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1.  Sammanfattning 

Predation har en stark selektiv kraft på evertebrata bytesdjur.  Sötvattensgråsuggan (Asellus 

aquaticus) skiljer sig vad gäller pigmentering och storlek mellan vass- och 

undervattensvegetationshabitat i sjöar. Ljust pigmenterade individer förkommer rikligt i 

undervattensvegetation dominerad av kransalger (Chara spp.), medan mörkt pigmenterade 

individer dominerar i vassen (Phragmites australis). Dessa skillnader är ett troligt resultat av 

bakgrundsmatchning. Predationstrycket från fisk tros vara som högst i kransalgerna medan 

evertebrata predatorer antas vara vanligare i vassar. Denna studie undersöker om predation 

från abborrar (Perca fluviatilis) och sjöflicksländelarver (Enallagma cyathigerum) skapar 

olika selektionstryck på pigmentering och storlek hos sötvattensgråsuggan samt om 

selektionen påverkas av habitatets struktur. Studien utfördes ex situ, i akvarium inomhus. 

Predation från abborre visade sig vara selektiv mot större individer, samt en trend till att vara 

selektiva för mörka individer, i kransalger. Dödligheten ökade med kroppsstorlek för 

sötvattensgråsuggan, oavsett pigmentering. I experimentet med sjöflicksländelarver som 

predatorer minskade dödligheten med ökad kroppsstorlek. Resultaten indikerar att det inte är 

lika viktigt för sötvattensgråsuggan att vara kamouflerad i vassen eftersom den inte utsätts för 

predation från fisk på samma sätt som i kransalgerna där det är bättre att vara liten och 

kamouflerad. I vassen gynnas troligen stora individer eftersom vanliga predatorer som 

sjöflicksländelarven är storleksbegränsade i sitt bytesval.   

 

Nyckelord: Asellus aquaticus, sjöflicksländelarv, abborre, selektiv predation, pigmentering 

 

2. Inledning 

Individer inom populationer är olika och variationen bland individer är, åtminstone delvis, 

överförd från föräldrar till avkomma. Enligt Darwins grundprinciper finns det i varje 

generation individer som är mer framgångsrika vad gäller överlevnad och reproduktion än 

andra, vilket leder till ett naturligt urval. Detta urval gynnar den bäst anpassade individen och 

anpassningar kallas de drag eller kännetecken hos en organism som ökar dess fitness relativt 

andra individer av samma art utan draget. (Freeman & Herron, 2004)      

Isopoder, som är det vetenskapliga namnet på gråsuggor, finns i olika miljöer över hela 

jorden. Sötvattensgråsuggan (Asellus aquaticus) är bentisk och kan inte simma men är ändå 

exponerad för predatorer då den ofta förekommer i det översta lagret av bottensubstratet 

(Hargeby et al., 2005).  

Det har tidigare visats att sötvattensgråsuggans pigmentering varierar mellan habitat även 

inom en sjö. Ljust pigmenterade individer förekommer rikligt i bestånd med 

undervattensvegetation dominerad av kransalger (Chara spp.), medan mörkt pigmenterade 

individer verkar dominera i vassbestånden (Phragmites australis). Skillnaden i pigmentering 

kan vara ett resultat av bakgrundsmatchning eftersom sötvattensgråsuggan är ett vanligt byte 

för visuellt orienterade predatorer, som exempelvis fisk, och kransalger är ljusa medan 

vassbestånd utgör en mörk bakgrund. (Hargeby et al., 2004) Kryptisk färg och mönster är 

vanliga försvar mot predatorer som hittar sina byten med hjälp av synen, eftersom byten som 

smälter in mot bakgrunden är svåra att upptäcka för predatorn (Kono et al., 1998). Om 
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bakgrundsmatchning är förklaringen bakom lokalt olika färg hos sötvattensgråsuggan, är 

selektiv predation en trolig kraft bakom denna differentiering (Hargeby et al., 2005).  

