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Hur beter man sig i en allt mörkare framtid? 
 

Under de senaste 20 åren har sjöar och vattendrag fått en allt brunare vattenfärg på det 
norra halvklotet. Orsakerna bakom den ökade vattenfärgen är ännu inte helt klar men 
forskare tror att det kan bero på klimatförändringar, såsom ökad temperatur och 
nederbörd, men även minskade utsläpp av till exempel svavel från fabriker och andra 
anläggningar har också lagts fram som förslag. Förutom denna långsiktiga ökning kan 
också vattenfärgen fluktuera väldigt snabbt i en sjö på grund av till exempel kraftig 
nederbörd och ökad avrinning från omkringliggande marker. När vattnet blir brunare 
minskas dess förmåga att släppa igenom ljus och det blir en allt mörkare miljö för de 
djur och växter som lever i sjön, varför man kan tänka sig att de organismer som lever 
där anpassar sin aktivitet och sitt beteende efter de nya förhållandena. Med detta som 
bakgrund har jag därför undersökt hur såväl långtids- som korttidseffekter av ökad 
vattenfärg kan komma att påverka en i svenska vatten vanlig rovfisk, nämligen gösen. 
Utöver detta har jag också undersökt hur mörten, en populär bytesfisk för gösen, 
påverkas av snabba förändringar i vattenfärg. 
 
Det visade sig att varken gös eller mört ändrade sitt aktivitetsmöster i förhållande till 
snabba förändringar i vattenfärg. Mörtens förmåga att bilda stim minskade däremot 
när vattnet blev allt för brunt. När sikten i vattnet nådde  25 cm kunde mörten inte 
längre hålla ihop stimmet lika tätt som vid större siktlängder. Det ökade avståndet 
beror troligen på att fiskens möjlighet att använda synen för att hitta varandra 
försämras när vattnet blir brunt. Synen har tidigare visats vara en viktig del i 
uppbyggnaden av fiskstim under dagtid. Detta mönster, att stimmet bryts upp, sågs 
också under natten vilket stämmer bra överens med att synen försämras när ljuset i 
vattnet minskar. 
 
Efter sex månader i brunt vatten ändrade gösen sitt aktivitetsmönster i förhållande till 
de gösar som levt i klart vatten. De som levt i brunt vatten hade en jämn aktivitet över 
dygnet med en liten aktivitetsökning i gryningen medan de från klart vatten var som 
mest aktiva under natten. Detta stämmer väl överens med observationer i svenska 
sjöar av sportfiskare som menar att gös fiskas bäst nattetid i klart vatten medan de går 
bra att fiska när som helst på dygnet i bruna sjöar.  
 
För att sammanfatta, snabba fluktuationer i vattenfärg hade inte förmågan att ändra 
aktiviteten hos fisk men det påverkade stimbildningen hos bytesfisken, troligtvis för 
att detta beteende är direkt kopplat till fiskens synfält vilket minskar i brunt vatten. En 
längre tid i brunt vatten visade sig dock ändra gösens beteende vilket också 
uppmärksammats i svenska sjöar. Det är viktigt att veta hur fiskars beteende och 
aktivitetsmönster ändras av ökad vattenfärg då det kan komma att påverka rovdjurs-
bytes-interaktioner som slutligen kan komma att påverka hela ekosystemet i sjön. 
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Changes in fish activity and behaviour as a response to light intensity 

and brownification 
 

During the past 20 years there has been an increase in water colour and DOC 
concentration in the northern hemisphere. This increase, known as brownification, 
reduces the amount of light available for organisms in the water column. Aquatic 
systems can be brown over long periods or experience drastic increases over short 
periods of time due to changes in the weather. In the present study I therefore look at 
both long and short term effects of brownification on the piscivorous predator 
pikeperch (Sander lucioperca) and also at short term effects on their prey roach 
(Rutilus rutilus). Pikeperch under long term exposure to coloured water showed to 
change its diel activity compared to clear water acclimatized individuals. None of the 
two groups reacted to fast changes in water colour. Pikeperch acclimated to clear 
water had a peak in movement by night while brown water acclimated individuals 
appeared to have a peak at dawn. Roach activity did not change in relation to neither 
water colour nor light intensity but their distance moved decreased at night time. 
Roach shoaling was reduced at both low light intensity and high water colour due to 
reduced visibility in the water. 
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