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ABSTRACT 

In this study the spawning migration activity, habitat choice (depth and temperature), foraging 
activity, duration of stay in the spawning site and homing-behavior was studied for 
anadromous pike (Esox lucius) in the wetland Österby myr, Gotland.  

The spawning migration was concentrated to dusk and dawn, a homing behavior was 
confirmed and there was no significant difference between sexes with respect to duration of 
stay. A difference in habitat choice and small variation in foraging activity between 
individuals was established.  
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INLEDNING 
 

Gäddans biologi 

Gädda (Esox lucius L.) är en vanligt förekommande fisk i de kustnära områdena av Östersjön. 
Utbredningsområdet sträcker sig från Bottenviken i norr till de södra delarna av Egentliga 
Östersjön. Utbredningen begränsas i söder av salthalten. Gäddan är en toppredator och spelar 
en viktig reglerande roll i fisksamhället (Craig 2008) och därmed potentiellt för hela kusten 
som ekosystem. Födan består i huvudsak av mört (Rutilus rutilus), id (Leuciscus idus), braxen 
(Abramis brama), sillfiskar (Clupea harengus, Sprattus sprattus), abborre (Perca fluviatilis) 
och storspigg (Gasterosteus aculeatus). 

Det finns två sympatriska populationer av gädda i Östersjön. Den ena reproducerar sig i 
grunda, vegetationsrika havsvikar medan den andra simmar upp i kustmynnande sötvatten 
(anadromt levnadssätt) där den leker i översvämmade våtmarksområden (Engstedt 2011, 
Müller 1986, Westin och Limburg 2002). Under tidig vår samlas gäddorna i grundare 
områden för reproduktion efter att ha upphållit sig på djupare vatten under vintern (Craig 
1996). Leken sker från mars-maj vid en temperatur mellan 8- 12°C (Casselman & Lewis 
1996).  

Vegetation spelar en avgörande roll i gäddans livscykel. Skydd och födotillgång gör att 
gäddan är i stort behov av vegetation under hela uppväxtfasen (Craig 1996). Under det tidiga 
yngelstadiet utgör vegetationen en viktig vidhäftningsyta som håller uppe ynglen från botten, 
vilket minskar risken för syrebrist samtidigt som det skapar ett skydd från predatorer (Werner 
et al. 1977). Vegetation skapar även levnadsmiljöer för andra vattenlevande organismer som 
exempelvis zooplankton och insektslarver, vilka utgör viktig föda för ynglen. För adulta 
gäddor utgör vegetationen ett bra kamouflage där de kan gömma sig och stå i bakhåll på byten 
som passerar (Keenleyside 1979).  

Rörelsemönster och habitatval 

Undersökningar av migration och habitatval hos adulta gäddor har gjorts genom en rad olika 
studier. Med hjälp av ultraljud- och radiosändare har bland annat Diana et al. (1977), 
Chapman och Mackay (1984a) och Cook och Bergensen (1988) studerat detta. Resultaten 
visar att gäddan rör sig längs den smala littoralzonen (<4 m) och vegetation har identifierats 
som den avgörande faktorn vid val av habitat. Diana et al (1977) visade genom en 
märkningsstudie att gäddor under sommaren till 95 % uppehöll sig i någon form av vegetation.  

Valet av habitat är storleksberoende där större gäddor har ett bredare habitatval. Större 
individer (>54 cm) är till skillnad från mindre individer inte lika beroende av vegetation 
(Chapman och Mackay 1984). Att habitatvalet är storleksberoende kan förklaras genom olika 
födoval, förmåga att undvika predation samt rörelseförmåga. Små gäddor livnär sig på 
zooplankton, insektslarver och andra småfiskar som uppehåller sig i vegetationsrika miljöer 
(Makowecki 1973), medan adulta individer är utpräglade rovfiskar och jagar i öppnare 
områden. En stor gädda har svårare att röra sig i tät vegetation och jagar därför effektivare på 
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öppnare ytor (Chapman och Mackay 1984b). Väderförhållanden spelar också en avgörande 
roll vid val av habitat. Chapman och Mackay (1984a) visade att gäddorna under blåsiga dagar 
befann sig längre från kusten, dock inte nödvändigtvis djupare, medan de under lugna dagar 
observerades mer kustnära. Dessa förändringar har kopplats till grumlighet i vattnet, eftersom 
dålig sikt medför sämre jaktmöjligheter. 

Ytvattentemperaturen har också en avgörande roll vad gäller storleken på gäddors 
rörelseområde. Karås och Lehtonen (1993) visade att områdena de rörde sig över var betydligt 
större under ett av försöksåren, vilket kopplades samman med att ytvattentemperaturen var 4-
5 °C varmare än övriga försöksår. Samma mönster påvisade Segerstråle (1948 i Karås och 
Lehtonen 1993) i sin migrationsstudie från Finska viken 1937.  

