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ABSTRACT 
 
This study was made to examine if there could be a potential food competition between 
flounder and round goby, but also to find out which food the round goby prefers to eat 
and if they may affect other species in the Baltic Sea food web. Two different 
experiments were carried out. One where the round gobies could choose between 
different size classes of blue mussels, and one where they were offered different food 
items. The experiments showed that the round goby prefers blue mussels with a size of 1 
– 1,5 cm, and further that it prefers blue mussels, krill and fish egg over mosquito larvae. 
The results suggest that there may be a competition for prey between the round goby and 
other mussel-eating fish, such as flounder and potentially also with juvenile turbot as 
both show preferences for mysids/krill.  
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INLEDNING 
	  
Bakgrund 

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanosotmus) (Fig. 1) är en invasiv art som 
på senare tid har spridits till stora delar av världen (Kornis et al. 2012). Man känner igen 
fisken på den svarta fläcken som man hittar på den främre ryggfenan. Storleksmässigt är 
den vanligtvis mellan 5 och 15 cm lång (Naturresursinstitutet 2011). Den väger runt 30 g 
men kan väga upp till 200 gram (Naturresursinstitutet 2011). Den svartmunnade 
smörbulten är gulbrun och fläckig, men hanar i lekdräkt är nästan helt svarta med 
vitkantade fenor (Florin et al. 2011a). Den leker mellan maj och augusti på grunt vatten, 
och beroende på vattentemperaturen kan den leka upp till flera gånger under säsongen. 
Hanen vaktar äggen som göms i ett bo, och äggen kläcks vid en vattentemperatur på 17-
21°C (Naturresursinstitutet 2011). Fiskarna kan reproducera sig både i salt- och 
sötvatten. Substraten som de leker i är sten och vegetation (Florin et al. 2011b).  
 

 
Figur 1. Svartmunnad smörbult. Foto: Cecilie Nielsen  
 
Den svartmunnade smörbulten kom troligen till Östersjön med ballastvatten från fartyg, 
och kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet (Naturresursinstitutet, 
2011). Första observationen som gjordes i Östersjön var i Gdansk- bukten år 1990 (se 
referens i Skora & Rzeznik 2001). Svartmunnad smörbult har sedan dess lyckats 
etablerar sig i Litauen, Estland och Polen, men även i Finland och i den sydliga delen av 
Sverige (Björklund & Almqvist 2010). I södra Sverige har den bland annat hittats i 
Karlskrona skärgård (Florin & Karlsson 2011), men även i inre Bråviken (Florin 2015). 
Den hittades för första gången på Gotland (i Visby hamn) år 2010 (Andersson 2014). 
Svartmunnad smörbult äter djurplankton, små fiskar, rom och mollusker (Coulter et al. 
2011). Enligt Skora & Rzeznik (2001) är musslor viktig föda för den svartmunnade 
smörbulten, speciellt blåmusselarter som Mytilus trossulus och Mytilus balthica (Skora 
& Rzeznik 2001). Mytilus edulis och andra arter är viktig föda för både flundra och 
svartmunnad smörbult (Karlson et al. 2007). Enligt Järv et al. (2011) är den 
svartmunnade smörbulten en typisk födogeneralist. Svartmunnade smörbultar föredrar 
habitat med steniga substrat, men kan även finnas i habitat med substrat av sand och 
grus (Belanger & Corkum 2003). På Gotland är svartmunnad smörbult endast påträffad i 
hamnar. Utöver Visby hamn har den även hittats i Strå hamn, Kappelshamn, Slite hamn 
och Klintehamn (Andersson 2014).   
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilken typ av föda (fiskrom, musslor, kräftdjur, 
mygglarver) som N. melanostomus prefererar. Utöver det är syftet att undersöka om det 
kan finnas en eventuell födokonkurrens mellan svartmunnad smörbult och den inhemska 



4	  
	  

arten skrubbskädda (Platichtys flesus), även kallad flundra, samt studera om födovalet 
skiljer sig mellan lokaler med olika habitat.  
 
