationerna i födotillgången av prefererat byte ges olika cohorter olika förutsättningar till att 
finna föda. Därför kan variationer av pungräkor och fisk potentiellt innebära födobrist för 
nybottenfälld piggvar (Nissling et al. 2007).  
 
Vidare kan antas att det längre in på säsongen blir svårare att finna föda för de som 
bottenfäller sent i och med att några av de prefererade bytesdjurens medellängd kan förväntas 
bli större och de allra minsta bytesindividerna mycket få, varpå sena bottenfällare kan tvingas 
till annat födoval än tidiga bottenfällare och vidare kan de sena bottenfällarna drabbas av 
högre dödlighet om abundansen av pungräkor samtidigt är låg.  
 
Detta arbete avsåg därför att undersöka huruvida juvenila piggvarar som bottenfäller tidigt på 
säsongen åtnjuter födobaserade fördelar i jämförelse med dem som bottenfäller sent. 
 
Denna undersökning fann att juvenil piggvar <35 mm i huvudsak konsumerade hyperbentisk 
makrofauna, som märlkräfta, pungräka och fisk. Till skillnad från tidigare undersökningar på 
Gotland (Hallberg 2005, Nissling et al. 2007) men även från andra ställen i Östersjön 
(Kostrzewska-Szlakowska & Szlakowski 1990, Aarnio et al. 1996, Lavados 2007) förekom 
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inget ontogenetiskt skifte i födoval på lokalerna Bungeviken och Tor, medan det förkom i 
Gustavs. En förklaring kan vara att i både Tor och Bungeviken konsumerar en diet som 
överensstämmer med den diet som förknippas med de lite större fiskarna (>30 mm) och 
därmed uteblir eventuellt skifte i födoval med ökad storlek. Möjligtvis förekommer ett skifte 
hos ytterligare lite större piggvarar (>40 mm) då de i större utsträckning förmodligen 
prefererar fisk, eftersom maganalysen visade att juvenil piggvar förefaller föredra byten vilka 
ungefär motsvarar halva deras egen kroppslängd. Dieten hos piggvararna i Gustavs visade 
dock på ett ontogenetiskt skifte i födoval hos de piggvarar som var ca. 30 mm, eftersom de då 
som först började inkludera fisk i sin diet. Andra undersökningar har funnit att hoppkräfta, 
märlkräfta och pungräka är det absolut vanligaste födovalet hos de allra minsta piggvararna 
medan de lite större i huvudsak konsumerar märlkräfta, pungräka och fisk (Kostrzewska-
Szlakowska & Szlakowski 1990, Aarnio et al. 1996, Nissling et al. 2007). Den låga 
förekomsten av copepoder som återfanns i dieten i denna undersökning överensstämmer ej 
med tidigare undersökningar på Gotland, vilka visat att hoppkräftor utgör ett betydande inslag 
i födan hos de allra minsta piggvararna (<30 mm) (Hallberg 2005, Nissling et al. 2007), men 
likaledes visar andra undersökningar i Östersjön att hoppkräftor ej behöver utgöra någon 
omfattande del av dieten (Aarnio et al. 1996). Hoppkräftor är mycket små byten även för 
nybottenfälld piggvar, varför det är troligt att större byten prefereras om de finns att tillgå, 
vilket det troligtvis gjorde under denna undersökning. Men att märlkräftor prefererats före 
pungräkor och fisk i Gustavs stöds inte av denna teori då Bathyporeia pilosa endast är några 
mm långa. Antagligen är märlkräftor så vanliga att det är mer kostnadseffektivt att konsumera 
små men fler byten i Gustavs i jämförelse med Bungeviken och Tor.  
 
Sammantaget var pungräkor (27%) och fisk (27%) de vanligaste födoslagen. Tidigare 
undersökningar har visat att födoutbudet på uppväxtplatserna varierar med habitatets karaktär 
(Kostrzewska-Szlakowska & Szlakowski 1990, Lavados 2007, Nissling et al. 2007) och 
därmed varierar även piggvarens diet mellan lokaler. Till exempel har undersökningar på 
Gotland funnit att pungräkor dominerar i dieten vid mycket vågexponerade uppväxtplatser 
medan fisk är vanligare på de mer skyddade lokalerna (Nissling et al. 2007). Detta kan 
förklara varför födovalet är så olika mellan lokalerna i denna undersökning, där pungräkor 
och fisk nästan uteslutande och till lika stor del hade konsumerats i Bungeviken (skyddad), 
märlkräftor och pungräkor till övervägande del i Gustavs (mycket vågexponerad) medan fisk 
dominerade i Tor (mycket skyddad).  
 