Homing 

Homingbeteende är sedan tidigare känt bland laxfiskar, men förekommer även hos gäddor i 
Östersjön (Miller et al 2001, Gross 1987). Engstedt (2011) visade genom märkningsstudier att 
homingbeteende förekommer hos de gäddor som har ett anadromt levnadssätt i Östersjön. 
Under flera år fångades och märktes totalt cirka tre tusen adulta gäddor i sammanlagt fyra 
bäckar som mynnar i Östersjön (alla inom en distans av fem mil) i Kalmarområdet. I 
genomsnitt återvandrade 36 % av dessa fiskar till samma bäck nästkommande år. Med hjälp 
av otolitstudier har det också konstaterats att processen utgörs av natal homing, dvs. fisken 
återvänder till den plats där de en gång föddes (Engstedt 2011).   

Karås och Lehtonen (1993) visade genom en märkningsstudie att homingbeteende förkommer 
även för de gäddor som lever och reproducerar sig i havet. Studien gick ut på att gäddor 
fångades i olika lekområden och flyttades olika långt från fångsplatsen (<10 km, 60 km och 
250 km). Individer som flyttades korta distanser (<10 km) återfångades i det ursprungliga 
lekområdet. Noterbart är att de under vandringen valde att passera flera lämpliga lekområden 
för att hitta tillbaka. De individer som förflyttades längre sträckor hittade inte tillbaka till 
ursprungsområdet utan fångades inom 4-6 km från utsättningsplatsen. Bortfallet av 
återvandrande fisk mellan år är stort, vilket sannolikt beror på dödlighet som kan vara stor, 
upp till 50 % (Craig 1996).  

Lekvandring och migrationsaktivitet 

Lekvandring förekommer och sträckor upp till 26 km har observerats genom 
migrationsstudier (Miller et al 2001). Rörelsemönstret varierar troligen mellan populationer 
och det är avståndet mellan lekområden och områden med god födotillgång som styr hur stora 
områden fisken rör sig över (Karås och Lethonen 1993). Engstedt (2011) undersökte 
migrationsaktiviteten i tre bäckar (Törnebybäcken, Snärjebäcken och Oknebäck) i Kalmar och 
resultatet visade att migrationsaktiviteten till och från lekområdena i huvudsak är 
koncentrerad till tidiga morgnar och sena kvällar/nätter. Mackay och Craig (1983) påvisade 
genom telemetristudier ett liknande mönster. 
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Rekryteringsproblem 

Gäddan i Östersjön har minskat avsevärt under de senaste årtiondena (Nilsson et al. 2004). 
Orsaken till detta är inte helt klarlagd men sannolikt beror det på minskad tillgång till 
lämpliga lek- och uppväxtmiljöer i kombination med överfiske och födobrist för nykläckta 
gäddyngel under de senaste decennierna. Grunda havsvikar har på grund av övergödning växt 
igen och makrovegetationen, som utgör viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, har på 
många håll kvävts av fintrådiga alger. Detta i kombination med ökad mängd 
zooplanktonätande fisk på grund av avsaknad av prederande rovfiskar har inneburit ökad 
födokonkurrens för nykläckta gäddyngel som svälter ihjäl (Ljunggren 2002). De senaste 
hundra åren har kustmynnande vattendrag längs östersjökusten påverkats negativt genom 
mänsklig påverkan. Utdikningar av vattendrag och våtmarker har medfört att översvämmade 
ytor som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fisk har försvunnit. Detta har 
också inneburit en ökad näringsbelastning av Östersjön, som påverkats negativt genom 
övergödning. I många kustmynnande vattendrag finns också olika former av vandringshinder 
som gör att framkomligheten för fisk begränsas eller till och med är omöjlig. 
Vandringshindren kan utgöras av gamla dammar, fellagda vägtrummor eller så har 
vattendraget växt igen så pass mycket att fisken inte kan passera (Sportfiskarna 2011). 
 
På Gotland har utdikningar av våtmarker och vattendrag varit omfattande. Uppskattningsvis 
har cirka 70 % av den ursprungliga arealen våtmarker försvunnit och utav resterande 30 % 
anses 5 % som helt opåverkade (Martinsson 1997). Minskad tillgång till lekområden i 
kombination med ett hårt fisketryck under många år har gjort att gäddstammen runt Gotland 
minskat avsevärt. Statistik från yrkesfisket visar att fångsten av gädda har minskat avsevärt 
sedan 1980-talet med fortsatt minskning under 1990-talet (Figur 1). 

 
Figur 1. Landning av gädda, angivet i ton inom det gotländska yrkesfisket mellan 1923-2010 (vänstra axeln, 
röda staplar) och antalet gäddyngel som satts ut (högra axeln, svarta punkter). Data från Rolf Gydemo, 
Länsstyrelsen i Gotlands län 
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Fiskevårdsåtgärder för att stärka rovfiskbestånden 

För att stärka rovfiskbestånden längs Östersjökusten arbetar Sportfiskarna, Sveriges 
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund sedan 2010 länsöverskridande med att tillgängliggöra samt 
restaurera lek- och uppväxtområden. Åtgärderna innebär bland annat att fria vandringvägar i 
kustmynnande vattendrag skapas samt restaurering av gamla våtmarks- och 
strandängsområden i kustmynnande vattendrag. Våtmarkerna fungerar som 
reproduktionsområde för gädda och benämns ofta som gäddfabriker (Figur 2).  

