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ABSTRACT 

Turbot (Psetta maxima) and flounder (Platichthys flesus) are two species of flatfish both 
having their nursery areas around the shores of Gotland in the Baltic Sea. The common brown 
shrimp (Crangon crangon) is a known predator on newly settled plaice (Pleuronectes 
platessa) in the North Sea area and is also found in the Baltic Sea. Experiments were carried 
out to see if the brown shrimp is predating on juvenile turbot and flounder, and if so on which 
sizes, and if the brown shrimp prefers any of the flatfish species, and also to see if there is a 
difference between day and night in density of the shrimp, i.e. when the fish might be 
subjected to predation. The results showed that predation decreased with size for both turbot 
and flounder. The brown shrimps prefer small flatfishes, size class <30 mm, without any 
species preference. The shrimp abundance was higher during the night at one out of three 
locations around Gotland. More data is, however, needed to conclude that it is more active 
during the night. 
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 INTRODUKTION  

Sandräka 

Sandräkan (Crangon crangon) återfinns i tempererade hav och fiskas kommersiellt i 
Nordsjön, Irländska sjön, Svarta Havet och runt Medelhavet (wikipedia.org). I Östersjön 
sträcker sig sandräkans utbredning till Ålands hav. Sandräkan förekommer i grunda havsvikar 
men fynd har även gjorts på upp till 130 meters djup (http://www.fao.org/fishery/). Sandräkan 
finns mest i högproduktiva estuarier med starkt tidvatten, gärna i bräckt vatten (Kuipers & 
Dapper 1984). Den föredrar sandiga/siltiga habitat (Wennhage 2002). Sandräkan är en 
dominerande medlem av den mobila epibentiska faunan på grunda bottnar. Den kan påträffas 
i hög abundans, densiteten kan uppgå till 50-100 individer per/m² under sommaren (Hedqvist-
Johnson & André 1991).  Sandräkan blir vanligen 1 år men vid goda förhållanden kan den 
leva upp till 2-3 år. Den kan nå en stolek av 80 mm, vilket är ovanligt på grund av att den 
utgör byte för många fiskar (Kuipers & Dapper 1984).  

Mängden sandräkor inom ett område kan variera under ett år (Siegel et al. 2005). När vattnet 
värms upp på våren, i april, migrerar de reproduktiva övervintrade räkorna till grundare 
bottnar (Boddeke 1976). I april-maj bär nästan alla honor ägg. Larverna kläcks under 
våren/sommaren och växer fort upp till adult storlek (Boddeke 1976). Sandräkan är en 
omnivor och har en divers diet på bland annat slammärla Corophium volutator och juvenila 
musslor som östersjömusslan Macoma balticha (Eriksson et al. 2005). Födointagen sker oftast 
i skymning eller gryning och dieten växlar beroende på säsong (Phil & Rosenberg 1984, 
Feller 2006). Samtidigt som sandräkorna prederas av många olika fiskar är de själva viktiga 
predatorer (Siegel et al. 2005) (se nedan). 

Piggvar  

Piggvaren (Psetta maxima) tillhör den systematiska ordningen Pleuronectiformes (plattfiskar) 
och familjen Scophthalmidae (varar). Den återfinns i Östersjön, och utmed Norges, Spaniens 
och Englands kuster, samt även i Svarta havet och kring Medelhavet. Den lever på sand och 
stenbottnar ner till ca 70 meters djup. Födan består av fisk och kräftdjur. Hanen blir ca 30 cm 
men honan blir betydligt större. Leken äger rum mellan april och augusti 
(www.fiskeriverket.se). Hanen blir könsmogen vid 3 år och honan vid 4 år. Fekunditeten är 
hög, den lägger mellan 5-15 milj. ägg beroende på storlek. Både äggen och larverna är 
planktoniska i marin miljö. I och med Östersjöns låga salthalt, som försvårar möjligheten för 
ägg att hålla sig svävande, har dock demersala ägg utvecklats, d.v.s. ägg som klarar av att 
utvecklas på bottnen. Leken sker på grunda sandiga bottnar (ca 3-25 m djup) där äggen kläcks 
efter 7-9 dagar varefter larven lever pelagiskt tills den når en storlek av ca 20 mm 
(www.fiskeriverket.se). Då börjar vandringen av ögonen till en sida och piggvaren blir platt 
varefter den börjar sin bottenfällning/settling och till sist blir en bentisk fisk. Piggvaren har 
oftast ögongen på vänstersidan till skillnad från skrubbskäddan Platichtys flesus. 
Överlevnaden av piggvarsägg varierar beroende av salthalten och temperaturen i vattnet 
(Nissling et al. 2006).  
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Skrubbskädda 

