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lndividen har en begränsad mängd resurser till sitt förfogande som skall fördelas mellan tillväxt,
existens och reproduktion av så många livsdugliga avkommor som möjligt. Livsdugligheten kan
föräldern påverka bl.a genom att investera en del av sin resurser ivård av avkomman. Hos fiskar är det
mera allmänt än hos någon annan vertebratgrupp att det är hanen som tar hand om vården, detta är
också fallet med sandstubben (PomatoschÌstus minutus).

I dennna studie undersöktes sandstubbshanens reproduktion i samband med fysiologiskakostnader.
Är 1992 jämfördes bovaktande hanars och icke-reproducerande hanars fettreserver, längd och vikt, i en
fältundersökning. På basen av fiskarnas längd-vikt förhållandet beräknades ett konditionsestimat. De
bovaktande hanarna var längre, tyngre och hade ett högre konditionsestimat än de icke-
reproducerande hanarna. Det förekom inga skillnader i fettreserver mellan de två grupperna av hanar.
Aggen i boena räknades och deras utvecklingsstadium bestämdes för att få ett mått på hur länge
hanen försvarat sitt bo. Hanarnas längd, vikt, kondition och fettinnehåll var inte beroende av antalet ägg
han försvarade. Tiden som boförsvarare verkade inte påverka hanarna, förutom en insignifiknat trend
mot en förhöjning av konditionen.

Reproduktionsäsongen 1992 var ovanligt kort. Orsaken var troligen den varma sommaren som
resulterade i ovanligt höga vattentemperaturer på sandstubbarnas lekplatser. Därför gjordes sommaren
1994 kompletterande akvarieförsök för att undersöka temperaturens effekt på sandstubbshanarnas
reproduktionskostnader. Experimenten utfördes itre temperaturer',l2'C, 15'C och 18"C. Som kontroll
fungerade nyfångade hanar som inte getts chansen till bobygge. Experimentfiskarna hade mindre
fettreserver än kontrollerna. Några andra skillnader fanns inte, Hanarnai 12"C minskade ivikt under
experimentets gång, medan hanarna i de högre temperaturerna ökade i vikt. Både minskningen och
ökningen i vikt förorsakades antagligen av temperaturens effekter på matsmältningen.

Några klara reproduktionskostnader kunde jag inte med mina metoder hitta hos sandstubbshanar.
Orsakerna till reproduktionskostnadernas avsaknad i fältundersökningen är troligen att det varma
somrar finns gott om mat för sandstubbarna och att den höga vattentemperaturen påverkar deras
matsmältning positivt, så de fyller på energi i samma takt som reproduktion och grundmetaboli
förbrukar den. Resultaten från akvarieexperimenten är inte tillförlitliga p.g.a. ait temperaturens effekt på
matsmältningen och därmed tillvtixten inte beaktats vid experimentuppläggningen.
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