Denna undersökning visade att pungräkor hade högst abundans i den vik som ligger mycket 
vågexponerad samtidigt som stubb var vanligare på de andra två lokalerna som ligger 
skyddade i vikar. Vidare förekom stubb under hela provtagningsperioden med en relativt jämn 
abundans medan pungräkorna uppvisade större variation. Därför kan man anta, i liket med 
andra undersökningar, att skillnaden i abundans orsakas av vindar och vågor då stubben 
förmodligen är mindre känslig då den simmar tätt mot botten till skillnad från pungräkan som 
simmar fritt i vattenmassan. Undersökningar i Östersjön har visat att abundansen av 
piggvarens prefererade bytesdjur varierar mellan år och under säsong, vilket förklaras med att 
piggvarens uppväxtplats är ett habitat där variationer i vindriktning och –styrka sannolikt 
påverkar faunan och därmed födoutbudet (Lavados 2007, Nissling et al. 2007). Eventuellt är 
det detta som åskådliggörs i abundansen av pungräkor vecka 35. Gustavs hade denna vecka 
den lägsta abundansen samtidigt som Tor hade den högsta (Figur 2). Under denna vecka var 
vinden i huvudsak nordlig, varför Gustavs hade en vind som blåste längds med stranden 
samtidigt som Tor hade rak pålandsvind.  
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De inledande sex dragen med skattning av abundans genomfördes oftast under någon timme 
under förmiddagen vid alla provtagningstillfällen. Vid det fortsatta fisket efter piggvar 
fångades fortsättningsvis även bytesdjuren. Något som var mycket vanligt var att mängden 
fångade pungräkor kunde skilja sig från de inledande dragen. Då vinden sällan var den samma 
hela dagen och vanligen tilltog under eftermiddagen kan även detta tala för att pungräkans 
abundans är vindpåverkad. Däremot förändrades sällan fiskarnas abundans under dagen. Med 
anledning av detta kan man ställa sig frågande till hur abundansen av pungräka egentligen ser 
ut under ett dygn på piggvarens uppväxtplats. Det kanske är så att abundansen inte skiljer sig 
så mycket mellan dagar och veckor om man slår ut den över hela dygnet.  
 
Spigg uppvisade en låg abundans på samtliga lokaler under hela säsongen, vilket tyder på att 
spigg har haft ett dåligt år, då tidigare undersökningar vid forskningsstationen i Ar visat att 
den normalt förekommer med samma abundans som stubben. Det förefaller däremot inte 
finnas någon trend som talar för att något bytesdjur totalt sett ökar eller minskar i abundans 
över säsongen utan istället tenderar abundansen att variera utifrån en viss säsongsnivå.  
 
Erhållna resultat från byteslängdsanalysen visar att pungräkorna hade en medellängd på ca 15 
mm över hela provtagningsperioden och resultatet från akvarieförsöket visar att storleken inte 
har någon egentlig effekt på huruvida piggvaren kan inkludera pungräka i sin diet eller ej, 
vilket därmed bekräftar tidigare undersökningar (Aarnio et al. 1996). 
 
I överensstämmelse med tidigare undersökningar i Östersjön inkluderar piggvar även i denna 
undersökning fisk i sin diet redan kort efter bottenfällning. Man har konstaterat att piggvarar 
mindre än 30 mm i Östersjön inkluderar fisk i sin diet (Kostrzewska-Szlakowska & 
Szlakowski 1990, Nissling et al. 2007). I denna undersökning hade ett flertal piggvarar 
mindre än 25 mm konsumerat fisk och de minsta vilka med säkerhet hade ätit fisk mätte 23 
mm. Resultaten av längdmätningen på stubb visade att medellängden i början av 
provtagningsperioden var kortare än 20 mm, men att den ökade till ca 25 mm vecka 34-35, för 
att sedan plana ut. Resultatet från akvarieförsöket visade att juvenila piggvarar med framgång 
kan konsumera fiskar vilka är upp till 2/3 av sin egen längd, men maganalysen visade att de i 
det vilda prefererar byten vilka motsvarar halva deras egen kroppslängd. Piggvar som 
bottenfäller har en storlek på ca 20 mm och med tillgång på föda tillväxer den ca 1 mm per 
dygn. Detta innebär att det finns en hypotetisk lucka på ca 15 dagar för att piggvaren ska 
kunna konsumera den genomsnittliga stubben i slutet av säsongen (ca 25 mm), varför denna 
period kan antas vara mycket kritisk för överlevnaden och att piggvaren då eventuellt måste 
välja andra byten än tidigt bottenfällande. Men då denna undersökning fångade stubb vilka 
var 10 mm eller mindre vid ett flertal provtillfällen under hela undersökningsperioden är det 
potentiellt möjligt för en piggvar att inkludera fisk i dieten redan i samband med 
bottenfällning under i stort sett hela säsongen. 
  
