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Att flytta kräver lite mod 
 
Att djur flyttar är vanligt förekommande. Man kanske först tänker på många 
fåglars imponerande resor mellan häcknings- och övervintringsområden, eller 
tusentals antiloper, gnuer och sebror springandes över savannen under 
torrperioden. Men faktum är att migrationer sker inom de flesta 
organismgrupper, från valar till plankton. Hos en del av dessa arter migrerar 
inte alla individer i populationen, en del väljer att stanna kvar året runt i samma 
miljö. Mörten, en sötvattenslevande karpfisk är ett exempel på just en sådan art. 
 
I många europeiska sjöar vandrar en del mörtar vintertid till anslutande bäckar och 
våtmarker för att samlas i så täta stim att man ibland inte kan skönja botten för alla 
fiskar. Andra mörtar väljer att stanna kvar året runt i sjön. Tidigare forskning har visat 
att risker i förhållande till mängden tillgänglig föda kan spela en viktig roll för dessa 
migrationer. Fisken vill maximera sitt födointag samtidigt som risken att bli uppäten 
skall minimeras. Då detta är svårt att uppnå simultant, förekommer en konflikt mellan 
att äta och att själv bli någons middag. För att förstå detta resonemang behöver vi veta 
något om hur resurserna är fördelade i systemet. I sjön finner mörtarna gott om föda i 
form av djurplankton, men det lurar också rovfiskar, till exempel gäddor i vassen. Vill 
mörten förse sig av godsakerna utsätter den sig därmed för risker, och det finns en stor 
chans att den får syna en rovfisks gap från insidan. Bäckarna är raka motsatsen till 
sjön, här finns det få rovfiskar, problemet är bara att här finns knappt någon mat. 
 
Varför vandrar då inte alla mörtar? Alla individer är inte likadana och att vi 
människor uppvisar olika personligheter har länge varit välkänt och föremål för 
omfattande forskning. En egenskap i personlighet som vi människor skiljer oss i är 
benägenheten att ta risker. Vissa människor tvekar inte att slänga sig ut i ett 
fallskärmshopp från 10000 meter medan andra helt klart föredrar att stanna på 
marken. Under det senaste årtiondet har det blivit uppenbart att personlighet och 
skillnader i benägenheten att ta risker är ett mycket utbrett fenomen även i djurriket. 
 
I den här studien fångade jag mört i Krankesjön, en skånsk insjö och klassificerade 
sedan dessa med avseende på personlighet genom att mäta tiden för att lämna ett 
skydd. Fiskarna märktes med mikrochips och släpptes tillbaka i sjön. Aktiva antenner 
placerade i bäckarna registrerade sändarnas unika koder och jag kunde avgöra vilka 
individer som migrerade. Resultaten visade att mörtar som simmade ut tidigt från 
skyddet i personlighetstestet och därmed tog en större risk också migrerade i högre 
utsträckning jämfört med fegare artfränder. Detta kan bero på att modiga individer, på 
grund av högre aktivitet är mer utsatta för konflikten mellan risk och tillväxt än 
fegare, som kan tänkas leva i mer skyddade miljöer. Med tanke på att dessa 
migrationer kan ha betydande effekter på funktionen av hela ekosystemet är det 
viktigt att studera deras bakomliggande orsaker. Här har jag visat att individuellt 
beteende i fortsättningen bör ingå i studier av migration, något som tidigare har 
förbisetts. 
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Abstract 
 
Migratory behaviours are a common phenomenon exhibited by a variety of organisms 
in all kinds of environments, terrestrial as well as aquatic. In partial migration, some 
individuals of a population are migrants while other remains resident. Among 
cyprinids, partial migratory behaviours have been reported from several lakes, where 
a part of the population relocates to connected tributaries and wetlands during the 
winter. Considerable effort has been spent to understanding the ultimate mechanisms 
that cause dispersal segregation into migratory and non-migratory individuals. During 
the last decade, the expression of stable personality traits within animal populations 
has become evident, nevertheless the ecological implications of intra-population 
variability in behavioural traits remains understudied. In this field study, we tested 
whether differences in boldness, quantified as time taken to emerge from shelter led to 
differential migration patterns among roach. Bold individuals were found to migrate 
to a significantly higher extent compared to shy conspecific. We also showed that 
residents were in better condition compared to migrants. As the migration has been 
proposed to be an adaptive response to reduce predation relative to growth, the results 
suggest that migration away from their predators might be more important for bold 
fish in order to reduce predation-mediated mortality. 
 
 
 
 
 
 