Skrubbskäddan (Platichthys flesus) som även kallas flundra, tillhör familjen Pleuronectidae 
(spättor). Skrubbskäddan är även den en plattfisk som under yngelstadiet påträffas i grunda 
sandvikar (http://www.fishbase.org). Skrubbskäddan föredrar en sandig och dyig botten. Den 
förekommer längs samtliga Europas kuster. I svenska hav finns den upp till Kvarken men 
längre norrut blir den sällsynt. Skrubbskäddan leker i södra Östersjön i mars-april på 10-100 
m djup.  I Östersjön finns det två populationer, den ena leker kustnära med demersala ägg 
(utveckling på botten) och den andra i utsjön med pelagiska ägg (Nissling et al. 2002). 
Tillväxten avstannar vanligen mellan 20-25 cm men en skrubbskädda kan bli upp till 60 cm 
(www.fishbase.org). Den påträffas både i salt och bräckt vatten. Antalet ägg som en hona 
lägger är mellan 400000 och 2 miljoner. Storleken på äggen är mellan 0,8-1,4 mm (störst i 
brackvatten). De kläcks efter 5-7 dygn vid ca 10 °C. Larverna tillväxer från en längd på 3 mm 
till 7-10 mm innan de genomgår metamorfos, blir platta och bottenfäller på grunt vatten. 
Tillväxten skiljer sig beroende på miljön. Ett år gammal är skrubbskäddan ca 4 cm vid 
Bornholm och ca 13 cm i Kattegatt. Oavsett storlek blir hanarna könsmogna efter 3 år och 
honorna efter 4 år.  

Larver av piggvar och skrubbskädda bottenfäller i grunda sandvikar där de stannar och växer 
till sig. Piggvaren bottenfäller i slutet av juli medan skrubbskäddan återfinns som 0-grupp 
yngel från mitten av juli, men även som ettåringar redan under våren (Nissling et al. 2007). 
Här stannar de till hösten då de söker sig till djupare vatten. En juvenil piggvar mindre än 30 
mm har zooplankton (calanoida copepoder) och sandmärla (Bathyporeia) som viktigaste föda 
medans större piggvar >30 mm prederar på hyperbentiska arter såsom fisk och mysider. 
Skrubbskädda <40 mm har ett mer varierande födointag och äter framförallt endobentiska 
arter, d.v.s. arter som lever i sedimenten (Nissling et al. 2007).  

 

Bakgrund 

Predationen av sandräkan orsakar en täthetsberoende dödlighet hos nyfödda (0-grupp) 
plattfiskar. Maganalys gjord på sandräkor visar att en hög andel rödspättyngel (Pleuronectes 
platessa) kan ingå i födan. Van der Veer & Bergman (1987) visade i ett laboratorieexperiment 
att predationen på rödspätta generellt är låg när det gäller mindre storlekar av sandräka men 
att större sandräkor kan predera på rödspättor upp till ca 30 mm. Större rödspättor är för stora 
för predation. När en rödspätta blir större än 30 mm kan inte ens de största sandräkorna på ca 
70 mm predera på dem. Man visade även att densiteten av predatorer (sandräkan) ökar vid 
högre densitet av bytesdjuret (rödspättan) (se Figur 1 & Figur 2). Sandräkan kan utgöra en 
densitetsreglering hos rödspättan, som kan bero på att predatorn attackerar mer byten om det 
finns fler av dem. Det vill säga om densitetsregleringen hos rödspättan är styrd av en predator, 
sandräkan, kan det bero på att predatorn attackerar mer byten av ett speciellt slag när dess 
densitet ökar. 
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Figur 1. Antalet sandräkor ökar vid större densitet av rödspätta (från van der Veer & Bergman 1987). 