Vid samtliga provtagningstillfällen i Tor var piggvarens diet mycket lika. Dieten hos 
piggvararna i Gustavs var, såväl tidigt som sent på säsongen, olika mellan veckor. 
Undersökningar på Gotland har visat att det är mer en regel än undantag att variation i dieten 
förekommer mellan veckor (Hallberg 2005, Nissling et al. 2007), men då denna undersökning 
delvis var ämnad att ta reda på om det finns några skillnader i dieten mellan tidig och sen 
säsong är veckovisa skillnader mindre intressanta. Dietjämförelse mellan tidigt och sent på 
säsongen visade att det är statistiskt säkerställt att inget skifte i dieten förekom i vare sig 
Gustavs eller Tor. Detta innebär att födovalet förvisso kan variera mellan veckor, främst på de 
lokaler vilka är mest vågexponerade, men att det i slutänden inte nödvändigtvis måste finnas 
någon skillnad i födoval över säsongen.  
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Huruvida bottenfällningstidpunkten har betydelse för födotillgången och därmed 
överlevnaden kan ej tydligt tolkas av resultaten i denna undersökning. Till att börja med 
skiljer sig livsvillkoren på uppväxtplatserna med skillnaderna i vågexponering och karaktär av 
habitat och därmed associerade bytesdjur. Detta medför att varje lokal bör betraktas utifrån 
dess specifika förutsättningar vid slutsatser baserade på resultaten i denna undersökning. 
Dock kan några antagande göras.   
 
I Gustavs är det mindre troligt att fluktuationer av pungräkor skulle ha någon nämnvärd effekt 
på överlevnaden, då dieten i huvudsak utgörs av märlkräftor hos de allra minsta piggvararna 
(<30 mm) oavsett tidpunkt på säsongen och därmed förefaller de ha tillgång på föda under 
den mest kritiska perioden omedelbart efter bottenfällning. Därmed förefaller inte bytesstorlek 
ha någon betydelse för födoval mellan cohorterna.  
 
I Tor och Bungeviken, där dieten nästan endast omfattade pungräkor och fisk, kan däremot en 
låg abundans av pungräkor möjligen medföra födobrist sent på säsongen om den 
huvudsakliga bottenfällningen sker då. Förvisso fångades mycket små stubb under hela 
provtagningsperioden men de blev färre för var vecka som undersökningen omfattade. Dock 
kan man anta att det finns stubb som kan konsumeras av de allra minsta piggvararna men då 
de förefaller vara ytterst få torde inomartskonkurrensen om föda var mycket högre sent än 
tidigt på säsongen om de måste förlita sig till fisk, varpå bristen på föda (stubb) kan orsaka 
högre dödlighet hos juvenil piggvar om bottenfällningen sker sent på säsongen och 
abundansen av pungräka är låg. Således har bytesstorleken i detta fall avgörande betydelse för 
födoval där tillgång på pungräka ökar överlevnaden hos sena cohorter.  
 
