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Sammanfattning 
Abstract 

 

Phosphorus (P) is often the limiting nutrient in aquatic systems and can in excessive quantities 

cause eutrophication in lakes and seas. To reduce the input of particle-bound phosphorus leaking 

from agricultural land, wetlands can be constructed as traps for particles. It is important that 

particles settle in the wetland and remain in the sediment. Studies have shown that bioturbation by 

e.g. common carp and amphipods can cause resuspension of settled particles, and that the effect 

increases with an increasing density of organisms. The purpose of this study was to examine if the 

macroinvertebrate Asellus aquaticus can also cause resuspension of particles. Two hypotheses 

were tested: (i) bioturbation by A. aquaticus will cause resuspension of particles; (ii) an increased 

density of A. aquaticus increases the resuspension of particles. This was tested in two experiments, 

each of which included 15 aquaria. In ten of these, sediment and stream water were added. To five 

of the aquaria with sediment, A. aquaticus were added in different densities for the two 

experiments. Water turbidity was measured daily for seven days. The results confirmed both 

hypotheses. Average turbidity after seven days was 161 NTU (143 mg L
-1

 TSS) at a density of 

2083 m
-2

 and 37 NTU (26 mg L
-1

 TSS) at 500 m
-2

. The results indicate that the presence of  

A. aquaticus may have a negative impact on the retention of particle-bound phosphorus in 

wetlands. 
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1 Sammanfattning 

Fosfor (P) är ofta det begränsande ämnet i akvatiska system och kan i höga mängder bidra till 

övergödning i sjöar och hav. För att minska tillförseln av partikelbunden fosfor som läcker 

från jordbruksmark kan våtmarker anläggas i avrinningsområdet. För en effektiv avskiljning 

är det viktigt att partiklar sedimenterar i våtmarken och stannar i sedimentet. Studier har visat 

att vissa karpfiskar och märlkräftor genom bioturbation kan orsaka resuspension av partiklar, 

samt att effekten ökar med ökad täthet. Syftet med denna studie var att undersöka om även 

makroevertebraten Asellus aquaticus (sötvattensgråsugga) kan orsaka resuspension av 

partiklar. Två hypoteser undersöktes: (i) A. aquaticus orsakar resuspension av sedimenterade 

partiklar; (ii) ökad täthet av A. aquaticus ger ökad resuspension. Två försök genomfördes och 

varje försöksuppställning bestod av 15 akvarier, varav finpartikulärt sediment och bäckvatten 

tillsattes till tio stycken medan fem innehöll endast bäckvatten. I hälften av akvarierna med 

sediment tillsattes A. aquaticus i olika täthet för försöken. Försöken pågick i sju dygn med 

dagliga mätningar av vattnets grumlighet. Resultat från försöken bekräftade båda hypoteserna. 

Genomsnittlig grumlighet efter sju dygn var 161 NTU (143 mg L
-1

 TSS) vid en täthet på 2083 

A. aquaticus m
-2

 och 37 NTU (26 mg L
-1

 TSS) vid 500 A. aquaticus m
-2

. Studiens resultat 

indikerar att A. aquaticus kan ha en negativ påverkan på retentionen av partikelbunden fosfor 

i våtmarker. 

 

Nyckelord: Asellus aquaticus, bioturbation, partiklar, resuspension, sediment, våtmarker 

 

2 Inledning 

Fosfor (P) är det begränsande ämnet i många akvatiska system (Correll, 1999) och i för höga 

mängder kan fosfor bidra till övergödning i sjöar och hav, vilket kan leda till algblomningar 

och syrefria bottnar. Till svenska vattendrag sker en stor del av tillförseln av fosfor genom 

läckage från jordbruksmark (Naturvårdsverket, 2004). Genom erosion och andra 

markprocesser frisätts fosfor och läcker med dräneringsvatten ut i vattendrag. En stor del av 

den fosfor som läcker från marken är i partikelbunden form (McDowell et al., 2001). För att 

minska mängden fosfor som når vattendrag kan våtmarker anläggas i anslutning till 

jordbruksmark eftersom de kan fungera som effektiva fosforavskiljare (bl.a. Braskerud, 2002; 

Dunne et al., 2005).  