Generellt sett är variationen i rekryteringen hos plattfiskar liten, men i Östersjön finns stora 
skillnader i rekryteringen beroende av att det inträffar oregelbundna starka årsklasser (Florin 
2005). Detta kan bero på olika faktorer som t ex transporterna av larverna till 
uppväxtplatserna, födotillgång, predation och konkurrens (van der Veer et al, 2005).  För 
rödspättan i Nordsjön-Skagerrak anses att predation av främst Crangon har en dämpande 
effekt på årsklass-styrkan så att variationen pga predationen blir liten (van der Veer & 
Bergman 1987, van der Veer et al. 2000). Begränsningar som finns hos nyrekryteringen bland 
plattfiskar kan skapa en flaskhalseffekt i hela populationen (Gibson 1994).  
 
 

 

Figur 2. Functional response test med sandräka (3 st) som prederar på juvenil rödspätta med slammärlor (C. 
volutator) som alternativt byte. Y-axeln visar antal ätna rödspättor. K visar den förutbestämda mättnaden baserat 
på en functional response modell och x-axeln visar bytestätheten med 4st spättor vid varje streck, d.v.s. 0-80 st. 
(från Wennhage 2002). 

   

Bentiska fiskar med en pelagisk larvfas har hög sårbarhet direkt vid 
bottenfällningen/nysettlingen (Wennhage 2002). Detta kan bero på fluktuationer i 
mattillgången, predation eller salthalt (Van der Veer et al. 2005). Försvarsmekanismer hos 
fiskarna för att skydda sig mot bentiska predatorer, som sandräkan, har inte hunnit utveckla 
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sig när omvandlingen sker (Fuiman & Magurran 1994) och därför kan predation av bl.a. 
sandräka med andra ord vara reglerande/begränsande för rekryteringen av plattfiskar.  
 
 

 

Figur 3. Undersökning som visar att sandräkan (Crangon crangon) har större täthet i gryningen och under natten 
(från Vinagre et al, 2006).  

Sandräkan har i andra studier visat sig vara nattaktiv (Gibson et al 1995) där densiteten av 
räkor är betydligt högre under natt och gryning (Vinagre et al. 2006; se Figur 3).  

Mot denna bakgrund vill jag i denna undersökning titta närmare på om sandräkan är ett hot 
mot 0-grupper av skrubbskädda och piggvar eftersom sandräkan är en känd predator på 
plattfiskyngel (van der Veer & Bergman 1987). Kan räkan påverka rekryteringen av piggvar 
och skrubbskädda i Östersjön? Föredrar sandräkan någon av plattfiskarterna framför den 
andra?  Är det viktigt för plattfiskar att fort växa till sig för att undvika predation av 
sandräkan? Har större piggvar och skrubbskädda bättre överlevnad? Finns det fler sandräkor 
på natten i piggvarens och skrubbskäddans uppväxtområde, d.v.s. kan man förvänta sig att 
predationen ökar nattetid? 

Följande nollhypoteser testades, d.v.s. förkastas eller verifieras: 

• Sandräkan äter lika många skrubbskäddor som piggvarar 

• Sandräkan äter lika många individer av de olika storleksklasserna av respektive art 

• Det återfinns lika många sandräkor natt som dag 

 

MATERIAL OCH METODER 

Under sommaren 2008 har vi med en landvad fiskat sandräkor och årsyngel av piggvar och 
skrubbskädda under veckorna 30-35. Fiskeplatserna har varit Fröjel (Gustavs), 
Kappelshamnsviken (Tor) och Bungeviken (se figur 4). Dessa platser är relativt långgrunda 



7 

 

sandstränder där både piggvar, skrubbskädda och sandräka förekommer. Fisket bedrevs på 0,2 
respektive 0,6 m djup och under varje fisketillfälle gjordes sex drag med landvad. Efter varje 
fiskedrag har fisken och räkorna räknats för att kunna jämföra tätheten/förekomsten av fisk 
och räka.  