Frågeställningar 

• Vilket av födoslagen fiskrom, musslor, kräftdjur och mygglarver prefererar 
svartmunnad smörbult?  

• Hur ser födovalet ut för svartmunnad smörbult i dydominerat habitat och stenigt 
habitat?   

• Skulle det kunna finnas en födokonkurrens mellan svartmunnad smörbult och 
andra fiskarter? 

 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Provtagning och provtagningslokaler 
Till alla provtagningar användes kräftburar som var av olika former och storlekar, men 
den vanligaste som användes var en rund modell med en maskstorlek på 10 mm. Som 
agn användes hela kokta räkor med skal (Pandalus borealis), och i varje bur låg 1-3 
räkor. Provfisket pågick i tre olika hamnar på Gotland; Visby hamn, Strå hamn och 
hamnen i Kappelshamn. Det fiskades i inre hamnen med burar som lades i vattnet längs 
kajen och även utanför kajen. Burarna låg i hamnen i ungefär ett dygn innan de vittjades. 
Alla fiskar som fångades in transporterades till forskningsstationen i Ar, i kylbackar som 
var utrustade med luftpumpar. På forskningsstationen förvarades fiskarna i kar som hade 
konstant vattenflöde och gömslen (se foto på arbetets framsida).  
 
Visby hamn 
Fisket utfördes i Visbys inre hamn (N 57° 38, E: 018° 17) (Fig. 2). Detta är en gästhamn, 
som är tom över vintern men på sommaren är den oftast full av segelbåtar och 
motorbåtar. Habitatet i hamnen är en blandning av dy, lera och en massa skrot. 
Provfisket pågick den 18-20 maj och det fiskades två gånger med 12 burar vid varje 
tillfälle. Det fångades sammanlagt in 73 individer i inre hamnen.   
 

 
Figur 2. Inre hamnen i Visby. Foto: Mikaela Åhlin  
 
Kappelshamn  
Fisket utfördes i inre hamnen (N 57° 50.944, E: 018° 47.130) vid kajen och piren (Fig. 
3). I hamnen, som är en fiskehamn, var bottensubstratet en blandning av sand och dy. 
Provfisket gjordes den 14-15 maj, vid ett tillfälle med 12 burar. Sammanlagt fångades 2 
individer. Fiske utfördes även med 40 burar utanför hamnen. Dock fångades inga 
svartmunnade smörbultar in där.   
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Figur 3. Inre hamnen i Kappelshamn. Foto: Cecilie Nielsen 
 
Strå hamn  
Fisket utfördes i inre hamnen (N 57° 50.364, E: 019° 01.126) (Fig. 4). Strå hamn är en 
industrihamn med mycket tung trafik som skeppar ut kalk. Bottensubstratet utgörs av 
stenar och alger. Provfisket utgjordes av ett fiske med 12 burar den 14-15 maj. 
Sammanlagt fångades 14 individer. I Strå fiskades det också utanför hamnen. Här lades 
burarna ut i en rad (i den mån det gick) på varje sida om hamnen. Det lades 5-20 burar 
på varje punkt, där det var möjligt med hänsyn till vattendjup. Utanför hamnen fångades 
sammanlagt 20 svartmunnade smörbultar.  
 

 
Figur 4. Strå hamn. Foto: Mikaela Åhlin 
 
Preferensförsök 

Två olika födoexperiment genomfördes på forskningsstationen i Ar, ett med olika typer 
av födoslag och ett med olika storlekar av blåmusslor. Båda experimenten utfördes i 
omgångar med 6 individer i separata kar varje gång. Alla experimenten gjordes i 
likadana kar. Karen var avlånga och i varje kar placerades ett gömsle. Kar nummer 2 och 
nummer 5 hade sämre belysning än de andra på grund av deras placering. Före 
experimentets start fick fiskarna uppehålla sig i karen för acklimatisering och under den 
tiden försågs karen med genomflödande vatten, men innan experimenten påbörjades togs 
flödet bort för att säkra att maten låg kvar i karen. Individerna i det första experimentet 
fick acklimatisera sig i en timme och 15 minuter, och i andra experimentet fick de 
acklimatisering i en timme.  
 