 

En stor del av jordbruken i Sverige ligger i områden med lerjord, vilket är en jordtyp som i 

studier har visats vara benägen att läcka fosfor (Ulén & Jakobsson, 2005; Ulén et al., 2005). 

Från lerjord kan dräneringsvatten bli grumligt, speciellt vid höga flöden. En studie av 

fosforläckage från lerjordar i Finland visade att grumligheten i dräneringsvatten från 

jordbruksmark på lerjordar var korrelerad med mängden partikelbunden fosfor (Uusitalo et 

al., 2000). Detta innebär att grumligt dräneringsvatten från lerjordar kan innehålla högre 

mängd fosfor än mindre grumligt vatten. På grund av att lerpartiklar har hög affinitet för 

fosfor (Sharpley, 1980) är det där därför viktigt att våtmarker som tar emot grumligt vatten 

har bra retention av lerpartiklar. 

 

Det finns olika faktorer som påverkar hur väl partikelbunden fosfor avskiljs i våtmarker 

(Reddy et al., 1999). Sedimentation av partiklar är en viktig process för avskiljningen och var 

den viktigaste mekanismen för retention av partikelbunden fosfor i fyra undersökta anlagda 

våtmarker i Norge (Braskerud, 2002). När partiklar har sedimenterat i en våtmark är det av 

vikt för retentionen att partiklarna stannar bundna till sedimentet och inte återförs till vattnet 

genom så kallad resuspension. Vegetation i våtmarker har visats minska resuspensionen av 



 

2 

 

partiklar till vattenmassan (Braskerud, 2001). Kraftiga vindar och höga inflöden av vatten till 

våtmarker kan ha motsatt effekt och istället orsaka resuspension av partiklar (Reddy et al., 

1999). Ytterligare en faktor som kan orsaka resuspension är faunan i en våtmark. Exempelvis 

har flera studier visat att fiskar som födosöker i sediment genom så kallad bioturbation kan 

grumla upp hela vattenmassor (Cline et al., 1994; Chumchal et al., 2005). Resultaten från en 

studie av Chumchal et al. (2005) indikerade att biomassan av Cyprinus carpio L. (karp) var 

positivt korrelerad med grumligheten i vattnet. 

 

På Skilleby gård, söder om Stockholm, finns en våtmark anlagd i ett jordbrukslandskap på 

lerjord. Våtmarken erhåller vid höga flöden grumligt vatten rikt på lerpartiklar och har låg 

retention av partikelbunden fosfor (Anderson, 2011). I en studie av fosforretentionen i 

våtmarken drog Anderson (2011) slutsatsen att de främsta orsakerna till den låga retentionen 

var att inkommande lerpartiklar inte hann sedimentera i våtmarken samt att det tidvis höga 

inflödet av vatten orsakade resuspension av partiklar. En annan orsak som författaren 

diskuterade var att den låga retentionen kunde bero på att bottenlevande makroevertebrater 

genom bioturbation rörde upp partiklar i vattnet. Att fiskar genom bioturbation skulle ha 

orsakat den höga grumligheten i våtmarken är osannolikt eftersom våtmarken mynnar ut i ett 

rör med en hög nivåskillnad ner till vattennivån i recipienten, vilket borde omöjliggöra 

invandring av fisk (Johannesson, muntligt). Vid upprepade tillfällen har riklig förekomst av 

bottenlevande makroevertebrater observerats i våtmarken, bland annat Asellus aquaticus L. 

(sötvattensgråsugga) (Anderson, 2011). Likt vissa fiskar orsakar A. aquaticus bioturbation vid 

födosök och rör om i sedimentets översta skikt (Gyllström et al., 2008). 

 

Flera studier har utförts på bioturbation orsakad av makroevertebrater och deras påverkan på 

biokemiska processer i sediment (bl.a. Mermillod-Blondin & Rosenberg, 2006; Gyllström et 

al., 2008). Få studier verkar dock finnas där makroevertebraters påverkan på resuspension av 

partiklar har undersökts. I studier har observerats att några arter i ordningen Amphipoda 

(märlkräftor) genom bioturbation kan orsaka resuspension av partiklar (Zaiko & Olenin, 

2004; de Deckere et al., 2000). Resultaten i studien av de Deckere et al. (2000) tydde på att en 

högre biomassa av märlkräftorna gav ökad grumlighet i vattnet. Ingen studie verkar ha utförts 

för att undersöka om även makroevertebraten A. aquaticus, som var rikligt förekommande i 

Skilleby våtmark, kan påverka grumligheten i vattenmassor. Ingen studie verkar heller ha 

utförts för att undersöka om tätheten av A. aquaticus kan ha olika effekt på resuspension av 

partiklar. Ståhl-Delbanco & Hansson (2002) observerade i en studie av algrekrytering orsakad 

av bottenlevande fauna att A. aquaticus genom bioturbation hade ökat grumligheten i vattnet, 

dock inte i vilken utsträckning.  