 
Figur 2. Österby myr är ett exempel på en återställd våtmark som fungerar som ett lekområde för gädda. Foto: 
Rickard Gustafsson 

Österby myr 

Under hösten 2011 restaurerades Österby myr beläget vid Kräklingbo på östra Gotland. 
Återställandet innebar att en så kallad gäddfabrik skapades, en våtmark som fungerar som 
lekmiljö för framför allt gädda men även andra fiskarter. Våtmarken utgör även ett viktigt 
häckningsområde för fågel. Bland annat har häckning av skedand, årta, snatterand, 
enkelbeckasin och gravand observerats i området. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka gäddans habitatval i form av djup- och temperaturval 
under olika delar av året (sommar, höst och vinter) samt hur gäddans furageringsaktivitet över 
dygnet ser ut under sommaren. För att få svar på detta har tryck- och temperaturförändringar 
samlats in med hjälp av DST (Data Storage Tag). 

Jag vill även undersöka omfattningen av homing (återvandring), ankomst och uppehållstid 
samt migrationsaktivitet inom lekområdet. Tidigare gjorda studier i Kalmar visar att en stor 
andel (23-44 %) av de fiskar som leker i ett område återvänder till samma plats år efter år 
(homing). Jag vill undersöka om andelen fisk som återvänder till Österby myr, det vill säga 
till en nyligen restaurerad våtmark, är lika stor. 

Frågeställningar 

1. Hur ser habitatvalet (djup och temperatur) ut och skiljer det sig under olika delar av 
året (sommar, höst och vinter)? 

2. Hur ser gäddans furageringsaktivitet ut dygnsvis under sommaren? 
3. Hur stor andel återvandrar till Österby myr och finns någon skillnad mellan kön?  
4. Finns det någon skillnad i ankomsttid och uppehållstid inom lekområdet mellan könen? 
5. Under vilken del av dygnet sker den huvudsakliga migrationsaktiviteten inom 

lekområdet? 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Det studerade området och tidigare lekfiskinventering 

Österby myr är en fem hektar stor våtmark som ligger i Kräklingbo socken på östra Gotland. 
Myren avvattnas via Histillesån, som mynnar i Histillesviken cirka tre kilometer från myren 
(Figur 3). I de inre delarna av den grunda havsviken (<1 m) domineras bottensubstratet av 
sand och vegetationen är sparsam. I de yttre delarna av viken ökar djupet (>3 m) och längs 
den norra kanten domineras bottensubstratet av sten och kalkhäll. Här finns även rikligt med 
större block och vegetation. Den södra kanten domineras av sandbotten och övergår till mer 
steniga partier där pallkanten tar vid. Djupet ökar relativt fort utanför viken och större djup (8-
10 m) finns i nära anslutning till området. 

 
Figur 3. Översiktskarta Österby myr med omnejd. Karta från Eniro. 

Våren 2012 genomfördes en lekfiskinventering vid Österby myr. Metodiken var densamma 
som beskrivs nedan. 45 gäddor av olika storlek (30-82 cm) fångades. 39 av fiskarna märktes 
med PIT-tag (Passive Integrated Transponder; Texas Instrument, RI-TRP-RE2B-30, halv 
duplex, 134 kHz, 31,2 cm lång, 3,85 mm i diameter, 0,8 g), ett microchip som placeras i 
fiskens bukhåla. I denna lagras ett niosiffrigt idnummer som kan avläsas med hjälp av en 
speciell station eller skanner.  

Tjugofyra individer (55-70 cm) märktes med en DST (Data Storage Tag; Cefas Technology 
Limited G5 standard, 1 mb, 31 mm lång, 8 mm i diameter, 2,7 gram). Taggen opererades in i 
bukhålan och har fram till början av maj 2013 mätt tryck- (<0,1 bar, varje minut) samt 
temperaturförändringar (0,1°C, var tionde minut). Till varje mätning finns en tidpunkt 
kopplad.  



9 

 

Insamling av data 

Fältmomentet pågick från 6 mars till 30 maj 2013, med fångst i fälla från och med 13 april. 
För att fånga gäddorna användes en 3 m lång, 1,5 m bred och 1,5 m hög fälla som var delad 
på mitten för att skilja på uppvandrande och nedvandrande fisk (Figur 4).  

 
Figur 4. För att fånga gäddorna användes en fiskfälla som placerades ut den 13 april. Foto: Rickard Gustafsson. 

Fällan placerades i utloppet av Österby myr (6372884, 724275 SWEREF99 TM) i samband 
med islossningen och vittjades dagligen fram till det att alla gäddor hade lekt på myren och 
fångats i fällan igen, dvs. fiskarna fångades både vid upp- och utvandring. En ryssja 
placerades även ut i Histillesån (17 april till 17 maj) för att fånga fiskar som inte aktivt valde 
att simma upp i myren. Därmed minskade risken att någon fisk som bar en DST eller PIT-tag 
missades. Alla individer vägdes (g) och mättes (cm) samt kontrollerades för eventuella 
märkningar. Individer som inte var märkta sedan tidigare märktes med PIT-tag, vilket 
kommer ligga till grund för eventuella framtida studier. 

