
Susanne Jacobsen  
 

Kan ung torsk känna lukten av fara? 
 
De yngre årsklasserna i en population är ofta mer utsatta för att bli jagade än äldre individer, 
det är därför viktigt för yngre individer att kunna upptäcka de hot som finns och att ha ett 
försvar för att undvika att bli uppäten eller skadad. I akvatiska miljöer kan rovdjur upptäckas 
genom hörsel, syn eller av lukter. Då lukter sprider sig bra i akvatiska miljöer använder 
många vattenlevande organismer sig av lukter för att upptäcka ett rovdjur. Lukterna kan 
komma från ett rovdjur eller från andra bytesdjur som också sänder ut lukter när de blir 
jagade. Dessa lukter kan ge djuren detaljerad information om det hotande rovdjuret, varifrån 
bytesdjuren kan bedöma riskerna och sedan reagera därefter. Många fiskarter har visat sig 
reagera på lukterna från rovdjur med ett undvikande beteende. I min studie har jag undersökt 
tre olika beteenden hos ung torsk Gadus morhua som kan tänkas bli påverkade då torskarna 
exponeras för lukter från både ett rovdjur och en hotad individ. De beteenden som studerades 
var simhastighet, habitatsval och djuputbredningen. 
 
Det enda beteendet som man kunde se påverkades när torsken exponerades för lukter var 
simhastigheten som ökade från en medelhastighet 5 cm/sekund till 5,5 cm/sekund när fiskarna 
exponerades för lukter från både bytesdjur (individer av samma art och storlek som de själva) 
och från ett rovdjur. Den förhöjda simhastigheten antas bero på att torsken känner sig hotad 
då den känner av lukterna och försöker därför fly i en spurtande flykt för att lyckas 
undkomma ett rovdjur. Ingen effekt av lukterna förekom dock på fiskarnas habitasval. Men 
man kunde se att fiskarna föredrog ett habitat av sand framför en vegetationsmiljö oavsett om 
de utsattes för lukter eller inte. De vegetationsmiljöer som undersöktes var blåstång och 
ålgräs. Fiskarna spenderade i genomsnitt inte ens en tiondel av tiden i vegetationen, men då de 
fick tillgång till blåstång spenderade de mer tid i vegetationen än då de hade tillgång till 
ålgräs. Från observationer ute i naturen har man också kunnat visa att ålgräs är ett viktigt 
habitat för torsk som är av mindre storlek (mindre än 15 cm) än vad som användes i dessa 
försök (21-24 cm). Blåstången anses också vara ett viktigt habitat för torsken under hela deras 
yngre livs stadium. Inte heller fiskarnas djuputbredning påverkades av lukterna. Fiskarna 
föredrog ytan framför botten då vegetationen bestod av ålgräs, men hade inga preferenser av 
djupet då vegetationen bestod av blåstång. Vid behandling med ålgräs spenderade fiskarna en 
fjärdedel av tiden vid botten och vid behandling med blåstång spenderade de en tredjedel av 
tiden vid botten.  
 
Tidigare studier visar att konsumtionshastigheten sänks kraftigt vid exponering för lukter från 
ett rovdjur. Men en sådan påverkan kunde inte mätas på varken habitatsvalet eller på den 
vertikala positionen, men hade ett visst utslag på simhastigheten. Att simhastigheten påverkas 
kan bero på att fiskarna försöker fly undan ”hotet” istället för att söka skydd i vegetationen. 
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Behaviour of juvenile Atlantic cod Gadus morhua under predation risk and 
threat 

 

Because juveniles are more exposed to predation than older individuals, it’s important for juveniles 
to be able to estimate the risks of the present threats. Predators and preys are excreting cues from 
which prey can detect predators in the surrounding area for estimation of the potential threats. Fish 
respond to cues by avoidance behaviour. Here behavioural changes of juvenile Atlantic cod Gadus 
morhua were studied when exposed to cues from both a predator and from individuals under threat. 
Behaviours studied were habitatchange, swimactivity and vertical position. During the experiments 
juveniles had two different habitats, one consisting of bare sand and one more complex habitat of 
either Fucus vesiculosus or Zostera marina. Swimactivity was found to increase when cues from both 
a predator and a threatened individual was present. Activity was expected to be reduced to reduce 
the possibility to be detected by the predator, but are explained by rapid trying to escape from the 
possible predator. No effect could be established by the cues in either habitat or vertical position of 
the fishes.   
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