Den beskrivna variationen i pigmentering hos sötvattensgråsuggor har tidigare hittats i sjön 

Tåkern, vid foten av Omberg i västra Östergötland. Sjön är avsatt som naturreservat och 

omfattar totalt 54 km
2
 varav 29 km

2
 är öppet vatten och 15 km

2
 upptas av vassar 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2010). I vassen består substratet av organiskt detritus som 

formar en svart bakgrund medan kransalgerna utgör en grön vegetation och växer på en 

ljusgrå mineralsubstans (Eroukhmanoff & Svensson, 2009). Fisk är en vanligt förekommande 

predator på sötvattensgråsuggor och fisktätheten är avsevärt högre i det öppna vattnet än i 

vassen där det förekommer väldigt få fiskar (Wagner et al., 1998). I vassen där fiskarna 

förekommer i mindre antal förekommer evertebrata predatorer i större utsträckning (Wagner 

et al., 1998). Sjöflicksländelarven (Enallagma cyathigerum) är en av dessa. Både 

sjöflicksländelarven och sötvattensgråsuggan är vanliga och samexisterande i svenska 

sötvatten (Johansson, 2005). Predationstrycket från fiskar väntas alltså vara högre i 

kransalgsbestånden medan evertebrata predatorer är det största hotet för sötvattensgråsuggor i 

vassbestånden. Lokala skillnader i förhållandet mellan storlek och pigmentering kan väntas 

som ett resultat av lokala skillnader i predationsregim och predationstryck längsmed 

habitatsgradienten (Hargeby et al., 2005).  

Syftet med denna studie var att undersöka om predation från abborre och sjöflicksländelarver 

skapar olika selektionstryck på sötvattensgråsuggans färg och storlek och om detta påverkas 

av habitatets struktur. Studien utfördes med sötvattensgråsuggor från Tåkern i akvarium 

inomhus. 

 

3. Material och Metoder 

3.1 Organismer 

Sötvattensgråsuggorna som användes i försöken hämtades från sjön Tåkern, de mörkt 

pigmenterade individerna upphåvades ur vassen i sjöns kanter och de ljust pigmenterade 

upphämtades ur kransalgsbestånden i det fria vattnet med hjälp av såll. Abborrarna var köpta 

från odling Östgös AB ungefär ett halvår innan försöken ägde rum och förvarades i akvarier 

på laboratorium. Sjöflicksländelarverna upphåvades i vassen i Tåkern samt ur dammarna på 

universitetsområdet i Linköping. Substratet hämtades i Tåkern vid samma tillfälle som 

sötvattensgråsuggorna och substrat och sötvattensgråsuggor separerades på laboratorium. 

3.2 Predation från abborre (Perca fluviatilis) 

I ett predationsförsök användes abborre, som representant för fiskar som jagar med hjälp av 

synen. Abborre är sedan tidigare känd som predator på sötvattensgråsuggan (Hargeby et al., 

2004). Försöket utfördes i testblock bestående av fyra stycken 135-liters (79x57x42 cm) 

transparenta plastakvarier i polyeten från IKEA, sammankopplade via silikonslangar. Vattnet 

(kranvatten) cirkulerades runt med hjälp av en pump för att vattenkvalitén inte skulle skilja 
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sig åt mellan akvarierna. Botten täcktes i två av akvarierna med 1,5 liter svart rådasand (0,2-

1,5 mm) och i de andra två av 1,5 liter ljus rådasand (0,8-1,2 mm) i ett försök att efterlikna 

bottenfärgen i vass- respektive kransalgsområden av Tåkern.  

Fiskarna släpptes ned i testblocket 24 timmar innan försöksstart för att vänja sig vid miljön. 

Tre fiskar sattes i ett av akvarierna med mörk botten och tre fiskar i ett av akvarierna med ljus 

botten. De andra två akvarierna i testblocket fungerade som kontroller för att gråsuggor skulle 

kunna försvinna av andra skäl än att abborrarna åt upp dem. Fiskarna fick sedan svälta fram 

till försöksstart för att alla skulle vara lika hungriga och benägna att söka föda.  

Även fyra mindre akvarier i plast (20x17x5 cm) användes, två med mörk sand i och två med 

ljus sand i. Här tillfördes även substrat från miljön de skulle efterlikna, skott av kranslager 

(Chara tomentosa) till ljus botten och multnade blad och växtdelar av vass (Phragmites 

australis) till mörk botten. Innan försöksstart fotograferades 10 äggbärande honor och 10 

hannar av ljust respektive mörkt pigmenterade sötvattensgråsuggor mot millimeterpapper och 

placerades sedan i varje akvarium. Vid försöksstart sänktes dessa akvarier ner i det större 

akvariet i testblocket med matchande bottenfärg. Försöket fick sedan pågå i 20 timmar. Vid 

avslut plockades de sötvattensgråsuggor som var kvar i de mindre akvarierna ut och 

fotograferades återigen mot millimeterpapper. Resultatet analyserades sedan för att fastställa 

vilka djur som försvunnit genom predation och i vilken utsträckning predationen var selektiv 

för ursprungshabitat, kön och storlek.  