Sker den huvudsakliga bottenfällningen däremot tidigt på säsongen, och det är ett år med gott 
om bytesfisk, är det möjligt att det finns tillräckligt med fisk för dem som bottenfäller sent, 
varpå låg abundans av pungräka saknar avgörande betydelse. Eftersom piggvaren förefaller 
preferera byten som motsvarar halva sin egen längd uppstår ingen inomartskonkurrens mellan 
tidiga och sena cohorter av piggvar eftersom de följaktligen vill ha olika stora bytesfiskar. 
Eftersom små stubb (<15 mm) fångades under hela undersökningsperioden talar detta för att 
det finns flera cohorter över hela säsongen vilket medför att det kan finnas bytesfisk så att det 
räcker till om antalet sena bottenfällare procentuellt sett minskar med antalet färre små 
bytesfiskar. I Tor fångades avsevärt fler piggvarar mindre än 35 mm i början av säsongen, 
vilket kan indikera att den huvudsakliga bottenfällningen inträffade då, och därmed kunde de 
sena bottenfällarna således också inkludera fisk i sin diet. Detta kan förklara varför det inte 
finns någon skillnad i diet mellan tidig och sen säsong i Tor. Därmed saknar 
bottenfällningstidpunkt betydelse för födoval även om medelstorleken hos prefererat byte 
(fisk) ökat. 
 
Vid år med låg abundans av fisk över hela säsongen, vilket i denna undersökning förefaller 
gälla för spigg, i kombination med stora variationer i pungräkans förekomst, kan 
bottenfällningstidpunkten medföra att födobrist uppstår på de lokaler där pungräka och fisk 
utgör dieten. Troligt är dock att alla cohorter oavsett bottenfällningstidpunkt drabbas av 
födobrist om abundansen av pungräka är låg i samband med bottenfällningen, d.v.s. att 
överlevnaden beror på om ”window of survival” (gott om pungräkor) missas eller ej, varpå 
överlevnaden är avhängigt tillgången på pungräka. Därmed saknar bytesstorleken betydelse 
för födoval i och med att piggvaren med säkerhet enligt denna undersökning kan konsumera 
pungräka från 20 mm (storlek vid bottenfällning).  
 



21 

Då de minsta stubbarna fångades i störst antal under de första veckorna talar det för att det 
hade varit bra att bottenfälla tidigt detta år på lokaler som Bungeviken och Tor, medan 
tidpunkten förefaller ha varit av mindre betydelse i Gustavs. Fördelen med bottenfällning i 
samband med att merparten av bytesfisken kläcks är att fisk direkt kan inkluderas i dieten och 
att tillväxt sedan sker i takt med bytet, varpå merparten av bytesfiskarna (medelstorleken) 
alltid kommer att kunna inkluderas i dieten då de förmodligen ej överskrider en storlek som 
inte kan konsumeras. Om bytesfiskarna normalt kläcks i början av säsongen torde det således 
alltid vara bra att bottenfälla tidigt på säsongen oavsett hur abundansen av pungräka varierar.  
 
Sammantaget finns det troligtvis födobaserade fördelar med att bottenfälla tidigt på säsongen, 
men det är avhängigt på vilken uppväxtplats och när den huvudsakliga bottenfällningen sker i 
kombination med hur abundansen av pungräka ser ut och när merparten av bytesfiskarna 
kläcks. Därmed kan bytesstorleken ha betydelse för födoval hos olika cohorter av juvenil 
piggvar. 
 
Både piggvar för maganalys och piggvar för akvarieförsöket fångades från tidig förmiddag till 
sen eftermiddag och den eventuella inverkan detta hade på piggvararnas aptit i 
akvarieförsöket eller på maginnehåll vid maganalysen framgår inte i detta arbete.   
 
Vid jämförelse av abundans mellan bytesslagen pungräkor och fisk för de veckor som 
piggvarar fångades för maganalys kan det inte uteslutas att abundansskillnaden av bytesdjuren 
kan ha effekt på vad som återfanns i dieten vid maganalysen. 
 
I akvarieförsöket hade i princip alla piggvarar vuxit ca 1 mm vid test-tidens slut. Detta 
medförde att vissa piggvarar växte sig för stora för sin storleksklass. Därför kan 
kombinationen av ett för sin storleksklass mycket litet bytesdjur och en piggvar som vuxit sig 
för stor för sin storleksklass ha medfört att byte konsumerats där storleksförhållandena 
egentligen inte möjliggör det. Detta har endast noterats men ej vidare beaktats då utfallet 
tydligt visade var begräsning i predationsförmågan uppstår.  
 