                                        

Figur 4. Karta över Gotland visandes undersökningslokaler 1) Bungeviken, 2) Gustavs och 3) Tor (från Nygren 2009). 

Det insamlade materialet mättes (total längd; TL) vid insamlingstillfället med hjälp av en 
mätbräda till närmaste mm. Piggvarar och skrubbskäddor inom storleksklasserna mellan 20-
40 mm och sandräkor över 5 cm samlades in och transporterades till Forskningsstationen i Ar, 
där experimenten utfördes direkt efter insamlandet. Akvarierna som användes hade måtten 
42*70 cm och fylldes med ett 2 cm lager sand och ca 3000 cm3 vatten (ca 7 psu salthalt). 
Vattnet i varje akvarium syresattes med hjälp av luftpump.  Experimenten utfördes i den 
ordningen som fiskar av respektive storlek och art fanns tillgängliga.  

I varje akvarium fanns tre sandräkor och tio fiskar av en storleksklass enligt Tabell 1. Både 
piggvaren och skrubbskäddan delades in i stolekarna 20-25 mm, 26-30 mm, 31-35 mm och 
36-40 mm. Varje experiment utfördes tre gånger (3 replikat). För att testa preferensen hos 
sandräkan gjordes även ett försök med både piggvar och skrubbskädda, fem av varje art av 
plattfiskarna i varje försök. Sammanlagt har 36 experiment utförts och 180 juvenila piggvarar, 
180 juvenila skrubbskäddor och 108 sandräkor använts. Endast nyinsamlade djur användes 
vid varje försök, d.v.s. inga djur användes mer än en gång. 

Tabell 1. Storleksklasserna av piggvar och flundra som användes i experimenten. 

 
Art  Storleksklass (mm)   
C. crangon + P. maxima  20-25 26-30 31-35 36-40 
C. crangon + P. flesus  20-25 26-30 31-35 36-40 
C. crangon+ P. maxima + P. flesus  20-25 26-30 31-35 36-40 
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Innan sandräkorna släpptes i respektive akvarium hade de fått svälta i 24 timmar. Under tre 
dygn pågick experimenten och för varje dygn antecknades antal döda individer och om det 
var någon fisk som självdött eller om någon sandräka ömsat skal (vilket indikerar att den ej 
var intresserad av föda vilket därmed kan ha påverkat omfattningen av predation). För att 
anpassa experimentet till verkligheten var lyset på under dagtid inne i rummet där försöken 
pågick. Detta för att andra studier har visat att sandräkan är nattaktiv (Pihl & Rosenberg 
1984). När tre dygn passerat togs räkorna upp och antalet kvarvarande fiskar räknades, d.v.s. 
antal ätna eller ej ätna noterades för respektive experiment. Även fiskar som var tydligt 
attackerade (d.v.s. med ätskador) men fortfarande vid liv antecknades som ätna. 

Observationerna gjordes på respektive lokal enligt följande: Fröjel 18/8, Kappelshamn 19/8 
och Bungeviken 20/8. På dagen drogs sex drag med landvaden, varefter provtagningen 
upprepades på samma sätt ca 12 h senare. Antalet fiskade sandräkor per drag räknades. 

Ett x² test (Fowler et al. 1998) användes för att undersöka om sandräkan äter lika många 
piggvarar som skrubbskäddor och om sandräkan föredrar någon storleksklass av fiskarna. För 
frågeställnigen om sandräkans förekomst under dag samt natt användes ett Wilcoxon test for 
matched pairs (Fowler et al. 1998). 

 

RESULTAT 

 

Figur 5. Antalet ätna/attackerade piggvarar (Psetta maxima) i de olika storleksklasserna. 