 

Studiens målsättning var att undersöka om A. aquaticus genom bioturbation kan påverka 

vattnets grumlighet i våtmarker anlagda i områden med lerjordar. Studien baserades på 

följande två hypoteser: (i) att A. aquaticus genom bioturbation orsakar resuspension av 

sedimenterade partiklar; (ii) att en högre täthet av A. aquaticus ger ökad resuspension av 

partiklar. 

 

3 Material och metoder 

3.1 Insamling av sediment, vatten och A. aquaticus 

Sediment samlades in vid två tillfällen i mars från två ställen i våtmarksparken på Campus 

Valla, Linköpings universitet. Endast sedimentets översta lager (2-3 cm ned) med lättflyktiga 

partiklar samlades in med plexiglasrör (Ø 7 cm) och mindre spadar. Sedimentet silades  
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(1 mm) för att avlägsna växtdelar, jordaggregat och större organismer. Sedimentet förvarades 

i hinkar med lock i kylrum (6 ºC). Vatten hämtades in med plastdunkar från Smedstadsbäcken 

som rinner förbi våtmarksparken. Insamlingen skedde vid två olika tillfällen i mars och april. 

Vattnet silades (1 mm) för att avlägsna större partiklar och förvarades i kylrum (6 ºC). 

 

Asellus aquaticus insamlades med silhåv från vegetation och sediment i samma våtmarkspark 

samt enstaka från Smedstadsbäcken. Endast A. aquaticus av storleken 5-10 mm samlades in. 

De hanterades varsamt med pincett och placerades i hinkar till hälften fyllda med vatten från 

våtmarksparken tillsammans med växtdelar och sediment. Djuren flyttades, efter transport till 

universitetet, till två plastbehållare med lock till hälften fyllda med vattnet de transporterats i. 

Vattnet syresattes och behållarna placerades i kylrum (6 ºC). Efter fyra dygn flyttades djuren 

från kylrummet till rumstemperatur (cirka 20 ºC) med fortsatt syretillförsel. Behållarna 

inneslöts i frigolitbitar för att få en långsam uppvärmning av vattnet. 

3.2 Försöksuppställningar 

Studien innefattade två försöksuppställningar uppställda i laboratoriemiljö med totalt  

30 lockförsedda akvarier (l:15, b:8, h:10,5 cm). Locken avlägsnades endast vid provtagning. 

Varje försök bestod av 15 akvarier. I tio av akvarierna tillsattes sediment och vatten; de fem 

resterande akvarierna fylldes med enbart vatten (blankprover). I fem av akvarierna med 

sediment tillsattes A. aquaticus till en täthet specifik för varje försök: 2083 per m
2
 för försök 1 

och 500 per m
2
 i försök 2. De fem akvarierna med sediment och utan A. aquaticus var 

kontroller. Akvarierna placerades i rad på bänkar med cirka 1 dm avstånd och behandlingarna 

slumpades ut mellan dem. Framför akvarierna mot fönstren sattes ljusskydd upp för att 

avskärma större delen av dagsljuset och därmed förhindra algtillväxt. Ljusskyddet 

avlägsnades endast vid mätningar. 

 

Tillredningen av akvarierna skilde sig åt mellan försöken. I försök 1 tillsattes 2,5 dl sediment 

och 10 dl bäckvatten i tio av akvarierna. Till blankprover tillsattes 12,5 dl bäckvatten. 