Innan DSTn plockades ut eller märkning med PIT-tag genomfördes bedövades fisken i en stor 
balja fylld med en blandning av vatten och bedövningsmedlet benzocain (0,1 g/l vatten). Efter 
bedövning lokaliserades taggen i bukhålan och plockades ut genom att ett snitt lades i 
bukväggen och taggen kunde försiktigt tryckas ut. Såret som uppstod limmades igen med 
vävnadslim och fisken fick återhämta sig i en balja med färskt vatten innan den återutsattes. 

För att få svar på de frågor som rör homing och migrationsaktivitet användes en station som 
läser av PIT-tags samt en skanner som användes vid fångst i fällan vid myren. Stationen drevs 
av solceller och placerades ut ca 200 m uppströms Histillesåns mynning den 6 mars (Figur 5).  
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Stationen bestod av två loop-formade antenner som placerades ca tre meter ifrån varandra. 
När en individ med PIT-tag passerade aktiverades de passiva taggarna av magnetfältet som 
skapas av antennerna. ID-nummer samt datum och klockslag för registeringen sparades på ett 
minneskort som tömdes en gång i veckan. Efter varje tömning aktiverades stationen för 
avläsning igen. Med hjälp av stationen minskade risken att missa information om fiskar som 
eventuellt lekte i andra områden än myren. Stationen monterades ner den 28 maj.  

 
Figur 5. PIT-tagstationen placerad nedströms Österby myr ca 200 m uppströms mynningen i havet. Foto: 
Rickard Gustafsson 

För att besvara frågeställningen som rör ankomst och uppehållstid användes data från den 
inventering som genomfördes 2012 då data från 2013 inte var fullständig. 
 
Analys av data 

För att tömma data från DST användes en speciell avläsare från CTL (Cefas Technology 
Limited). Programvaran som användes för att sortera, analysera och tolka data var Igor 
(Wavemetrics inc.) samt Microsoft Excel. För analys av tryck och temperatur valde jag att 
fokusera på förändringar veckovis i form av medelvärden för respektive årstid samt att 
kartlägga furageringsaktiviteten dygnsvis under sommaren. På grund av en bugg med DST 
finns endast fullständig tryckdata för två individer (A08709 och A08732). Utifrån de data som 
samlats in kring temperatur (se nedan) får man anta att data insamlad från dessa två individer 
är representativa för samtliga fiskar märkta med DST. 

För att sortera, analysera och tolka data (migrationsaktivitet) från PIT-tagstationen användes 
programvaran Flinka Fiskar (Lennart Okla).  

För att studera skillnad i homing mellan kön användes ett Chi 2-test och ett Mann-Whitney U-
test utfördes för att studera skillnad mellan kön angående uppehållstid inom 
reproduktionsområdet. För att utvärdera ett eventuellt samband mellan ankomstdatum och 
uppehållstid i lekområdet gjordes en Spearman rank-korrelation test (Fowler et al. 1998). 
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RESULTAT 
 

Totalt fångades 104 gäddor mellan den 14 april och 31 maj. 44 av individerna kunde 
könsbestämmas (29 hanar och 15 honor). Storleken varierade mellan 15 och 83,5 centimeter 
och från 30 till 3860 gram. Fullständig data kring storlek samlades från 67 individer. 
Medelvikten för dessa var 827 ± 861 g (standardavvikelse; sd) och medellängden 44,2 ± 17,8 
cm (sd). 

Andelen återvandrade individer från föregående år var 43,6 % (17 av 39). Könsfördelningen 
hos de återvandrande fiskarna var 53 % honor (9 av 17) och 47 % hanar (8 av 17). Det förelåg 
ingen signifikant skillnad mellan kön vad gäller homing (Chi2-test, X2=0,62, p>0,05).   

Migrationsaktivitet 

Den huvudsakliga migrationsaktiviteten inom lekområdet är koncentrerad till morgon och 
kväll. Ingen migration sker under förmiddagen och få individer migrerar under tidig 
eftermiddag. Nedgång i aktivitet förekom mitt i natten under dygnets mörkaste timmar (Figur 
6).  

 
Figur 6. Antal registrerade vandringar till och från lekområdet per timme. 
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Ankomst	och	uppehållstid	i	reproduktionsområdet	

Det föreligger en signifikant skillnad vad gäller ankomst mellan könen för de individer som 
under våren 2012 vandrade till Österby myr för att reproducera sig (Mann-Whitney U-test, 
U=5, p<0,05). Hanar tenderade att anlända senare än honor (Md. hanar=2012-04-10, Md. 
honor=2012-03-28, Figur 7). 

 
Figur 7. Ankomstdatum för honor (röd) respektive hanar (blå). 

Utav de 45 fiskar som fångades vid uppvandring till Österby myr 2012 var det 25 som 
fångades även vid utvandring. Könsfördelningen för dessa var elva honor och fjorton hanar. 
Uppehållstiden i myren varierade mellan fem och 62 dygn (Figur 8). Det föreligger ingen 
signifikant skillnad i uppehållstid inom reproduktionsområdet mellan könen (Mann-Whitney 
U-test, U=55, p>0,05, M. hanar=30 dagar, M. honor=40 dagar). 