Hypotesen att sandräkan inte föredrar någon storleksklass av piggvararna kan förkastas då 
predationen minskade snabbt med ökad fiskstorlek. Sammanlagt hade sandräkan 
attackerat/ätit 17 st. piggvarar i den minsta storleksklassen (20-25 mm) av totalt 30, men 
ingen i storleksklassen 36-40 mm (Figur 5). 

För piggvar skiljde sig antalet ätna individer i de olika storleksklasserna signifikant när alla 
storleksklasser (20-40 mm) medräknas (p<0,001) se Figur 5 och Tabell 2.  I storleksintervallet 
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20-30 mm visade analysen att sandräkan inte föredrar någon storleksklass (p>0,05).  För 
piggvarar mellan 30-40 mm skilde sig antalet ätna piggvarar statistiskt signifikant mellan 
storleksklasserna (p<0,05). 

Tabell 2. Resultatet av x² test för sandräkans predation på olika storlekar av piggvar.  

Piggvar            Storleksklass    x² df  P 

               20-40 mm 28,34 3 <0,001 

               20-35 mm 10,03 2 <0,01 

               20-30 mm 0,715 1 0,3<p<0,5 

               30-40 mm 5,838 1 <0,05 
 

 

Figur 6. Antalet ätna/attackerade skrubbskäddor (Platichtys flesus) i de olika storleksklasserna. 

Även för skrubbskädda skilde sig antalet ätna individer mellan de olika storleksklasserna  
signifikant med alla storleksklasserna, 20-40 mm, inräknade (p<0,001) (Figur 6, Tabell 3). 
Här kan hypotesen också förkastas. Sandräkan föredrar mindre skrubbskäddor framför större. 
I storleksintervallet 20-30 mm skiljde sig inte antalet ätna skrubbskäddor (0,3<p<0,5), d.v.s. 
båda storleksklasserna 20-25 mm och 26-30 mm prederades i samma omfattning. I 
storleksintervallet 30-40 mm blev skrubbskäddorna inte alls attackerade (0,8<p<0,9). 
Sandräkan hade attackerat/ätit sammanlagt 19 skrubbskäddor i storleksintervallet 20-30 mm 
(Figur 6).  

Tabell 3. Resultatet av x² test för sandräkans predation på olika storlekar av skrubbskäddor. 

Skrubbskädda Storleksklass x² df P 

 20-40 mm 24,38 3 <0,001 

 20-35 mm 13,39 2 <0,001 

 20-30 mm 0,931 1 0,3<p<0,5 

 30-40 mm 0,016 1 0,8<p<0,9 
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I experimenten när både piggvar och skrubbskädda var i samma akvarium fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan arterna (x²=0.53 df =1 0,3<p<0,5) Sandräkan hade ätit dubbelt så 
många skrubbskäddor, 3 piggvarar respektive 6 skrubbskäddor, men testet visade att 
hypotesen om att sandräkan äter lika många skrubbskäddor som piggvarar kan behållas, 
eftersom den uppmätta skillnaden inte var statistiskt signifikant. 

För att testa hypotesen att det inte är någon skillnad på antalet sandräkor mellan dag och natt 
användes Wilcoxon test for matched pairs (Fowler et al. 1998). I Fröjel fångades totalt 87 st 
sandräkor på dagen och 77 st på natten medan i Bungeviken fångades totalt 35 st på dagtid 
och 91st på natten. I Kappelshamn fångades 1 st sandräka på dagen och 3 st på natten. I 
Bungeviken erhölls en signifikant skillnad (p<0,05) men varken i Fröjel (p>0,05) eller i 
Kappelshamn (p>0,05) (Figur 7). 

 

 
 

Figur 7. Medelvärdet av antalet fångade sandräkor, dag respektive natt, vid de tre lokalerna.  Felstaplarna visar 
standard error.  