För att vidare studera huruvida pungräkans abundans kan utgöra en flaskhals i rekryteringen 
av piggvar bör fortsatta studier undersöka hur pungräkans abundans under ett helt dygn ser ut 
på piggvarens uppväxtplats, då det vid denna undersökning upptäcktes att stora variationer i 
abundans kunde förekomma under samma dag.  
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SUMMARY 
 
Food choice of juvenile turbot (Psetta maxima): Effects of prey size. 
 
Turbot (Psetta maxima) is a fish with a vast distribution. It can be found in the Black Sea, the 
Mediterranean Sea, the west-coast of Europe, through Skagerack and Kattegatt far up in the 
Baltic Sea. It is numerous at Gotland and Gotska Sandön, but the occurrence north of Åland is 
low. During spring and summer the turbot appears near the coast, while in the winter it stays 
in deeper water. Size distribution is age dependent, where the younger fishes and thereby the 
smaller ones are found in shallow water where the bottom consists of sand and stone, while 
the older fishes are found in deeper water.          
 
In the Baltic Sea the turbot normally spawns during late spring and summer on sandy bottoms 
shallower than ten meters. The female turbot has a high fecundity and a single turbot female 
has approximately two million eggs per kilogram bodyweight. The eggs hatch after 7-9 days, 
thereafter the larvae are pelagic until metamorphosis at a length of 20 mm. The 
metamorphosis makes the body suitable for a bottom-dwelling life, so called settling. When 
metamorphosis is about to happen the turbot approaches shallow bays, so called nursery areas, 
where the food is abundant.  
 
In relation to body size the turbot has a big mouth, which makes it possible for newly settled 
turbots to eat macrofauna. At a length of 20 mm the diet includes fish. Studies at Gotland 
have shown that juvenile turbots mainly feed on mysids, sticklebacks and gobies.  
 
In the Baltic Sea the turbot is known to have big differences in recruitment between years and 
thus to be dependent on occasional strong year-classes. Variation in year-class strength is 
believed, for most flatfish species, to be related to the transport of larve to nursery areas, as 
well as food supply, predation and competition in them. For 0-group turbots the mortality has 
been found to be very high, which indicates that juvenile survival may be a considerable 
bottleneck for the recruitment. Predation, in particular from brown shrimp (Crangon 
crangon), is a factor which has been identified as a strong basis for the low recruitment. In the 
coastal waters of Gotland the presence of brown shrimp is low during the period in which the 
turbot settles and thereby predation probably is of lesser importance in these waters. It is then 
more likely that other factors, such as food supply and competition, has a greater impact on 
survival. Gobies and sticklebacks grow during the season, which means that they at some 
point grow too big for the newly settled turbots to consume. On the contrary mysids never 
attain a size that cannot be consumed by juvenile turbot. One might therefore assume that in 
nursery areas where the food mainly consists of gobies and sticklebacks the turbots that settle 
early in the season have an advantage in comparison to those that settle late. 
 
The purpose of this study was to examine if early settlers may have greater survival chances 
than late settlers due to food limitation.  
 
The specific questions were: 
1.  How does the food availability change over the season? 
2.  How does the size distribution of prey animals; gobies, sticklebacks and mysids, change     
 during the season? 
3.  How does the predation capacity of different size classes of juvenile turbot change for 
 different size classes of prey? 
4.  Is there any difference in prey choice between early and late settlers?       
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The study was conducted at Gotland during the late summer of 2008. During week 31-37 
samples where taken in three different nursery areas at seven occasions every seventh day. 
Turbots and prey animals; gobies, sticklebacks and mysids, were caught with a beach-seine 
net.  
 
Every sampling-occasion started with six hauls with the beach-seine net, three on 0,2 meters 
depth and three on 0,6 meters depth, each equivalent to an investigation area of about 100 m². 
For every haul the abundance of gobies, sticklebacks and mysids were estimated on a rank 
interval (1-5), in order to see if the abundance of the respective species varies over season. 
Analysis showed that gobies have a relatively stable abundance and that mysids vary more. 
Furthermore the results showed that sticklebacks had a year of low population strength, thus 
they had a low abundance in all three areas during the whole study period. 
 
A subsample from all of the above mentioned six hauls with the beach-seine net was collected 
in order to analyse if and how the populations average length changed during the season. The 
subsamples were taken with an aquarium bag-net, equivalent to approximately one decilitre, 
and then preserved in 95% ethanol for later analysis in the laboratory. The total length was 
measured to the nearest mm. A total of 5021 gobies, 1479 sticklebacks and 4451 mysids were 
measured. The gobies clearly increased in average length in the beginning of the season but 
then levelled out. The mysids showed no increase in average length. The sticklebacks were 
excluded from further analysis because they had too low abundance. 
 