Sediment och vatten rördes om noggrant. Efter tolv dygn tillsattes 25 A. aquaticus/akvarium i 

olika storlekar till fem av akvarierna med sediment. I försök 2 tillsattes 2,5 dl sediment och 

2,5 dl vatten till tio av de 15 akvarierna. Sediment och vatten rördes om noggrant. Efter sju 

dygn tillsattes försiktigt resterande 6,5 dl vatten till akvarierna med sediment genom att hällas 

på sked för att inte grumla upp sedimentpartiklar. Till akvarierna utan sediment tillsattes  

11,5 dl vatten. Efter ett dygn tillsattes sex A. aquaticus/akvarium i fem av akvarierna med 

sediment. I båda försöken hanterades A. aquaticus med pincett och släpptes från vattenytan. I 

försök 2 användes generellt större A. aquaticus än i försök 1 (se Resultat).  

 

Vattnet i akvarierna syresattes innan och hela tiden efter tillsättningen av A. aquaticus. 

Syresättningen startades fem dygn innan djuren tillsattes i försök 1 och ett dygn innan i försök 

2. Syresättningen avbröts endast vid mätning av turbiditet. Syrepumpar hängdes upp ovanför 

akvarierna och kopplades till plastflaskor med 13-14 kanylförsedda plastslangar (Ø 1 mm) av 

olika längd. En plastslang kopplades till ett akvarium och placerades cirka 2 cm under 

vattenytan på en nivå där syretillförseln inte hade någon effekt på resuspension av partiklar, 

men ändå gav god syresättning av vattnet för A. aquaticus. För försök 1 användes två 

syrepumpar (Maxima-R) som vardera var kopplad till två plastflaskor. För försök 2 användes 

fyra syrepumpar (Newair 3) som kopplades till en plastflaska vardera. Då båda försöken 

bestod av 15 akvarier tillsattes i varje försök ett extra akvarium med vatten för att utjämna 

lufttrycket i akvarierna. Syrepumparna var inställda på medelstyrka. 
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3.3 Mätning av turbiditet, syrgasmättnad och temperatur 

I båda försöken mättes turbiditet (ett mått på grumlighet), syrgasmättnad och temperatur en 

gång per dygn under åtta dygn. Första mätningen skedde innan A. aquaticus tillsattes. 

Turbiditet mättes i NTU (nephelometric turbidity units) med en turbidimeter (Hanna 

Instruments). Turbiditet mättes på två djup: 4,5 cm respektive 1 cm från sedimentytan. Cirka 

10 ml vatten togs upp från mitten av akvarierna med mätpipett och överfördes till 10 ml 

kyvett. Turbiditeten mättes för ett djup i taget och vatten från mätningarna hälldes försiktigt 

tillbaka till akvarierna med hjälp av sked i vattenytan. Vattnet från akvarierna späddes varje 

gång mätvärdet översteg 40 NTU, varefter turbiditet mättes på det spädda vattnet. Vattnet som 

inte användes för spädningen återfördes till respektive akvarium. Syrgasmättnaden (%) och 

temperaturen (ºC) i vattnet mättes med en syremätare (Hanna Instruments) några cm från 

sedimentytan. Syrgasmättnaden och temperaturen hölls på en acceptabel nivå för A. aquaticus 

och var under försöken 56-71 % respektive 19,9-21,1 ºC. 

 

Vid försökens slut korrigerades samtliga uppmätta turbiditetsvärden för turbiditeten i 

blankproverna och för effekten av volymminskning på grund av avdunstningen. 

Volymminskningen (ml) uppskattades för varje akvarium genom att multiplicera akvariernas 

area (l   b) med nivåskillnaden (mm) för vattenytan från starten till slutet av försöken. 

Uppmätt turbiditet i blankproverna (akvarier utan sediment) subtraherades från den uppmätta 

turbiditeten på respektive djup i samtliga akvarier. Turbiditeten för varje dygn och akvarium 

korrigerades därefter för volymminskningen på grund av avdunstning enligt: 

 

                          –
      

 
              (1) 

 

där Tkorri = turbiditet korrigerad för avdunstning för varje akvarium och djup vid dygn i 

(NTU), Tuppmätti = uppmätt turbiditet för varje akvarium och djup vid dygn i (NTU),  

E = medelavdunstningen per akvarium över tiden (ml/dygn), ti = tid från start av försök till 

dygn i (dygn) och V = startvolym i akvariet (ml). 