 

DISKUSSION 

Slutsatserna man kan dra av dessa experiment är att sandräkan utgör ett hot mot nyligen 
bottenfällda piggvarar och skrubbskäddor upp till 30 mm storlek längs Gotlands kust. 
Däremot är det svårare att säga hur stort. Sandräkan har en påvisat divers diet och varierar 
byten efter säsong. Alla räkor som användes i dessa experiment var över 5 cm i längd, vilket 

0

5

10

15

20

25

Fröjel Kappelshamn Bungeviken

A
n

ta
l 

s
a

n
d

rä
k

o
r

Dag

Natt



11 

 

enligt gjord uppskattning i samband med utfört fiske är mycket stora sandräkor. Merparten 
räkor som vi fick upp var ca 3 cm långa.  I fält var de större sandräkorna ute på djup mer än 
0.6 m samtidigt som de små piggvararna och skrubbskäddorna som fiskades var längst in 
närmast stranden (Martinsson & Nissling 2011). Detta kan i sin tur vara för att undvika 
predation av sandräkan.  

I undersökningen av relationen mellan sandräka och rödspätta (van der Veer & Bergman 
1987) visade man genom både experiment och fältstudier att sandräkan orsakar en hög 
dödlighet hos nysettlade rödspätteyngel. Utanför Nederländernas kust förorsakade sandräkan 
hög dödlighet på rödspätta i maj-juni tills de juvenila spättorna växt till 30 mm eller längre. 
Här menar man att variationen i rödspättans rekrytering kan kontrolleras av predationen av 
sandräkan. För att visa om samma situation råder i Östersjön behövs fler undersökningar som 
maganalys av sandräkor och undersökningar i fält som visar om tätheten av plattfiskarna 
minskar vid höga tätheter av sandräka.  

Resultaten i denna studie visar att räkan kan predera på piggvarar och skrubbskäddor upp till 
31-35 mm längd. Dock är det de mindre fiskarna (<30 mm) som är bytet de föredrar. 

Vid valmöjlighet föredrar inte sandräkan någon av arterna enligt detta experiment. Dock har 
flera piggvarar ätits än skrubbskäddor. Är det så att piggvar är ett ”lättare” byte i och med att 
arterna har olika furageringsstrategier, om det skulle vara så att piggvaren ligger och inväntar 
sitt byte medan skrubbskäddan är mer rörlig.  Detta skulle vara intressant att följa upp med 
fler experiment.  

 I van der Veer & Bergmans experiment (1987) användes ingen sand i akvarierna för att det 
då är svårt att hitta rödspättorna efter experimenten. En sådan uppsättning missar möjligheten 
att bytet söker skydd vilket eventuellt kan påverka resultaten. Valet att ha sand i experimenten 
i denna undersökning gjordes för att fiskarna och räkorna återfinns på en botten med 
sandsubstrat och detta återspeglar ifall de gräver ner sig som ett beteende för att undvika 
predation. Sandräkan gräver även ner sig för att predera genom att kunna överraska sitt byte. 

I Bungeviken fanns en skillnad i antalet räkor från dag till natt medan ingen skillnad 
upptäcktes i Fröjel och Kappelshamn. Dessa resultat skulle vara intressant att följa upp fler 
gånger och i flera vikar samt under olika förhållanden (t ex tidigt/sent på säsongen) för att se 
om skillnader förekommer. Här har bara ett nattförsök per lokal undersökts.  

För att få ett större perspektiv måste fler undersökningar i fält genomföras. Man bör 
undersöka hur stor den egentliga mortaliteten hos juvenila plattfiskar är och de potentiella 
hoten från predation av sandräka, t ex som mesokosm-försök i avskilda områden, och göra 
flera experiment där densiteten av fisk och sandräka varierar för att dra slutsatser om 
sandräkan utgör ett större hot om tätheten ökar. 

Vidare är det intressant att titta på överlappet i tid mellan sandräka och piggvar och 
skrubbskädda. Fiskarna bottenfäller i slutet av juli/början av augusti då sandräkorna runt 
Östersjön är många men små. Beroende på temperaturen i vattnet kan sandräkans 
reproduktion starta senare. En kall vår medför senare äggläggning (Siegel et al 2005) 
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samtidigt som en kall vinter kan medföra fler räkor på våren eftersom äggutvecklingen varar 
mellan 3,5 och 11 veckor beroende på vattentemperaturen 5 – 16ºC (Kuipers & Dapper 1984). 
Sandräkans varierande diet kan göra att den väljer föda efter tillgång och en sommar med sen 
äggläggning kan medföra att juvenila räkors födointag inte omfattar juvenila plattfiskar utan 
istället märlkräftor och musslor, på grund av att fiskarna är ett för stort byte för dem.  

