
Tillväxten hos 241 gäddor fångade under åren 
2000–2005 i floden Frome i sydvästra England 

uträknades genom att analysera fiskfjällens års-
ringar. Skillnaden i tillväxt mellan individerna 
var stor under det första levnadsåret. Kroppsläng-
derna hos 1 år gamla gäddor varierade från 10–32 
cm. 

Tillväxten under det första levnadsåret hade 
livslånga följder. Gäddor som var små vid 1 års 
ålder förblev mindre åtminstone upp till 8 års ål-
der. Honorna växte snabbare än hanarna. För att 
förstå beteenden som kan ligga bakom dessa till-
växtskillnader gjordes vidare undersökningar 
åren 2008–2011.

Också fisk har personligheter

Under de senaste tio åren har forskning kring 
djurs personligheter blivit ett populärt forsk- 
ningsämne. Med personlighet hos djur menar 
man att det finns skillnader mellan hur individer 
beter sig, och att samma individ beter sig på ett 
konsekvent sätt över tiden och i olika situationer. 

Hos storspiggen, som är den mest studerade 
fiskarten då det kommer till personligheter, har 
man funnit att vissa individer är aggressivare än 
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Hos gäddan förekommer märkbar variation i kroppsstorlek bland individer av 
samma ålder. De äter olika föda, rör sig olika mycket och uppvisar även person-
ligheter under det första levnadsåret då de växer isär. Följden av storleksskillna-
derna är att de använder sig av olika strategier under leken.  

Individuella variationer hos gädda 
– från personligheter till tillväxtskillnader    

andra, och att den aggressiva individen kommer 
att fortsätta att vara aggressiv då den blir äldre. 
Intressant är att den aggressiva individen också 
är djärvare inför nya situationer och utforskar nya 
miljöer snabbare än de individer som är mindre 
aggressiva. Liknande personlighet har hittats hos 
mer än 40 fiskarter. 

Har gäddor olika personligheter?

För att få klarhet om ett topprovdjur som gäddan 
har personligheter och om det kan förklara till-
växtvariationen undersöktes gäddors beteenden 
genom akvarie-experiment åren 2009–2010. Olika 
behandlingar utfördes på 34 individer/sommar. 

Den första sommaren undersöktes om indivi-
derna är konsekventa i sitt födobeteende i när-
varo eller frånvaro av antingen en lika stor gäd-
da (liten risk) eller en betydligt större gädda (stor 
risk). Försöken filmades och beteendet analysera-
des senare från filmerna. 

Resultaten visade att gäddorna anpassade sitt 
beteende enligt risken. De åt och rörde sig mera 
ju lägre risken var. Individerna varierade dock 
konsekvent i sitt beteende, så att individer som åt 
och rörde sig mycket under liten risk även gjor-

Personligheter testas på unga gäddor i akvarier. Resultaten visade att 
gäddorna anpassade sitt beteende enligt risken. De åt och rörde sig mera ju 
lägre risken var. En del individer åt och rörde sig dock konsekvent mer än 
andra individer, oberoende av risknivå.
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de det då risken var stor. Andra individer åt och 
rörde sig konstant mindre. Däremot hittades ing-
en koppling mellan personlighetsdrag och till-
växt. Eftersom gäddorna hölls i skilda akvarier 
på grund av risken för kannibalism så fanns ing-
en konkurrens om resurser eller risk för rovdjur. 
Detta är troligtvis viktigt för att personlighets-
dragen ska styra tillväxtvariationerna hos gäd-
dan. 

Under den andra sommaren visade det sig att 
individerna var flexibla i aggression mot jämn-
stora artfränder och utforskning av nya miljöer. 
Med tanke på att överlevnaden hos unga gäddor 
främst beror på en avvägning mellan att äta och 
att undvika rovdjur, är konsekventa beteenden i 
utforskning och aggression kanske inte viktigt 
och därför inte utvecklats hos gäddan. I ett bete-
ende som inte inverkar direkt på en arts överlev-
nad eller förmåga att reproducera, har ett konse-
kvent beteende ingen fördel för individen. Detta i  
jämförelse med arter som bygger bon eller skyd-
dar ett territorium, där konsekvent aggression 
kan vara ett mycket viktig beteende. 

Större rör sig mera

Genom att märka gäddor i naturen med små pas-
siva märken, så kallade PIT (engelska: Passive In-
tegrated Transponder) kunde individernas rörel-
ser studeras med hjälp av en bärbar antenn som 
detekterade märkena. 46 individer följdes i flo-
dens sidokanaler där de föddes och där många 
stannade kvar till följande vår. 

Det fanns stora variationer i rörelser mellan in-
dividerna. De större individerna rörde sig mera 
och gjorde så konsekvent, medan de mindre rör-
de sig lite. Risken för kannibalism eller kleptopa-

VIKTIGT MED VARIATION I EN POPULATION 

Individuell variation är viktig för en population - mer 
variation betyder i allmänhet en högre etableringsför-
måga och mer livskraft. Ju större genetisk variation - 
desto större är chansen att individer med en speciell 
uppsättning gener anpassar sig till en miljöförändring. 
Att individer varierar kan också minska på konkurren-
sen för samma resurser och livsmiljöer.