Eftersom det var ont om tillgång på äggbärande honor under studietillfället, och en 

utvärdering efter fyra körningar visade att predationen inte skiljde sig mellan hanar och honor 

(se nedan), ändrades fördelningen av insatta bytesdjur till 20 sötvattensgråsuggor av 

respektive pigmentering per akvarium utan hänsyn till kön. Abborrarna var 85-110 mm långa 

och sötvattensgråsuggornas storlek varierade mellan 4,4-9,8 mm för ljusa individer och 4,4-

11,2 mm för mörka individer. 

3.3 Predation från sjöflicksländelarv (Enallagma cyathigerum) 

Försöket utfördes i sexton små akvarier (bottenarea 14x7 cm) som inreddes med rådasand och 

substrat på samma sätt som i det ovan beskrivna experimentet med abborre. I åtta akvarier 

täcktes botten med svart rådasand (0,2-1,5 mm) och vassubstrat och i de övriga åtta ljus 

rådasand (0,8-1,2 mm) och kransalger. I varje akvarium placerades 6 mörkt pigmenterade och 

6 ljust pigmenterade sötvattensgråsuggor, antalet baserades på att täthetsfaktorn skulle bli 

densamma som i försöket med abborrar, samt en sjöflicksländelarv. Innan 

sötvattensgråsuggorna placerades i akvarierna hade de fotograferats mot millimeterpapper. 

Försöket fick sedan stå i ett dygn innan det avbröts och de sötvattensgråsuggor som fanns 

kvar plockades ut, räknades och återigen fotograferades mot millimeterpapper.   
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3.4 Statistik 

3.4.1 Honor och hanar 

För att undersöka om visuella predationen från abborre var selektiv för äggbärande honor eller 

hanar jämfördes ätna individer av de båda könen med ett parat t-test. 

3.4.2 Pigmentering 

För att undersöka om abborrens predation var selektiv för pigmentering jämfördes antalet ätna 

individer av respektive pigmentering med ett parat t-test, dels för de akvarium med kransalger 

och ljus botten, dels för de akvarium med vass och mörk botten. Även i studien med predation 

från sjöflicksländelarv ställdes ätna individer av respektive pigmentering mot varandra i ett 

parat t-test substratvis. 

3.4.3 Längd 

I båda studierna tilldelades alla sötvattensgråsuggor i försöken ett rangnummer baserat på sin 

längd för att underlätta hanteringen av all längddata samt för att förenkla för jämförande 

studier. Detta rangnummer tilldelades de dels baserat på sin längd i jämförelse med alla 

individer i samma akvarium, dels för sin längd inom ljust respektive mörkt pigmenterade i 

varje akvarium. Detta gjordes för alla akvarier i försöken, sedan jämfördes hur rang inom 

akvariet samt inom gruppen med samma pigment påverkade predationsrisken.  

 

4. Resultat 

4.1 Predation från abborre 

4.1.1 Översikt 

Längdfördelningen var tämligen lika för de individer som ätits och de som överlevde i 

predationsförsöket med abborre (Tabell 1).  

Tabell 1. Längdfördelning för ätna och överlevande sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus) i ett 

predationsförsök med abborre (Perca fluviatilis) 

 N Medel S.d Min Q1 Median Q3 Max 

Överlevande 401 0,69 0,11 0,44 0,61 0,68 0,75 1,00 

Ätna 279 0,72 0,12 0,44 0,63 0,71 0,80 1,12 

4.1.2 Honor och hanar 

Fördelningen av längden hos de äggbärande honor och hanar som initialt fanns i 

predationsförsöket med abborre samt fördelningen av längden hos de äggbärande honor och 

hanar som åts upp visade att dessa inte skiljde sig nämnvärt åt (Tabell 2).  
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Tabell 2. Längdfördelning för äggbärande honor och hanar av sötvattensgråsuggan (Asellus aquaticus) 

innan och efter ett predationsförsök med abborre (Perca fluviatilis) 

 N Medel S.d Min Q1 Median Q3 Max 

Alla hanar 160 0,67 0,11 0,44 0,58 0,67 0,74 0,98 

Ätna hanar 61 0,67 0,14 0,44 0,56 0,66 0,77 0,98 

Alla honor 159 0,62 0,07 0,44 0,58 0,62 0,66 0,76 

Ätna honor 59 0,62 0,07 0,45 0,59 0,62 0,67 0,76 

Resultaten visar att ingen selektiv predation förekom med avseende på kön (p=0,85; t=0,2; 

n=15). 