 
Figur 8. Antalet hanar respektive honor med uppehållstid (antal dagar) i lekområdet.  
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Det finns en signifikant negativ korrelation mellan ankomst och uppehållstid. De individer 
som anlände tidigt till reproduktionsområdet tenderade att stanna längre tid än de som anlände 
senare (rs=0,99, n=25, p<0,05, figur 9). 

 

Figur 9. Uppehållstid i förhållande till tid för ankomst i lekområdet. Ankomsttiden anges i antalet dagar efter det 
att fällan placerades ut. 
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Habitatval och furageringsaktivitet 

Totalt återfångades sex av 24 individer (25 %) som bar en DST (ID-nummer: A08709, 
A08714, A08719, A08723, A08728, A08732, Tabell 1).  

Tabell 1. Uppgifter kring individer märkta med DST. 

Datum  DST  Vikt (g)  Längd (cm)  Kön 

2013‐05‐30  A08123  1400  62,0  Hona 

2013‐04‐18  A08709  2240  67,0  Hona 

2013‐04‐26  A08714  1490  61,0  Hane 

2013‐04‐17  A08719  2190  72,3  Hane 

2013‐04‐16  A08728  3340  69,5  Hona 

2013‐04‐21  A08732  3980  76,0  Hona 

 

Habitatval 

Samtliga individer uppvisade ungefär samma mönster vad gäller temperaturval under 
perioden juli-november (Figur 10). 

 
Figur 10. Veckomedeltemperatur där gäddan uppehöll sig under sommar, höst och vinter för sex individer. 

Resultatet från tryckdata visar en liten variation vad gäller uppehållsdjup såväl mellan 
individer som variation individuellt under året. Alla individer förutom A08732 uppehöll sig 
på nästan samma djup under hela året. A08732 däremot uppvisar en annorlunda strategi 
genom att göra en tydlig vertikal förflyttning till djupare vatten (ca 1,5 m) under året (Figur 
11).  
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Figur 11. Uppehållsdjup i form av veckomedelvärden under de två första veckorna av juli, september och 
november. Y-axeln visar endast förändringen i djup, man kan inte utläsa vid exakt vilket djup varje individ 
uppehållit sig. 

Furageringsaktivitet 

Resultatet från DST visar att olika individer av gädda har olika strategi och aktivitet när de 
födosöker sommartid. Större delen av individerna uppvisade störst aktivitet under sena kvällar 
och nätter (se figurer nedan). Det finns en regelbundenhet kring furageringsaktiviteten för en 
stor andel av individerna (67 %) där ett tydligt mönster går att utläsa under dygnet. Två 
individer sticker ut från mängden genom att ha annorlunda strategier:  

- En individ (ID-nummer A08709) var som mest aktiv under morgontimmarna (Figur 
12-13). Denna uppvisade också en annorlunda furageringsstrategi genom att stiga från 
djupare vatten till något grundare vatten, troligen i jakt på föda.  

- Individ A08732 hade en mycket lång period (ca 20 dagar) med ingen eller mycket låg 
aktivitet, där inga tydliga vertikala förflyttningar kan utläsas för att sedan ha en flera 
dagar lång aktivitetsperiod med tydliga vertikala förflyttningar som endast kan utläsas 
som furagering. 

Samtliga individer verkar ha haft en bestämd uppehållsplats och därmed djup och temperatur 
som de återgår till efter avslutad furagering.  
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A08709: 
Störst aktivitet uppvisades under morgon och kväll. Furagering skedde från djupare till 
grundare vatten. Individen återgick till ungefär samma djup som tidigare efter detta (Figur 12-
13). 

 
Figur 12. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08709 under dag ett. 

 
Figur 13. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08709 under dag två. 
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A08714: 

Största aktivitet under kväll och natt (19:30–23.00). Ungefär samma mönster uppvisade 
dagligen (Figur 14-15). Furagerade från grundare till djupare vatten och återgick sedan till ett 
specifikt djup. 

 
Figur 14. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08714 under dag ett. 

 
Figur 15. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08714 under dag två. 
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A08719: 

Störst aktivitet under sen kväll och natt (22.00–02.00) men variation förekom med utfall även 
mitt på dagen (Figur 16-17) Uppvisade ett varierande mönster vad gäller födosöksstrategi 
med furagering från såväl grundare som djupare vatten med utgång från ett specifikt djup som 
den verkade sträva efter att återgå till efter avslutat utfall. 

 
Figur 16. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08719 under dag ett. 

 
Figur 17. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08719 under dag två.
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A08723: 

Svårt att hitta något mönster och skilja på vad som faktiskt är riktade födosöksförsök på grund 
av små vertikala förflyttningar. Störst aktivitet går att utläsa under kväll och natt (Figur 18-19). 
Furagerade från grundare till något djupare vatten och återgick sedan till ett specifikt djup. 

 
Figur 18. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08723 under dag ett. 

 
Figur 19. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08723 under dag två. 
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A08728: 

Födosöksaktiviteten är inte överdrivet tydlig men är koncentrerad till kväll och natt (Figur 20-
21). Furagerade från grundare till något djupare vatten och återgick sedan till ett specifikt djup. 

 
Figur 20. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08728 under dag ett. 