I det första experimentet erbjöds fiskarna sex klumpar med mygglarver och sex klumpar 
med krill, en klump rom från svartmunnad smörbult och 10 musslor med skallängden 
1,0 – 1,5 cm (Figur 5). Antalet av respektive födoslag räknades innan och efter 
experimentet. 15 minuter inne i experimentet noterades antal av varje födosort som 
fanns kvar, och igen efter ytterligare 15 minuter för att konstatera om respektive 
individer hade ätit. De sista sex individerna som användes fick gå en timme längre för 
att se om de åt mer, dvs. om man kunde öka födointaget. Experimentet utfördes med 
totalt 30 individer av olika storlekar och kön, som fördelades slumpmässigt. Alla 
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individer som användes till experimentet var infångade i Visby hamn. Individerna 
mättes efter experimentet, detta för att undvika att stressa fiskarna innan experimentet. 
Individerna valdes ut efter storlek på ett ungefär för att få ett någorlunda jämnt antal av 
individer med storlekar från 9,5 cm till 22,2 cm.  
 

 
Figur 5. Födan som fiskarna erbjöds i det första experimentet.  
Foto: Cecilie Nielsen 
 
I det andra experimentet erbjöds fiskarna blåmusslor (Mytilus edulis) med en skallängd i 
tre olika storlekar, < 0,8 cm, 1,0-1,5 cm och > 1,8 cm. Varje individ fick 10 musslor av 
varje storlek. Detta gjordes för att undersöka om det fanns en möjlighet att svartmunnad 
smörbult prefererade en specifik storlek, men även för att se om de prefererade samma 
storlek som skrubbskädda. Experimentet utfördes på samma sätt som beskrivits ovan 
men med 24 individer av olika storlekar och olika kön. Även i detta experiment var alla 
fiskar infångade i Visby hamn och mättes efter experimenten. Experimentet pågick 
under 2-3 timmar i ett försök att öka födointaget och få ett tydligare resultat. 
  
Maganalys  

Födovalet hos fiskarna från Visby och Strå hamn jämfördes genom att maginnehållet 
analyserades. Efter att fiskarna hade fångats och flyttats till forskningsstation i Ar, 
avlivades de. Fiskarna bedövades med clover-olja, och därefter skars ryggraden av. 
Magarna togs ifrån fiskarna, men själva maganalyserna gjordes inte direkt. Magarna 
konserverades i 70 % etanol. Magarna dissekerades och undersökning av innehållet 
skedde med hjälp av stereomikroskop med 40 x förstoring (Fig. 6). Antalet av olika 
födoslag räknades inte, då matsmältningen hade påbörjats och födan var söndertrasad. 
Därför antecknades endast förekomst av olika sorters föda.  
 

 
Figur 6. Exempel på maginnehåll (sett genom stereomikroskop).   
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Statistisk analys 
Till preferensförsöken användes RxC tabell (Fowler et al. 1998) för att se om det fanns 
en signifikant skillnad i om smörbultarna prefererade en specifik föda, respektive en viss 
storlek av musslor.  
 
 
RESULTAT 
 
Preferensförsök med olika födosorter  
Resultatet i procent visade att de svartmunnade smörbultarna hade ätit 10,7 % av 
musslorna, 7,8 % av krillen, 15,4 % av rommen och 0,5 % av mygglarverna (Fig. 7). 
Resultatet från analysen blev att det fanns en signifikant skillnad mellan frekvenserna 
(df=3, chi2=17,0, p<0,05; RxC tabell), och i denna undersökning prefererar de allt annat 
framför mygglarver. På grund av detta resultat gjordes även en RxC tabell på enbart data 
från musslor, krill och rom. I den analysen blev resultatet att det inte fanns någon 
signifikant skillnad. Det vill säga att svartunnad smörbult varken prefererar krill, ägg 
eller musslor framför varandra (df=2, chi2=1,54, p>0,05; RxC tabell).  

 

 
Figur 7. Antal av respektive föda som åts upp under experimentet med olika födoslag.  
 