4.1.3 Pigmentering 

För akvarierna med vassubstrat där botten var svart förekom ingen selektiv predation för 

pigmentering (7,25±4,68 ätna mörkt pigmenterade sötvattensgråsuggor, 7,50±3,74 ätna ljust 

pigmenterade sötvattensgråsuggor; p=0,79; t=0,28; n=8). Däremot indikerade resultaten för 

akvarierna med kranslager och ljus botten en trend för selektiv predation (9,67±5,36 ätna 

mörkt pigmenterade sötvattensgråsuggor, 8,22±6,04 ätna ljust pigmenterade 

sötvattensgråsuggor; p=0,10; t=1,84; n=9). Det fanns en tendens för selektiv predation på 

mörkt pigmenterade individer i kransalgssubstratet. 

4.1.4 Längd 

För de ljust pigmenterade sötvattensgråsuggorna hade deras rang inom akvariet signifikant 

betydelse för huruvida de åts upp eller inte av predatorn (Figur 1).  

 

Figur 1. Antalet uppätna ljust pigmenterade sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus) i relation till deras 

inbördes storlek uttryckts som rang, i ett predationsförsök med abborre (Perca fluviatilis), p=0,03 och 

R
2
=0,24 

Längd hade ingen signifikant skillnad för om man blev uppäten eller inte inom gruppen mörkt 

pigmenterade individer i varje akvarium (Figur 2). 
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Figur 2. Antalet uppätna mörkt pigmenterade sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus) i relation till deras 

inbördes storlek uttryckts som rang, i ett predationsförsök med abborre (Perca fluviatilis), p=0,24 och 

R
2
=0,08 

Det var inom akvariet av signifikant betydelse vilken rangordning för längd 

sötvattensgråsuggan hade oavsett pigmentering för om den riskerade att bli uppäten eller inte 

(Figur 3). 

 

Figur 3. Antalet uppätna sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus) i relation till deras inbördes storlek 

uttryckts som rang, i ett predationsförsök med abborre (Perca fluviatilis), p=0,005 och R
2
=0,19   

4.2 Predation från sjöflicksländelarv 

4.2.1 Pigmentering 

I akvarierna med kransalger och ljus botten hade sötvattensgråsuggornas pigmentering ingen 

betydelse för om de blev uppätna eller inte av sjöflicksländelarverna (0,33±0,52 ätna mörkt 
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pigmenterade sötvattensgråsuggor, 1,33±1,51 ätna ljust pigmenterade sötvattensgråsuggor; 

p=0,25; t=1,29; n=6). Inte heller i akvarierna med vassubstrat och mörk botten kunde någon 

selektiv predation för pigmentering påvisas (0,33±0,52 ätna mörkt pigmenterade 

sötvattensgråsuggor, 1,17±0,75 ätna ljust pigmenterade sötvattensgråsuggor; p=0,14; t=1,75; 

n=6).  

4.2.2 Längd 

Sötvattensgråsuggans längdrang inom gruppen mörkt pigmenterade påverkade inte risken för 

att bli uppäten (p=0,19). Inte heller inom ljust pigmenterade fanns några indikationer att det 

spelade någon roll vilken längdrang sötvattensgråsuggorna hade inom gruppen av samma 

pigmentering i akvariet för om de blev uppätna eller inte (p=0,27). Däremot hade längdrang 

inom akvariet, oavsett pigmentering, signifikant skillnad för om sötvattensgråsuggorna blev 

uppätna eller inte (Figur 4). 

 

Figur 4. Antalet uppätna sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus) i relation till deras inbördes storlek 

uttryckts som rang, i ett predationsförsök med sjöflicksländelarv (Enallagma cyathigerum), p=0,01 och 

R
2
=0,50   

 

5. Diskussion 

Mina resultat styrker idén att storleksselektiv predation från fisk och gap-begränsade 

evertebrater kan vara selektiva krafter som driver storleksdifferentiering av populationer som 

lever under olika predationsregimer.  

5.1 Predation från abborre 

5.1.1 Honor och hanar 

Resultaten från predationsförsöket med abborre visar inte på att selektionen för kryptisk 

predation skulle skilja sig mellan könen. Detta kan bero på att honor och hanar ter sig visuellt 

lika för predatorn. 
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5.1.2 Pigmentering  

Hos djur kan pigmenteringen variera med bakgrunden som ett adaptivt svar på synbaserad 

predation (Hargeby et al., 2005). Resultaten i predationsförsöket med abborre visar att 

pigmentering enbart verkar vara viktigt i kransalgsbestånden. Här visar resultaten en trend till 

att risken för att bli uppäten minskar om man är ljust pigmenterad. Detta stöds av 

Eroukhmanoff & Svensson (2009) som skriver att fiskpredationen troligen är selektiv för 