Det kan vara så att fiskarna är dagaktiva medan sandräkan har sitt födosök på natten vilket 
andra studier har visat. Data från Forskningsstationen i Ar (Martinsson 2009) visar att 
juvenila piggvarar och skrubbskäddor har ett förhållande mellan storlek och densitet, där små 
fiskar finns på de mindre djupen som 0,2 och 0,6 m. Sandräkan förekommer däremot dagtid 
mest på 1 m djup. I grunda vikar förekommer sandräkan i höga tätheter under vår och höst 
beroende på lägre temperatur (de Gouveia 2007), men under sommaren då 0-grupp av piggvar 
och skrubbskädda finns i grunda vikar runt Gotland, förekommer de i lägre tätheter.  

Resultaten i experimenten kan ha påverkats av olika saker. För det första skulle akvariemiljön 
kunna utgöra en onaturlig miljö för arterna, vilket skulle kunna ha lett till att de blev 
stressade. För det andra fick sandräkorna svälta innan försöken för att de skulle vara hungriga, 
vilket kan ha lett till att de visade ett större intresse för plattfiskarna än de skulle gjort i fält 
under naturliga omständigheter. Piggvaren och skrubbskäddan fick föda innan de släpptes ner 
i akvarierna men sedan fick även de svälta, vilket kan ha försämrat deras kondition och på så 
sätt gjort dem till ett enklare byte. Dag och natt experimenten skulle behövas göras fler gånger 
för att få ett säkrare resultat. Och då även räkna antalet piggvar och skrubbskädda för att 
undersöka om t ex djupfördelningen ändras, d.v.s. om överlappet med sandräka eventuellt kan 
öka nattetid.  

Denna studie har visat att sandräkan kan predera på juvenila plattfiskar. Det går dock inte att 
dra några slutsatser om betydelsen av detta för rekryteringen/årsklass-styrkan för piggvar och 
skrubbskädda. En rad faktorer påverkar överlevnaden under ägg-, larv- och yngelstadiet. Som 
antytts ovan bör betydelsen specifikt under yngelstadiet undersökas vidare, bl a i fält och 
överlappet i både tid och rum mellan sandräka och yngel av piggvar och skrubbskädda under 
olika förhållanden kartläggas bättre.  
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SUMMARY 

Predation of the brown shrimp (Crangon crangon) on juvenile turbot (Psetta maxima) 
and juvenile flounder (Platichthys flesus)  

The brown shrimp (Crangon crangon) exists in temperated oceans and is fished commercially 
in the North Sea and is also found in the Irish Sea, Black Sea and the Mediterranean Sea. In 
The Baltic Sea it is distributed up to Åland. The brown shrimps occur in shallow water where 
they dig themselves down in the sand to lure on their prey. They feed during the night and the 
diet changes depending on the season. While the brown shrimp is predated by different 
species of fish they are also important predators.  

Turbot (Psetta maxima) and flounder (Platichthys flesus) are two species of flatfish, both 
having their nursery areas around the shores of Gotland in the Baltic Sea. From mid June till 
July until September the newly settled flatfishes can be found on shallow sandy beaches 
around the shores of Gotland. Generally there is a large variation between years of new 
recruits of flatfish, especially turbot, in the Baltic Sea. There are several theories about the 
reason for this variation in the recruitment; the transportation of the larvae to the nursing 
areas, food supply, competition and predation. The brown shrimp is a know predator of 
flatfish like plaice (Pleuronectes platessa) in the North Sea area, where studies by e.g. Van 
der Veer & Bergman (1987) have shown that the shrimp can predate on juvenile plaice of up 
to 30 mm length. This density dependent predation may result in a strong dampening of that 
vulnerability in year class strength.  

The brown shrimp has shown to be night active, i.e. the density of shrimps may be higher 
during night till dawn than during the day.  