Live turbots, gobies and mysid were collected in order to test predation capacity of different 
size classes of turbot on different size classes of prey in an aquarium experiment. The 
experiment showed that the turbot, with great success, can eat gobies that are up to two thirds 
of its own body length, while the body size of turbot does not have any effect on the predation 
capacity on mysids. 
 
Turbots were also caught and immediately preserved in 95% ethanol in order to analyse the 
stomach content to find out if there was a change in diet during the season. A total of 217 
turbots ≤35 mm were analysed, 50 of these had no stomach content. Twelve taxa were 
identified, among which gobies (18%), sticklebacks (9%), mysids (27%) and amphipods 
(22%) dominated. Many (15%) of the turbots had a stomach content that was impossible to 
relate to any taxon. A considerable difference in dietary choice between locations was 
observed, but there was no significant change in diet.   
 
Life conditions clearly differ amongst nursery areas, depending on differences in surf-
exposure and the character of the habitat. Therefore each location should be considered from 
its specific conditions before making any conclusions as to whether early settlers may have 
greater survival chances than late settlers due to differences in prey size. This withstanding 
some general assumptions can be drawn from this study. 
 
In one of the nursery areas (Gustavs) it is less likely that fluctuations of mysids would have 
any considerable effect on survival because the diet mainly consists of amphipods among the 
smallest turbots (<30 mm) during the hole season. Thus they seem to have food during the 
most critical period, which is immediately after settlement. Therefore it is less likely that prey 
size has any effect on pray choice between cohorts at similar nursery areas.   
 
In the other two nursery areas (Bungeviken and Tor), where the diet mainly consist of mysids 
and fish, it might be suspected that a low abundance of mysids late in the season can result in 
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food limitations if the major settlement of turbot occurs late. Very small gobies were caught 
during the whole investigation period, but they became fewer and fewer for every week. 
Thereby intraspecific competition of food could be very high if juvenile turbot have to rely on 
fish as their main food source, whereupon a low abundance of mysids may result in a higher 
mortality. Smaller prey, from other taxa, might therefore increase survival chances and thus 
prey size has a significant importance for prey choice between cohorts. 
  
If the main settlement occurs early in the season, and it is a year of abundant prey fish, there 
might be enough food for those who settle late, whereupon low abundance of mysids is of less 
importance. Since really small gobies (<15 mm) were caught during the whole investigation 
period it seems likely that there are several cohorts of prey fish also. However, they became 
fewer for every week, but so did also the smallest turbots. Because the juvenile turbots appear 
to prefer prey which is equivalent to about half their own length there should not be any intra-
specific competition for food between early and late settlers because they prefer different size 
classes of prey. Thereby prey size is of less importance on prey choice in different cohorts of 
juvenile turbot. 
 
Low abundance of fish during a whole season, which seems to be the rule for sticklebacks in 
this study, in combination with a great variation in abundance of mysids might result in food 
limitation in locations where fish are the main food source. But this does not have any direct 
effect on when settlement occur, survival instead depends on whether the turbot hits the 
“window of survival” (a high abundance of mysids) or not. Prey size is therefore of less 
importance because survival depends on finding food or not and if prey fish is not to be found 
they must rely on prey that does not at any time exceed the size that can be consumed from 
settlement.  
 
The main bulk of the smallest gobies were caught early in the season, which indicates that it 
would have been best to settle early in nursery areas like Bungeviken and Tor. Settling at the 
same time as the main bulk of the prey hatches brings the advantage for the turbot of growing 
in accordance with its prey, and thereby always having access to prey of preferable size. 
Thereby if the bulk of prey hatches early in the season it is best for the turbots to settle early. 
Thus prey size has an importance on prey choice comparing early and late settlers.  
 
All together it seems likely that early settlers have a food advantage, but it is decisive in 
which nursery area and when the main settlement of turbot occurs in combination with the 
abundance of mysids and when the bulk of prey fish hatches. Thereby the effects of prey size 
on prey choice might differ between cohorts of juvenile turbot depending on the above 
mentioned factors. 