Preferens av musslor i olika storlekar  
Uträknat i procent åt de svartmunnade smörbultarna 4,16 % blåmusslor med en 
skallängd på < 0,8 cm, 9,58 % blåmusslor med en skallängd på 1–1,5 cm, och inga 
musslor med en skallängd på > 1,8 cm (Fig. 8). Skillnaden var statistiskt signifikant 
(df=3, chi2 25,3, p<0,05; RxC tabell), vilket betyder att smörbultarna prefererade 
blåmusslor med en skallängd på <0,8 cm och 1–1,5 cm framför blåmusslor med en 
skallängd på > 1,8 cm. Vid jämförelse av musslor med skallängd <0,8 cm och 1-1,5 cm 
erhölls ingen signifikant skillnad (df=2, chi2=5,5 p>0,05; RxC tabell).  
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Figur 8. Antal av respektive storlekskategori som åts upp under musselexperimentet.  
 
Maganalyser 
Resultatet för alla undersökta individer sammantaget visade att fisk var den vanligaste 
födan (observerat som fjäll och skelettdelar) men att även musslor och snäckor ingick i 
dieten (Fig. 9). En viss andel av födan gick dock inte att bestämma (se Bilaga 1). Av de 
undersökta smörbultarna från Visby hamn var det 67 % som hade ätit fisk (89 % av de 
undersökta fiskarna hade även ätit något som inte gick att bestämma). I Strå hamn hade 
60 % ätit fisk, 40 % ätit musslor och 70 % ätit snäckor (60 % hade ätit något som inte 
var möjligt att bestämma). Om man jämför resultatet från de två olika lokalerna, är det 
tydligt att bara fiskarna i Strå (Fig. 10) hade ätit musslor och snäckor. I Visby utgjordes 
den enda födan, som var möjlig att bestämma, av fisk (Fig. 11). Maganalyserna visade 
att fisk är en viktig födokälla på båda lokalerna men att födan i Strå, där habitatet är 
annorlunda, även består av snäckor och musslor.   
 

 
Figur 9. Figuren visar hur många av samtliga undersökta individer som hade respektive födorester i 
magen.  
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Figur 10. Figuren visar i procent vad individerna i Strå hamn hade ätit av de olika födoslagen.  
 

 
Figur 11. Figuren visar i procent vad de olika individerna i Visby hamn hade ätit av de olika födoslagen.  
 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet av mina experiment blev att fiskarna prefererar musslor med en skallängd på 
< 0,8 cm och 1,0 cm -1,5 cm framför de större musslorna som hade en skallängd på >1,8 
cm. För att se om det finns en potentiell födokonkurrens mellan svartmunnad smörbult 
och flundra har jag jämfört med resultat från andra studier. Enligt Ljungberg (2014), 
som gjort ett motsvarande experiment med skrubbskädda (flundra), åt flundrorna i 
hennes studie en mycket större mängd musslor när de matades med musslor som hade en 
storlek på < 0,8 cm, än flundror som matades med musslor som hade en storlek på > 1,8 
cm (Ljungberg 2014). Eftersom resultatet i min studie var att de svartmunnade 
smörbultarna bland annat åt musslor med en storlek på < 0,8 cm, skulle detta kunde tyda 
på att det kan finnas en möjlighet för överlappning av födan mellan de olika arterna. 
Musslor var dock ingen dominerande del av de svartmunnade smörbultarna föda, varken 
enligt födovalsexperimenten eller maganalyserna. Resultat från en annan studie visade 
även att svartmunnade smörbultar med en storlek på 6-12 cm valde musslor med en 
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storlek på 3-6 mm framför andra musslor. De lite större fiskarna på 12-14 cm valde 
musslor med en skallängd mellan 3-6 mm och 7-12 mm (Karlson et al. 2007), medan de 
största individerna som hade en storlek på > 14 cm, inte prefererade en viss storlek på 
musslorna,utan åt alla storlekar; 3-6 mm, 7-12 mm och >12 mm (Karlson et al. 2007). 
Även detta resultat tyder på ett överlapp av födan mellan den inhemska arten flundra och 
den invasiva arten svartmunnad smörbult. Resultatet av Karlsons studie har också visat 
att flundra äter Macoma balthica och Mytilus edulis men av dessa två arter föredrog 
flundran M. balthica (Karlson et al. 2007). Dock visade det sig att svartmunnad 
smörbult inte prefererade M. balthica eller M. edulis framför den andra arten (Karlson et 
al. 2007).  
 