The flatfishes with a pelagic larval stage have a high vulnerability when they are settling and 
become benthic fish. The brown shrimp can be a factor of regulation in the recruitment in 
both turbot and flounder.  

In this study the purpose was to examine if the brown shrimp can be a threat to 0-group 
juvenile turbot and flounder. Can the shrimp affect the recruitment of turbot and flounder in 
the Baltic Sea? Does the shrimp prefer any of the flatfish species? And are there more shrimps 
during the night on the shallow sandy beaches inhabited by juvenile turbot and flounder, i.e., 
can a higher predation rate during the night be expected?  

The null hypotheses that were tested are: 

• The brown shrimp feeds equally on turbot and flounder. 

• The brown shrimp feeds equally on the different sizes of both flatfish species. 

• There are as many brown shrimps during the day as during the night.  

During the summer of 2008 brown shrimps and 0-group turbot and flounder were caught 
during the weeks 30-35. The locations were three shallow beaches around the shore of 
Gotland in the Baltic Sea and they were fished with a beach-seine net. The fish and shrimps 
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were transported to the research station at Ar on Gotland where the experiments were carried 
out. 

The flatfishes were measured and divided into the size classes 20-25, 26-30, 31-35 and 36-40 
mm. All the shrimps that were used were over 5 cm in length. In each aquarium there were 3 
brown shrimps and 10 fishes of each species. To see if the shrimps preferred any of the 
flatfish species there were experiments with 5 turbots and 5 flounders in the same aquarium. 
The brown shrimps were starved one day before the experiments that then were ongoing for 3 
days, with the number of attacked/dead fishes counted daily.  To adjust the study to reality the 
light was on during the day. All experiments were made three times.  

 A chi²-test was used to test if there were differences between the predation on the 4 size 
classes of the fishes. To test if the presence of the brown shrimp varied from day and night a 
Wilcoxon test for matched pairs was used. 

For the turbot there was a significant difference in predation between the size classes when all 
size classes were included (20-40 mm) (p<0,001). In the size interval 20-30 mm the analysis 
showed that the brown shrimp does not prefer any of the sizes (p>0,05).  The hypothesis that 
the shrimp does not prefer any of the size classes can be rejected; the predation increased with 
decreased size. The brown shrimps had attacked/eaten 17 turbots of totally 30 in the smallest 
size class (20-25 mm) but no one in the size class 36-40 mm. 

In accordance with turbot a significant difference was recorded also for the predation of 
different size classes of flounder when all size classes, 20-40 mm were included (p<0,001). 
The hypothesis, that the brown shrimp does not prefer any of the size classes, can thus be 
rejected. The shrimps had attacked/eaten 19 flounders of totally 30 in the sizes between 20-30 
mm.  

In the experiment with both turbot and flounder in the same aquarium there was no significant 
difference between the two species (x²=0.53 df =1 0,3<p<0,5). The brown shrimp had eaten 
twice as many flounders, 3 turbots and 6 flounders, but the difference was not statistically 
significant.  

Considering the hypothesis that there is no difference between the quantity of shrimps 
between the day and night a statistically significant difference (p<0,05) was found only at one 
location (Bungeviken) out of three. 

The conclusion that can be drawn from this study is that the brown shrimp can be a threat to 
newly settled turbot and flounder juveniles up to 30 mm size around the shores of Gotland. It 
is, however, hard to say how large the threat is and if it has any effect on the recruitment/year 
class strength of juvenile flatfish in the Baltic Sea. The brown shrimp has a diversity in the 
diet and vary the prey during the season. All the shrimps that were used in this experiment 
were over 5 cm in length but according to estimated size of the shrimps in the field, most of 
them are around 3 cm. The shrimps were found at a water depth of 0,6 m, whereas most of the 
juvenile flatfishes were found closer to the shore. This can be an adaptation to avoid predation 
from the brown shrimp. Only at one location there were more shrimps during the night than 
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during the day. This would be interesting to follow up with more than one day of fishing, in 
more locations and during all season, not just in the summer.    