ökad kamouflageförmåga i kransalgsbestånden. Men detta kan även bero på att ljust 

pigmenterade sötvattensgråsuggor verkar vara mindre än de mörkt pigmenterade. De ljust 

pigmenterade sötvattensgråsuggorna förefaller vara långsammare och föredra att sitta stilla för 

att gömma sig i större utsträckning än de mörkt pigmenterade som är snabba i flykten. I 

kransalgsbestånden gynnas försiktigt beteende för att undgå att bli upptäckta av predatorer, 

sötvattensgråsuggor från vassen är nästan dubbelt så snabba som sötvattensgråsuggor från 

kransalgsbestånden (Eroukhmanoff & Svensson, 2009). Det är alltså inte lika viktigt att vara 

kamouflerad om man lever i vassen då man inte utsätts för visuell predation där i samma 

utsträckning som ute i kransalgsbestånden där det är att föredra att sitta stilla och vara 

kamouflerad mot bakgrunden.  

5.1.3 Längd 

Att dela in sötvattensgråsuggorna beroende på rang gav en bra överblick över i vilken 

utsträckning längd spelade roll för huruvida sötvattensgråsuggan blev uppäten eller inte. När 

sötvattensgråsuggorna rangordnades inom sin pigmentering i varje akvarium visade det sig att 

längden enbart spelade roll för de ljust pigmenterade. Detta kan förklaras med att dessa 

sötvattensgråsuggor ofta är mindre än de i vassen överlag och därför går de större ljusa åt i 

större utsträckning än de mörka, då till och med de minsta mörka sötvattensgråsuggorna är 

stora i jämförelse med de ljusa individerna. 

Rangordningen akvarievis visar tydligt att det var bättre att vara minst i akvariet om man ville 

undgå att bli uppäten då de stora åts i mycket större utsträckning. Även här bör påpekas att 

risken för att ätas upp av abborrar är större för de kransalgslevande sötvattensgråsuggorna då 

predationen av fisk inte är lika stor i vass som i kransalgerna. Eroukhmanoff & Svensson 

(2009) skriver att eftersom generell byteskryptering troligen är ett resultat av både 

pigmentering och morfologiska spår som storlek och form kan det vara ett adaptivt svar på 

fisk som jagar med hjälp av synen i kransalgerna. 

5.2 Predation från sjöflicksländelarv 

5.2.1 Pigmentering 

Det finns inga indikationer på att pigmenteringen skulle spela någon roll för i fall 

sötvattensgråsuggorna blir uppätna eller inte oavsett substrat och bottenfärg. Detta stöds av en 

tidigare studie som visade att det inte fanns någon indikation på att sötvattensgråsuggans 

kryptiska pigmentering hade någon betydelse för sjöflicksländelarvens bytesval (Johansson, 

2005). 
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5.2.2 Längd 

Rangordningen inom respektive pigmentering spelade ingen roll, detta var inte särskilt 

överraskande då ingen hänsyn tas i studien till hur stora sötvattensgråsuggorna av den andra 

pigmenteringen är och sjöflicksländelarven förväntas vara storleksselektiv. Evertebrata 

predatorer är generellt antagna att vara gap-begränsade (Wellborn, 1994 i Johansson, 2005), 

det vill säga, de är begränsade av storleken på sin mun eller sin förmåga att fånga och hantera 

sitt byte. (Johansson, 2005). Rangordningen inom akvariet visade en signifikant minskad risk 

att bli uppäten ju större sötvattensgråsuggan var i förhållande till de andra i akvariet. Är 

sötvattensgråsuggan mindre är det stor risk för den att bli uppäten. 

5.3 Slutsatser 

Resultaten från denna studie tyder på att differentieringen i populationer av 

sötvattensgråsugga är ett resultat av selektiv predation. Sötvattensgråsuggor som lever i 

vasshabitat, där evertebrata predatorer förväntas vara ett större hot än fiskar som abborre, ökar 

sina chanser att överleva genom att vara stora och svårhanterliga för en liten predator som 

sjöflicksländelarven. För de individer som lever i den fria vattenmassan med 

undervattensvegetation är det dominerande hotet fiskar och de tjänar då på att vara små och 

ljusa så de smälter in mot bakgrunden och undgår att bli uppätna.  

 

6. Tack 

Jag vill tacka min handledare Anders Hargeby för all hjälp. Jag vill även tacka Anton 

Sunnergren för korrekturläsning och hjälp med fältarbete, Magnus Andersson för hjälp med 

fältarbete och givande diskussioner samt Victor Johansson för korrekturläsning.  
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