Det har även gjorts en studie som undersökte om det fanns en skillnad i vad fiskar åt i ett 
område innan och efter att svartmunnad smörbult hade etablerat sig där, och även om det 
fanns något födoöverlapp med andra arter (Ustups et al. 2015). Det visade sig att 
etableringen av svartmunnad smörbult påverkade de inhemska arterna. Studien visade att 
flundrans föda och den svartmunnade smörbultens föda överlappade. Överlappningen 
berodde dock på individernas storlek, då fiskarna av olika storlek även till viss del åt 
olika föda. Fiskarna hade delats in i olika grupper beroende på storlek, och det fanns ett 
överlapp mellan de små flundrorna (< 3,5 cm) och de små svartmunnade smörbultarna 
(3-5 cm), då båda åt djurplankton (Ustups et al. 2015). Piggvar som hade en storlek på 
4-18 cm åt mycket mysider innan den svartmunnade smörbultens etablering, men efter 
denna fanns det inte alls samma mängd av mysider tillgänglig, och sannolikt beror det 
på deras närvaro. Den mellanstora gruppen av svartmunnade smörbultar (7-14 cm) åt 
fisk, och det gjorde även den större gruppen (15-21 cm), som också åt musslor och 
mysider (Ustups et al. 2015). Enligt Järv et al. (2011) är flundran en specialist, och den 
svartmunnade smörbulten är en generalist.  
 

Man kan säga att mysider är jämförbart med krill. Mina resultat visade att fiskarna 
prefererade musslor, krill och rom lika mycket, och även det skulle kunna tyda på en 
potentiell födokonkurrens eftersom juvenila piggvarars intag av mysider minskade rejält 
efter att den svartmunnade smörbulten etablerade sig i samma område. Det minskade 
rejält då tillgången på mysider blev mycket mindre än innan den svartmunnade 
smörbulten etablerade sig (Ustups et al. 2015).  
 

I experimentet med olika födosorter blev resultatet att fiskarnas preferens inte skiljer sig 
mellan rom, musslor och krill, men att de prefererar allt detta framför mygglarver. Ett 
problem som jag stötte på under experimenten var att fiskarna åt lite och det var även en 
mindre del av fiskarna som inte åt någonting alls. För att få fram ett tydligare resultat, så 
att jag kunde påvisa skillnader i preferens, hade jag behövt använda fler individer och 
eventuellt hade experimenten även behövt pågå under en längre tid. Det hade varit bäst 
om man kunde ha gjort det i kar med vattenflöde så det blev syresättning hela tiden. 
Experimentet med de olika födosorterna pågick i 30  minuter per gång, detta därför att 
de första sex individerna som användes hade ätit upp nästan hälften av maten på en 
kvart. Dock var det bara de första sex individerna som var så hungriga. De sista sex 
individerna fick gå en längre tid för att jag skulle kunna undersöka om de skulle äta mer. 
Dock gjorde de inte det. Detsamma gäller för musselexperimentet. Det hade behövts fler 
individer, och pågå en längre tid med syresättning i karen när experimenten pågick. Det 
som även gäller båda experimenten var att det troligen skulle ha varit en fördel att ha 
haft fiskarna på forskningsstationen en längre tid, då de verkade vara stressade. Och det 
hade kanske även hjälpt om fiskarna hade fått svälta i en längre period innan jag 
påbörjade experimenten. Dock fick fiskarna ingen mat i upp till 5 dagar innan 
experimentet påbörjades.  
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Mina resultat från maganalyserna visade att fisk är en viktig födokälla för svartmunnad 
smörbult och 60 % av de undersökta fiskarna hade ätit fisk. När det gäller fiskarna från 
Strå hamn var även musslor och snäckor populärt. Utöver det hittade jag även en del i 
magarna som inte gick att bestämma. Dock såg det mesta ut som skelettdelar, vilket 
sannolikt kom ifrån fisk. Däremot hittades inga rester av musslor eller snäckor i magarna 
på fiskarna från Visby hamn. Där hittades bara fiskfjäll, och något som inte gick att 
bestämma, men även det såg ut att vara skelettdelar, antagligen också från fisk. Det var 
intressant att se vilken skillnad det var på maginnehållet beroende på om fiskarna kom 
ifrån Strå hamn eller Visby. Det skulle kunna tänkas att anledningen till att 
maginnehållet i Visby-fiskarna inte innehöll musslor eller snäckor, berodde på miljön 
och bottensubstratet som finns i Visby hamn. Det skiljer sig åt ganska mycket, och Strå 
hamn skulle kunna anses ha en renare miljö än den som finns i Visby hamn. Det skulle 
kunna betyda miljön i Visby hamn är för dålig för att musslor och snäckor skulle kunna 
trivas där. Det tyder på att det påverkar tillgängligheten på olika typer av föda för den 
svartmunnade smörbulten. För att kunna göra statistiska test på mina data från 
maganlyserna hade jag behövt flera magar så att jag hade fått fram mer data. 
Anledningen till att jag inte har räknat ut specifikt hur många individer, till exempel hur 
många musslor (individer) och snäckor som fiskarna hade ätit, var att matsmältningen 
hade påbörjats när analyserna gjordes och det var svårt att bedöma antalet uppätna 
individer och avgöra vilka delar som hörde ihop. 
 

