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Jakten på fisken i Ringsjön
Många vill veta var i sjön fisken finns när man ska fiska och nu finns det en teori som
berättar hur fisken sprider ut sig i en sjö. Fiskar sprider ut sig så att områden med mer
resurser har fler individer jämfört med delar med mindre resurser. Detta gör att det
finns mer individer som konkurrerar om mat i resursrika områden medan i områden
där det är svårare att hitta mat finns det mindre individer att konkurera med. Detta ger
en balans där båda har samma förutsättningar för att växa och föröka sig. Ringsjön är
en sjö som är indelad i tre delar (bassänger) vilka har olika mycket resurser. I min
studie har jag övervakat tre stycken fiskarter för att se hur dessa flyttar sig mellan
dessa bassänger. Fiskarterna som jag har övervakat är braxen (Abramis brama), gös
(Sander lucioperca) och gädda (Esox lucius).
För att kunna övervaka hur fiskarna rör sig i sjön så har jag märkt dem med en tagg
som sticker ut vid ryggen på fisken. Varje fisk har sitt
eget ID-nummer på taggen så man enkelt kan se var
fisken märktes och sedan anteckna var den fångats och
dess storlek. För att fånga fisken användes trålbåtar och
på båtarna sorterades, mättes och märktes fisken. Sedan
släpptes de märkta fiskarna ut i sjön igen. Genom att
återfånga de igen så kan vi se hur de rört sig. Totalt
märktes 2884 fiskar.
Figur 1 En bild av en märkt gös som kommer
släppas tillbaka i sjön.

Var finns fisken i Ringsjön?
Efter att ha återfångat fisken från juni till januari, blev resultatet att fiskarna hade rört
sig mellan de olika bassängerna och olika arterna rörde sig olika mycket. Gösen var
den som flyttade sig mest mellan bassängarna. Det var en enorm flytt av gösar från
den västra bassängen in till den östra bassängen. Men ingen rörde sig in till västra
bassängen, inte någon från de andra arterna heller. Braxen blev knappt återfångad
trots att över 2000 märktes och de få som återfångades hade rört sig in till den östra
bassängen. Gäddan stannade i samma bassäng som de märkts i och rörde sig inte
mellan de olika bassängerna.
Efter att jämfört hur gösen växt under denna tid, visade det sig att det fanns en
storleksskillnad mellan de som flyttat och de som valde att stanna i samma område.
De som bytt bassäng hade faktiskt växt mer vilket innebär att det kan finnas en fördel
att byta bassäng.
Men varför rör sig fiskarna från den västra in till den östra bassängen? Teorin om att
fisk sprider sig efter mattillgångar kan vara en anledning. Fiskarna kan flyttat sig efter
att ha lekt i den Västra för att leva i Östra eftersom märkningen började i slutet på
fiskarnas lek. Återfångsten skedde mest på hösten vilket också innebär att det börjar
bli kallt och fiskarna vill ta skydd mot isen genom att bege sig till större djup. I
Ringsjön har den Östra bassängen större djup vilket kan vara orsaken till att fiskarna
rör sig dit. Slutsaten är att fiskarna rör sig mellan bassängerna i Ringsjön och de rör
sig mot den Östra sjön vid kallare perioder. Det kan finnas en fördel skifta bassäng
eftersom de fiskar som bytt bassäng växte snabbare.
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