Fluktuationer sker hela tiden i naturen. Att va ra li-
ten och försiktig kan vara gynn samt då antalet rov-
djur är stort medan en djärv och snabbväxande indi-
vid är överlägsen under andra omstän digheter. Det 
avgörande är att fortplanta sig och sprida sina gener. 
Vissa försöker upp nå detta genom att ta risker, an-
dra genom att vara försiktiga. Hos odlad regnbågslax 
har man t.ex. funnit att in divider som har valts ut för 
snabb tillväxt tog större risker när de sökte föda och 
växte snabbare. Men överlevnaden var lägre i närvaro 
av rovdjur jämfört med en vild stam av regnbågslax. 

Det optimala för en individ vore att vara flexibel i 
sitt beteende och endast vara djärv då det är vettigt 
och sedan anpassa sitt beteende då situationen för-
ändras. Ett flexibelt beteende kräver dock att indivi-
den har färska erfarenheter av olika situationer och 
miljöer för att snabbt avgöra hur den ska bete sig. Ef-
tersom personlighetsdragen har visats att ha en ärftlig 
grund, kan det helt enkelt vara för svårt för individer-
na att ändra sitt beteende. 

Att förklara individuella variationer inom popula-
tioner endast som avvikelser från den ”genomsnitt-
liga individen” saknar numera ekologiskt underlag. An-
tagandet att alla individer av ett rovdjur har liknan de 
effekter i ekosystemet utmanas nu allt oftare av stu-
dier som påvisar variationer mellan individerna. Inom 
fiskevården kan det vara farligt att selektivt bevara in-
divider som har en viss egenskap, såsom snabb tillväxt 
och stora individer. Betydelsen av att bevara av gene-
tisk variation inom en population bör inte glömmas. 

Markant skillnad i storlek. Två snart ett år gamla gäddor från Frome. Den större är 23 cm och den mindre 12 cm. 
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rasitism (att gäddor stjäl byten ur munnen från 
andra som är jämnstora eller aningen mindre) för 
lite mindre individer var däremot stor. Det posi-
tiva förhållandet mellan rörlighet och kroppsstor-
lek hos gäddan kan antyda att en aktiv och djärv 
personlighet hörde ihop med tillväxten.

Mindre flyttar först och äter mer insekter

Åren 2010–2011 användes ryssjor vid utloppen 
från sidokanalerna till huvudfloden för att fånga 
individer som höll på att flytta sig ut till huvud-
floden. Samtidigt som individerna märktes togs 
fenprov för att undersöka deras trofiska värden.

 Detta ger insikt i hur stor del av födan som 
utgörs av annan fisk eller ryggradslösa djur. En 
jämförelse mellan gäddornas rörelse bort från si-
dokanalerna till huvudfloden, visade att de som 
rörde sig bort från kanalerna var mindre i storlek 
och av lägre trofiska värden. Det var dessa indi-
vider som hade rört sig mindre i sidokanalerna. 
Detta kan tänkas bero på att de mindre gäddorna 
kände sig hotade av de lite större gäddorna som 
rörde sig mera (och kanske var de som var djär-
vare). I och med att fiskarna växte var utrymmet i 
sidokanalerna inte tillräckligt stort och de mindre 
individerna blev tvungna att flytta bort.

Lekbeteendet - kopplat till storleken

Hos fisk minskar sårbarheten för att bli byte för 
andra fiskar då kroppsstorleken ökar. En snabb 

tillväxt skulle därför vara till fördel för att undgå 
att bli offer för rovdjur. Man anser därför ofta att 
större individer klarar sig bättre och i gäddan har 
man kunnat konstatera att de större honorna även 
producerar yngel av bättre kvalitet. Evolutionen 
fungerar ju så att de bäst anpassade individerna 
överlever. Men också småväxta gäddor överlever 
och förökar sig genom att använda lite olika stra-
tegier. 

Bland gäddpopulationen i floden anlände de 
minsta hanarna redan i december och stannade 
kvar tills leken som beroende på temperaturen 
kunde börja redan i mars. Detta beteende kallas 
för protandri och fördelen är att det maximerar 
chansen för hanen att vara närvarande då honor-
na anländer. Även hos honorna observerades att 
de mindre honorna anlände och lekte tidigare än 
de större honorna. Hos gäddan har man också ob-
serverat så kallat smygande beteende hos små ha-
nar under leken. Detta betyder att då en hona som 
följs åt av större hanar kan en liten hane smyga sig 
in mitt i leken. Det finns studier som visar att ho-
norna underlättar detta beteende. Enligt teorier 
så beror detta på att en större genetisk variation 
hos honans avkomma är fördelaktigt. 

Artikelförfattaren gjorde sin doktorsavhandling vid 
universitetet i Bournemouth i södra England, där hon 
undersökte beteenden som orsakar skillnader i tillväxt 
och kroppsstorlek hos gäddan. Här använder hon en 
PIT antenn för att detektera märkta gäddor i floden 
Fromes sidokanal.