Sammantaget visade min undersökning att svartmunnad smörbult är en generalist, som 
prefererar flera olika födoslag som överlappar med inhemska fiskars födoval, liksom att 
den äter både fisk och fiskrom. Jag tycker att jag fick fram ett resultat som tyder på att 
svartmunnad smörbult potentiellt kan eller redan påverkar de inhemska arterna på ett 
negativt sätt. 
 
 
TACK 
 
Ett stort tack till Gunnila Rosenqvist och Anders Nissling för bra handledning. Även 
tack till Ronny Höglund som har hjälpt till med fiske och båtkörning samt ställa båt 
tillgänglig. Tack till Rolf Gydemo och länsstyrelsen för både material och vägledning. 
Tack till Kjell Larsson för leverans av blåmusslor. Ett sista men inte det minsta, stort 
tack till Mikaela Åhlin och Johannes Esberg för fältassistans och hjälp med allt jag 
behövde.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



12	  
	  

REFERENSER 
 
Andersson, M. 2014. Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) i gotländska 

hamnar 2014. Rapporter om natur och miljö nr 2015:3. Länsstyrelsen Gotlands län.  
 
Belanger, M. R. & Corkum, D. L. 2003. Susceptibility of Tethered Round Goby 

(Neogobius melanostomus) to Predation in Habitats With and Without Shelter. J. 
Great Lakes Res. 29(4):558-593.   

 
Björklund, M. & Almqvist, G. 2010. Rapid spatial genetic differentiation in invasive 

species, the round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea. Biological 
invasions DOI 10.1007/S10503-009-9669z.  

 
Coulter, D, P,, Murry, B. A., Webster, W. C. & Uzarski, D. G. 2011. Effects of 

dreissenid mussels, chironomids, fishes and zooplankton on growth of round goby in 
experimental aquaria. Journal of Freshwater Ecology, 26: 155 -162.  

 
Florin, A.B. 2011. Svartmunnad smörbult – risk eller resurs. Havet 2011: 49-53.  
  
Florin, A.B. 2015. Svartmunnad smörbult. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen 

för akvatiska resurser. (http://www.slu.se/svartmunnadsmorbult) 
 
Florin, A.B. & Karlsson, M. 2011. Svartmunnad smörbult i svenska kustområden. Finfo 

2011: 2.  
 
