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Spiggen är en av Sveriges vanligaste fiskarter och förekommer i de flesta olika miljöer, från 

hav till sjö. De består egentligen av två olika arter, små och storspiggen, men har mycket lika 

egenskaper och brukar därför generaliseras som spiggen. De är väl anpassade till olika 

förhållanden, med en hög överlevnadsinstinkt och intressant beteende. De är inte bara kända 

för sina ”ombytta” könsroller, där hanen tar hand om boet men även deras spektakulära dans, 

då de bjuder in honan till boet. Eftersom Spiggen är väl utforskad och finns i så god 

utbredning, med hög anpassningsförmåga och känt beteende är den även passande för studier 

av hur olika mänskliga faktorer påverkar fiskars beteende.  

I och med att världens befolkning ökar används även naturens resurser i en allt högre grad. 

Det främst diskuterade problemet är förbrännandet av fossila bränslen som leder till utsläpp 

av växthusgaser, däribland koldioxid. Vi är väl medvetna om att gasen har extrema 

konsekvenser på miljön, främst genom att atmosfärens temperatur kraftigt ökar vilket ändrar 

förhållanden på jorden. Man vet mycket om hur detta påverkar olika faktorer i miljön, men 

inte lika mycket om hur organismers beteende påverkas direkt av förhöjda halter av 

växthusgasen.  

Tidigare studier visar på att korallrevsfiskar som lever i en miljö med höjda halter koldioxid 

får ändrat beteende. Detta tros ske på grund av de fysiologiska faktorer som ändras inom 

fisken då den tar upp vatten direkt genom gälarna. Jonkanaler över cellernas membran ändras 

vilket gör fisken aktiv istället för att ha en lugnande effekt. Det verkar därför som att när 

fiskar, och i detta fall Spiggen i synnerhet, blir mer aktiva i förhöjda halter av koldioxid vilket 

speglas i ett mer stressat beteende. Detta kan ha förödande konsekvenser på dess urspungliga 

beteende så som stimbildning, byggande av bon och undvikande av predatorer. Om fiskar i 

allmänhet reagerar på förhöjda halter av koldioxid på samma sätt som Spiggen finns det stora 

chanser att delar av världens fiskpopulationer kommer att se annorlunda ut i ett framtids 

scenario, med ett helt förändrat ekosystem i hav så väl som sjöar och floder.  

Mänsklig aktivitet bidrar allra främst till de förhöjda halterna av koldioxid i atmosfären och 

dess konsekvenser. Vi bör därmed tänka efter hur vi kan förändra vårat levnadsätt för att 

bevara den fantastiska miljö och organismer vi lever sida vid sida med! 
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