 

 
Figur 21. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08728 under dag två. 
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A08732: 

Mycket låg aktivitet under de första 21 dagarna i juli (Figur 22). Endast enstaka utfall går att 
utläsa (handlar om förflyttningar <0,5 m). Detta följdes av några dagars mycket intensiv 
aktivitet med större vertikala förflyttningar (>1 m) som var utspridda över hela dygnet men 
framförallt under kväll och natt (Figur 23). Furagerade från grundare till något djupare vatten 
och återgick sedan till ett specifikt djup. 

 
Figur 22. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08732 under dag ett. 

 
Figur 23. Dygnsvis födosöksaktivitet för individen A08732 dag två. 
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DISKUSSION 
 

Habitatval och furageringsaktivitet 

Sex av 24 individer (25 %) som märktes med en DST återfångades, vilket får anses vara en 
hög andel. Vid ett likartat forskningsprojekt i Dunöbäcken, Kalmar återficks nio av 24 
individer (37,5 %, Per Larsson muntligen ). 

Jag valde att operera ut DSTn ur bukhålan på fiskarna, något som vad jag vet inte gjorts 
tidigare vid denna typ av försök. Normalt avlivar man fiskarna. Orsaken till detta beslut var 
att inte äventyra våtmarkens lekande population, vilken inte är speciellt stor så här nära inpå 
restaureringen (<50 individer) samt att de fiskar som märktes var de största individerna i 
populationen,vilka spelar en viktig roll för rekryteringsframgången. Att lokalisera DSTn var i 
de flesta fall inte speciellt svårt. Den låg oftast mycket ytligt och ett litet snitt kunde läggas i 
bukväggen, varpå taggen försiktigt trycktes ut. Att limma ihop såret som uppstod var inte 
alltid så lätt. Bäst hade varit att sy ihop såret, men det hade varit en betydligt svårare och mer 
avancerad process.  

Fem av de sex fiskar som bar DST överlevde operationsingreppet. Två individer vid god vigör 
släpptes åter i ån på utvandring efter lek och två individer återfångades aldrig, men får antas 
ha vandrat ut från våtmarken. En av de sex individerna var tvungen att avlivas för att plocka 
ut DSTn och en individ hittades död på myren, dock utlekt det vill säga hade uppenbarligen 
överlevt ingreppet och klarat leken. Sammanfattningsvis fungerar denna typ av operativt 
ingrepp. 
  
Resultatet kring habitatval i form av temperatur visar att samtliga individer uppvisar ungefär 
samma mönster. Troligen uppehåller sig individerna på ungefär samma plats hela året och 
temperaturförändringen som syns kan förklaras av den variation som uppstår under året. 
 
Data kring uppehållsdjup visade en likartad strategi för majoriteten av fiskarna. Endast en 
individ (A08732) uppvisade en annorlunda strategi. De två individer för vilka det finns 
fullständig data kring tryck uppvisade helt olika mönster för såväl uppehållsdjup som 
furageringsaktivitet. Individ A08709 (hona, ca 2 kg) uppehöll sig på grundare vatten (<1 m) 
under hela året och migrerade till ytterligare något grundare vatten ju längre året gick. Individ 
A08732 (hona, ca 4 kg) uppehöll sig på större djup (>1,5 m) och rörde sig mot djupare vatten 
ju längre året gick. En tydlig skillnad i furageringsaktivitet kunde även utläsas, där individ 
A08709 åt regelbundet under morgontimmarna (04.00-09.00), medan individ A08732 
uppvisade ett oregelbundet mönster med långa perioder med inaktivitet följt av några dagar 
med intensiv furagering utspridd över hela dygnet. En tänkbar förklaring är att individ 
A08732 födosökte i stora fiskstim (skarpsill, strömming, tobis m.m.) och därmed hade god 
tillgång på föda under en begränsad tid medan individ A08732 inte hade tillgång till samma 
tätheter av bytesfisk och därmed åt oftare och följde bytesfiskarnas aktivitetsmönster.  
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Resultatet visar att det sannolikt förekommer en liten variation i furageringsaktivitet och 
habitatval för individer av gädda härstammande från Österby myr. Den variation som 
förekommer skulle eventuellt kunna förklaras av att den är storleksberoende. I och med att 
mängden data är låg är det dock svårt att dra några generella slutsatser. Enligt litteraturen har 
större individer ett bredare habitatval och är inte lika starkt bundna till vegetation som mindre 
individer (Chapman och Mackay 1984). Vidare anpassas antagligen furageringsstrategin till 
vilken föda som finns tillgänglig, dvs. det är inte säkert att strategier som redovisats för andra 
områden är direkt överförbara till Histillesviken/Östersjön. 

