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Svälta, flytta eller bli uppäten? 
 

Evertebrater (småkryp) i vattendrag påverkas i stor utsträckning av hur omgivningen 
kring vattendraget ser ut. Beroende på om det är skog eller öppna betesmarker i 
vattendragets omgivning kommer detta att återspeglas i vattendragets karaktär, allt 
från vattentemperatur och födotillgång för evertebrater i form av döda växtdelar till 
artsammansättningen av evertebrater. Utöver omgivningen har rovfiskar som lever i 
vattendraget också förmågan att påverka både förekomst och artsammansättning av 
evertebrater, både direkt och indirekt. En direkt effekt kan vara att fisken äter upp 
evertebraterna, medan en indirekt effekt kan vara att evertebraterna söker sig till nya 
miljöer nedströms för att undvika att bli uppätna. Öringen (Salmo trutta) är en rovfisk, 
och man vet sedan tidigare att öringar huvudsakligen livnär sig på landlevande 
evertebrater som faller i vattendraget från den omgivande landmiljön. Om tillgången 
på landlevande evertebrater minskar kommer öringen att söka sin föda på botten av 
vattendraget, och vattenlevande evertebrater blir deras huvudsakliga föda.  
 
I mitt examensarbete har jag studerat hur stor påverkan öringen har på vattenlevande 
evertebrater då tillgången till terrestra resurser (evertebrater och döda växtdelar från 
omgivande landmiljö) minskar. Detta undersöktes under ett tre veckor långt 
utomhusexperiment i anslutning till Stampenbäcken, belägen i södra Sverige, genom 
att testa olika behandlingar (olika kombinationer, vissa med eller utan öring och vissa 
med eller utan tillgång till terrestra resurser) som fördelades på 16 plastrännor. 
 
Det visade sig att varken närvaro av öring eller frånvaro av terrestra resurser 
påverkade totalantalet evertebrater i rännorna, men att vissa arter påverkades negativt, 
framförallt den växtätande sötvattensmärlan (Gammarus pulex). Antalet 
sötvattensmärlor, och då i störst utsträckning små individer, visade sig minska i både 
närvaro av öring och i frånvaro av terrestra resurser. I öringbehandlingarna berodde 
detta förmodligen på en högre emigration för att undgå att bli uppäten. I 
behandlingarna med minskad tillgång till terrestra resurser verkade konkurrensen 
mellan individer hos sötvattensmärlan öka och förmodligen också då även vad gäller 
deras kannibalistiska beteende, vilket resulterade i minskat antal små individer.  
 
Med ett längre tidsperspektiv i åtanke kan minskade terrestra tillgångar, på grund av 
exempelvis stora förändringar i markanvändning, ha förmågan att förändra 
förutsättningarna för både evertebrater och fisk, vad gäller konkurrens och 
födotillgång. 
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Non-Interactive Effects of Trout and Resource Supply on 
Interactions in a Detritus Based Stream Food Web 

 
In a three-week outdoor stream channel experiment in southern Sweden, I 
investigated the importance of terrestrial input and predation regime for a benthic 
stream community. Results from this study indicate that the drift feeding brown trout 
(Salmo trutta) and terrestrial input, separately, but without evidence for any combined 
effects, affect different parts of the benthic invertebrate community. The overall 
benthic community, with regards to total biomass, abundance, and emigration of 
aquatic invertebrates as well as the ecosystem attributes, detritus and algae, was 
unaffected both by trout and a reduced terrestrial input. The aquatic invertebrate fauna 
in this detritus-based stream experiment was overrepresented by the detritivorous 
isopod Gammarus pulex, which also was shown to respond the strongest to presence 
of trout and exclusion of allochthonus input. Abundance of G. pulex, predominately 
small individuals, decreased in both treatments with trout and in treatments with 
reduced terrestrial input. In trout treatments the reasonable explanation is indirect, 
with higher emigration rates to avoid the risk of trout predation. This evidence in 
addition to the possible effect of direct trout predation would explain the lower 
abundance. In the net treatment, a reduced resource supply seemed to increase the 
intraspecific competition among G. pulex, leading to an intensified cannibalistic 
behaviour, resulting in a lower abundance of small G. pulex individuals. With a longer 
time perspective in mind, the reduction of allochthonus input, due to for example 
large land use transformations, has the ability to disturb secondary production as well 
as the structure and functioning of a stream. 
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