Fowler, J, Cohen, L & Jarvis, P. 1998. Practical Statistics for Field Biology. John Wiley 

and Sons. 
 
Järv, L., Kotta, J., Kotta, I. & Raid, T. 2011. Linking the structure of Benthic 

invertebrate sommunities and the Diet of Native and Invasive fish species in Brackish 
Water ecosystem. Annales Zoologici Fennici, 48 (3): 129-141.  

 
Karlson, A. M. L., Almqvist, G., Skóra, K. E. & Appelberg, M. 2007. Indications of 

competition between non-indigenous round goby and native flounder in the Baltic 
sea. ICES Journal of Marine Science, 64: 479-486.  

 
Kornis, M.S,, Mercado-Silva, N. & Vander Zanden, M. J. 2012. Twenty years of 

invasion: a review of round goby Neogobius melanostomus biology, spread and 
ecological implications. Journal of Fish Biology, 80: 235-285.   

 
Ljungberg, J. 2014. Food choice of different size classes of flounder (Platichtys flesus) 

in the Baltic Sea. Masterarbete i ekologi vid Uppsala universitet.  
 
Naturresursinstitutet. 2011. Svartmunnad smörbult. 

http://www.rktl.fi/svenska/fisk/fiskatlas/frammande_arter/svartmunnad_smorbult.htm
l (2011-12-20).  

 
Skora, E. K. & Rzeznik, J. 2001. Observation on diet composition of Neogobius 

melanostomus, Pallas 1811 (Gobiidae, Pisces) in the Gulf of Gdansk (Baltic Sea). J. 
Great. Lakes Res. 27(3): 290-299. 

   



13	  
	  

Ustups, D., Bergström, U., Florin, A. B., Kruze, E., Zilniece, D., Elferts,  D., Knospina 
E. & Uzars, D. 2015. Diet overlap between juvenile flatfish and the invasive round 
goby in the central Baltic Sea. Journal of Sea Research, in press.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14	  
	  

 

SUMMARY 
	  
Food choice and potential food competition of Round Goby (Neogobius 
melanostomus) 
 
Background 
The round goby is an invasive species that has been found in several parts of the world 
since the 1990’s. The characteristic of the fish is the black spot on the dorsal fin. 
Originally the fish comes from the Black Sea and the Caspian Sea. It has ben transferred 
to other parts of the world with ballast water in ships. The fish is very resistant and can 
cope with different temperatures and salinities and can survive and reproduce in both 
salt water, brackish water and freshwater. Depending on the water temperature the fishes 
can reproduce more than once during the summer. The round goby might affect native 
fish species negatively. The habitat that they inhabit is often rocks, and vegetation. The 
first observation of the round goby in the Baltic Sea was made in the 1990’s. The fish is 
spread in the Baltic Sea, to Gotland, Poland, Lithuania and other places. The round goby 
is considered a potential threat to the native species.  
 
Purpose  
The purpose of this study is to find out which food the round goby is eating, and to 
reveal food preferences. The results are compared with literature to see if there could be 
a potential competition between round goby and other fish species, e.g. flounder, in the 
Baltic Sea.  
 
Issues  
• Which type of food does the round goby (Neogobius melanostomus) prefer?  
 
• What does the food choice look like for the round goby (Neogobius melanostomus) in 

the harbours of Visby and Strå on Gotland?  
 
• Could there be a potential food competition between round goby (Neogobius 

melanostomus) and other fish species, e.g. flounder?  
 
Materials and methods 
Fishing for round goby was carried out in Strå harbour (N 57° 50.364, E: 019° 01.126), 
Visby harbour N (57° 38, E: 018° 17) and Kappelshamn harbour (N 57° 50.944, E: 018° 
47.130) in May 2015. At each place 12 crayfish cages were used along the berth in the 
harbour. In Visby harbour 77 individuals, in Strå harbour 14 individuals and in 
Kappelshamn only two individuals were caught.  
 