Homing och nyttjande av reproduktionsområdet 

Antalet återvandrande individer var 17 av 39 stycken (43,6 %) vilket bekräftar att åtminstone 
delar av populationen som reproducerar sig i Histillesåns vattensystem har ett 
homingbeteende. Även om procentsatsen kan uppfattas som liten måste man ta hänsyn till att 
ett stort bortfall av återvandrande individer normalt förekommer, upp till 50 % (Craig 1996). 
Liknande resultat redovisade Engstedt (2011) från en studie i Kalmar. Under flera år fångades 
och märktes totalt cirka tre tusen adulta gäddor i sammanlagt fyra bäckar i Kalmarområdet 
(alla inom en distans av fem mil), som mynnar i Östersjön. I genomsnitt återvandrade 36 % av 
dessa fiskar till samma bäck nästkommande år. Med hjälp av otolitstudier har det också 
konstaterats att processen utgörs av natal homing, dvs. fisken återvänder till den plats där de 
en gång föddes (Engstedt 2011). Noterbart från studien i Kalmar är att ingen av de märkta 
individerna påträffades i något av de andra lekområdena än det där de märktes. Detta visar att 
det finns populationer av gädda i Östersjön som är starkt bundna till specifika områden, som 
därmed är mycket viktiga att bevara.  

Intressant är också att en stor andel av de gäddor som fångats och märkts vid Österby myr i 
stor utsträckning vandrar till det som anses vara det mest optimala lekhabitatet, det vill säga 
våtmarken, trots relativt lång vandringssträcka (>3 km). Troligen beror detta på att de är födda 
i myren och därmed är starkt knutna till denna miljö. Detta kan kopplas till de studier som 
Engstedt (2011) genomfört rörande natal homing. Endast två av de 17 märkta fiskarna som 
återvandrade till Histillesåns vattensystem uppvisade ett mindre starkt homingbeteende 
genom att leka på andra platser i systemet än i våtmarken. Dessa registrerades vid PIT-
tagstationen en bit uppströms mynningen men fångades aldrig i fällan vid myren. 

När fisken började stiga i Histillesån våren 2013 är oklart. Uppvandringen av fisk påbörjades 
bevisligen innan PIT-tagstation och fälla placerades ut. Detta styrks genom att flera fiskar 
observerades under vintern i Histillesån (Joel Norlin, muntligen). Våren 2013 var mycket 
senare än normalt. Enligt SMHI (2013) ankommer den normalt runt 15 mars till Gotland 
medan den 2013 anlände mellan 6 april och 10 april. Trots detta var vårfloden tidig och ägde 
rum redan under januari månad (personlig observation) och det är högst troligt att fisk 
vandrade upp i systemet då, eller till och med ännu tidigare. Snö och is förekom ända in i april 
vilket medförde svårigheter att placera ut fälla och PIT-tagstation. Dessa omständigheter 
medförde att fullständig data för upp- och utvandring inte kunde samlas in. Av denna 
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anledning använde jag de data som samlades in under 2012, då denna insamling var mer 
fullständig, för att besvara min frågeställning angående uppehållstid i reproduktionsområdet. 

Analysen av ankomsttid visade att hanar i genomsnitt anlände senare än honor. Vid liknande 
studier i Kalmar (Engstedt 2011) kunde man inte se någon skillnad mellan könen. Detta 
motsäger litteraturen som menar att hanar i regel anländer tidigare än honor (Ljunggren et al. 
2011). En uppenbar variation verkar förekomma mellan områden. 

Mitt resultat visade inte på någon signifikant skillnad mellan könen vad gäller uppehållstiden i 
reproduktionsområdet. Enligt litteraturen stannar hanar i regel längre tid än honorna (Fabricius 
och Gustafson 1958, Engstedt 2011), vilket kan förklaras genom att hannarna parar sig med 
flera honor för att öka chansen att föra sina gener vidare. Statistiska analyser visar att det finns 
en signifikant korrelation mellan ankomst och uppehållstid. Individer som kommer tidigt till 
lekområdet stannar inom området längst tid. En tänkbar förklaring till den tidiga ankomsten 
kan vara för att ockupera och hålla revir av en lämplig lekplats och invänta lämplig 
temperatur samt partner.  

Undersökningen av migrationsaktivitet visade att vandringen inom området i huvudsak sker 
under tidig morgon och kväll/natt. Liknande mönster påvisade Engstedt (2011) för tre bäckar 
(Törnebybäcken, Snärjebäcken och Oknebäck) i Kalmar. Dock urskilde sig en av bäckarna, 
Oknebäck, genom att ha ett mer regelbundet mönster över hela dygnet, vilket indikerar att 
migrationen troligen varierar mellan olika områden. Att den huvudsakliga migrationen sker 
under eller i anslutning till dygnets mörka timmar förklaras genom minskad predationsrisk i 
och med bättre kamouflage ovanifrån. Studien visar på en tydlig dipp mitt i natten vilket 
kanske kan förklaras av att det är som absolut mörkast då och fisken därmed är inaktiv.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att sötvattensmiljöer längs Östersjökusten utgör 
viktiga lek- och uppväxtområden för anadroma gäddor. Restaurering av våtmarker är ett 
viktigt verktyg för att stärka bestånden av gädda i Östersjön, speciellt med tanke på att de har 
en reglerande roll i kustekosystemet som toppredator. 
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SUMMARY 
 

Habitat choice, homing, migration activity and foraging activity of pike (Esox lucius) 
derived from Österby myr, Gotland. 

The pike (Esox lucius L.) is a common fish in coastal areas of the Baltic Sea. The distribution 
area stretches from the Gulf of Bothnia in the north to the southern parts of the Baltic Proper. 
The distribution is limited to the south by the salinity. Being a top predator, it plays an 
important regulatory role in the fish community (Craig 2008). Prey species in the Baltic Sea 
are for example roach (Rutilus rutilus), ide (Leuciscus idus), bream (Abramis brama), 
clupeids fish (Clupea harengus, Sprattus sprattus), perch (Perca fluviatilis) and stickleback 
(Gasterosteus aculeatus). There are two sympatric populations of pike in the Baltic Sea. They 
spawn either in shallow brackish water or in coastal freshwater streams (anadromous lifestyle) 
(Engstedt 2011, Müller 1986, Westin and Limburg 2002). During early spring pike migrate 
into shallow water for reproduction after living in deeper water during the winter (Craig 1996). 
The spawning takes place from March to May at a temperature between 8 and 12°C 
(Casselman & Lewis 1996). 
 
The vegetation plays an important role for the pike’s life cycle. During the early fry stage the 
vegetation is an important adhesion surface that keeps the fry from the bottom, reducing the 
risk of oxygen deficiency and creating protection from predators (Werner et al 1977). The 
vegetation creates habitats for other aquatic organisms, such as zooplankton and insect larvae, 
which are important food for the fry. For adult pike vegetation provides good camouflage 
were they can hide and wait for prey to pass by (Keenleyside 1979). 
 
Anadromous pike in the Baltic Sea have a strong homing behavior. This was shown by 
Engstedt (2011) in his studies in Kalmar. For several years about three thousand pikes were 
captured and marked in four streams (all within a distance of fifty kilometers) that flow into 
the Baltic Sea. On average, 36% of the individuals returned to the same stream next year. 
 
Spawning migration occurs and distances up to 15 km have been noticed (Carbine and 
Applegate 1948). Miller et al (2001) demonstrated in a migration study that pike can move up 
to 26 km per day. The pattern of movement varies between populations and the distance 
between spawning areas (Karas and Lehtonen 1993). Engstedt (2011) studied the migration 
activity in three streams (Törnebybäcken, Snärjebäcken and Oknebäck) in Kalmar. The result 
showed that the spawning migration activity is concentrated to early morning and late evening. 
Mackay and Craig (1983) found a similar pattern. 
 
The pike populations around the Baltic Sea have generally decreased during the last decades 
(Nilsson et al. 2004). The reason is not fully understood but it is connected to reduced 
availability of spawning and nursery habitats, overfishing and reduced access to food for 
newly hatched fry.  Coastal streams along the Baltic coast have been negatively affected by 
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human impact during the last hundred years. Ditching of streams and wetlands has resulted in 
loss of flooded areas that are important spawning and nursery habitat for coastal fish.  
 
The study area was Österby myr, a five hectare big wetland area located in Kräklingbo on 
eastern Gotland. The wetland was restored by Sportfiskarna, Sweden Angling and Fish 
Conservation Association, in 2011 and is an important spawning area for anadromous pike 
from the Baltic Sea. 
 
In this study the spawning migration activity, duration of stay in the spawning area and 
homing behavior was studied for anadromous pike (Esox lucius) in the wetland Österby myr, 
Gotland.   Furthermore, habitat choice and foraging activity were studied during the feeding 
season in July-November. To get an answer to this pikes were marked with PIT-tags (Passive 
Integrated Transponder) and DST (Data Storage Tag), recording water temperature and water 
pressure, in 2012 and recaptured in 2013. 

104 pikes were caught between 14 April and 31 May 2013. The proportion of re-migrating 
individuals was 43.6% (17 of 39), which implies a strong homing behavior for the population 
descendent from Österby myr. The distribution of sexes was 53% females (9 of 17) and 47% 
males (8 of 17). The main spawning migration activity was concentrated to the morning and 
evening. No migration occured during the night and in the middle of the day. There was a 
significant difference in the time of arrival between sexes, where males tended to arrive later 
than females. There was, however, no significant difference in the duration of stay in the 
spawning area between the sexes. A significant correlation between the time of arrival and the 
duration of stay in the spawning area was shown. Individuals that arrived early to the 
spawning site tended to stay longer than those that arrived later.  

In total six of 24 (25%) individuals that carried a DST were recaptured. All of these exhibited 
similar patterns of temperature selection in the period from July to November. The results 
from the pressure data showed a small variation in the choice of depth between individuals 
during the year. All individuals except one stayed at approximately the same depth throughout 
the year. The deviant individual showed a different pattern with a clear vertical movement 
(about 1.5 m) during the year.  
 
A small variation in habitat choice and foraging strategy was found. One individual showed a 
different behavior which indicates that the strategy varies between individuals. Previous 
studies have shown that the habitat choice is size dependent and this may be an explanation in 
this case. Probably there is in addition an adaptation in foraging strategy depending on food 
availability. 
 
Conclusions of this study are that freshwater habitats along the Baltic Sea coast are important 
spawning areas for local populations of anadromous pike and that restoration of wetlands may 
be an important tool for the restoration of the anadromous pike population, with implications 
for the Baltic Sea food web due to its role as top predator and its regulatory role in the coastal 
ecosystem as top predator. 