Preference experiments 
Two different kinds of preference experiments were performed, one with blue mussels in 
different size classes, < 0,8 cm, 1 – 1,5 cm and > 1,8 cm, and one with blue mussels, 
krill, fish egg and mosquito larvae. In the first experiment 24 individuals of round goby 
were used, and in the second 30 individuals were used. The number of food items of 
each kind was counted before the experiment and after, to examine how much the fishes 
had eaten. In the first experiment the fishes were allowed to feed for 2 hours, but the last 
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six individuals were allowed to feed for 3 hours to find out if I could get a better result. 
In the second experiment the fishes were allowed to feed for 35 minutes.  
 
Stomach content  
10 fishes from Strå, 9 from Visby and one from Kappelshamn were examined for 
stomach content analysis. For each stomach the presence of various items was noted, but 
the number of food particles was not counted.  
 
Results 
In the mussel experiment the fish preferred mussels in the size classes < 0,8 cm and 1,0–
1,5 cm, while none of the fishes ate mussels of the size class > 1,8 cm. Between the size 
classes < 0,8 cm and 1,0–1,5 cm, there was no significant difference in preference, 
which means that the fish preferred mussels ≤ 1,5 cm. The other experiment showed that 
round gobies prefer krill, mussels and fish eggs above mosquito larvae, but besides 
mosquito larvae, they did not prefer anything above the other. The result of the stomach 
analysis showed that round gobies prey on mussels, gastropods and fishes (seen as scales 
and skeletal remains). The results of the experiments and the food content analysis show 
that the round goby feeds on different types of food items, i.e. it can be considered a 
food generalist.  
 
Discussion 
The stomach content analysis showed that the fish from Visby harbour eat mostly fish, 
whereas fish from Strå harbour eat fish, mussels and gastropods. The broader food 
choice of round goby in Strå harbour probably is due to the fact that Strå is a more 
natural habitat compared to Visby harbour. The result from the experiments suggests 
that round goby may be a threat to native fish species by predation on eggs or by 
competition with e.g. juvenile turbot (both feed on mysids) and flounder (both prefer 
mussels of similar size). The results from other studies have also shown that the food 
choise of round goby and flounder overlap each other. Depending on fish size they both 
eat various mussel species, but also zooplankton, fish and other food items available in 
the areas that they are established in.  
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BILAGA 1 
 
Tabell 1. Maginnehåll i  de svartmunnade smörbultarna från Visby hamn.  

Individ Kön Längd Könsstatus Maginnehåll 

Visby1 Hane 22,6 cm Mogen Fjäll 

Visby2 Hona  20,2 cm Mogen Obestämt 

Visby3 Hane 18,9 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 

Visby4 Hane 8 cm Mogen Obestämt 

Visby5 Hona 17,5 cm Mogen Fjäll& 

obestämt 

Visby6 Hane 16 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 

Visby7 Hane 15 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 

Visby8 Hona 17 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 

Visby9 Hona 12,6 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 
 

Tabell 2. Maginnehåll i de svartmunnade smörbultarna från Strå hamn. 
Individ Kön Längd Könsstatus Maginnehåll 

Strå1 Hane 13,4 cm Mogen Fjäll & 

obestämt 

Strå2 Hona 15,4 cm Mogen Snäckor, fjäll 

& obestämt 

Strå3 Hane 13,9 cm Mogen Musslor, 

snäckor, fjäll 

& obestämt 

Strå4 Hane 16 cm Mogen Snäckor 

Strå5 Hane 15,2 cm Mogen Musslor, 

snäckor & fjäll 

Strå6 Hane 16,4 cm Mogen Musslor, 

snäckor, fjäll 
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& obestämt 

Strå7 Hona 15,2 cm Mogen Snäckor & 

obestämt 

Strå8 Hane 19,6 cm Mogen Musslor 

Strå9 Hane 16,7 cm Mogen Snäckor 

Strå10 Hane 16,6 cm  Osäkert Fjäll & 

obestämt 
 

Tabell 3. Maginnehåll i den svartmunnade smörbulten från Kappelshamn .  
Individ Kön Längd Könsstatus Maginnehåll 

Kappelshamn1  Hane 12,5 cm  Mogen Snäckor, fjäll 

& obestämt 

 