3.4 Analys av suspenderat material och fytoplanktonbiomassa 

Vid försökens slut analyserades vattenkvaliteten i akvarierna genom analys av mängd 

suspenderat material (TSS, total suspended solids) och klorofyllhalt. För båda analyserna 

sugfiltrerades 100 ml vatten från mitten av varje akvarium genom GF/C-filter (Whatman  

47 mm). Samtliga filter hanterades med pincett. Innan bestämning av klorofyllhalt 

sugfiltrerades destillerat vatten genom filtren, som sedan placerades i förbränd 

aluminiumform (i muffelugn i 525 ºC under 4 h) i cirka 1 h. Innan filtrering för suspenderat 

material vägdes varje filter tillsammans med form i analysvåg. Efter sugfiltrering av vattnet 

placerades filtren i respektive form och förvarades i värmeskåp (105 ºC) under ett dygn. 

Därefter placerades filtren och formarna i exsickator för avsvalning innan de åter vägdes i 

analysvåg. Halten suspenderat material beräknades från filtrets viktökning. 

 

Analys av klorofyllhalt för beräkning av fytoplanktonbiomassan (µg L
-1

) i vattnet i akvarierna 

utfördes enligt metod som beskrevs av Jespersen & Christoffersen (1987) och Marker et al. 

(1980). Fytoplanktonbiomassan beräknades för medelvärdet av klorofyllhalten i akvarier med 

A. aquaticus och respektive för akvarier utan A. aquaticus. För beräkningarna användes kända 

förhållanden mellan kol/klorofyll a på 30 och fytoplanktonbiomassa/kol på 2,2 (Jeppesen et 

al. 1994). Biomassan av fytoplankton jämfördes sedan med medelvärdet för mängden 

suspenderat material (mg L
-1

) i akvarier med och utan A. aquaticus. 
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3.5 Beräkning av biomassa för A. aquaticus 

Efter avlivning i frys mättes längden på samtliga 155 A. aquaticus med hjälp av mm-papper 

och stereolupp. Därefter beräknades biomassan med hjälp av ett känt förhållande mellan längd 

och vikt för A. aquaticus: 

 

                                     (2) 

 

där W = biomassa (mg), a = 0,015, L = längd (mm) och b = 2,268 (Haas et al. 2007).  

3.6 Statistiska analyser 

För att analysera effekten av A. aquaticus på resuspension av partiklar användes tvåvägs-

ANOVA där två analyser utfördes, en för varje försök. I analyserna användes förekomst/icke 

förekomst av A. aquaticus samt mätdjup (1 cm och 4,5 cm över sedimentytan) som faktorer. 

T-test användes för att analysera skillnad i turbiditet mellan försöken med akvarier av olika 

täthet av A. aquaticus. Regressionsanalys användes för att analysera sambandet mellan 

suspenderat material och turbiditet. Samtliga analyser utfördes i Minitab 16 med 

signifikansnivån 5 %. 

 

4 Resultat 

4.1 Effekt av A. aquaticus på turbiditet 

I båda försöken hade närvaron av A. aquaticus en signifikant effekt på turbiditeten i 

akvarierna (Tabell 1).  Akvarier med A. aquaticus hade vid båda tätheterna (2083 m
-2

 och  

500 m
-2

) högre turbiditet än akvarier utan A. aquaticus. Turbiditeten var inte beroende av 

mätdjup (1 cm och 4,5 cm över sedimentytan). 

 

Tabell 1. Resultat av tvåvägs-ANOVA för försök 1 (2083 A. aquaticus m
-2

) och försök 2 (500 

A. aquaticus m
-2

). I testen användes medelvärden för avdunstningskorrigerad turbiditet under 

försökens sju dygn för varje akvarium (n = 5) och djup (1 cm och 4,5 cm över sedimentytan). 

 Försök DF SS MS F p 

Utan/med A. aquaticus 1 1 189026 189026 158,49 0,000 

Djup 1 1 58 58 0,05 0,828 

Interaktion 1 1 57 57 0,05 0,829 

Utan/med A. aquaticus 2 1 10046,8 10046,8 57,35 0,000 

Djup 2 1 0,4 0,4 0,00 0,963 

Interaktion  2 1 0,3 0,3 0,00 0,970 

4.2 Turbiditet vid olika tätheter av A. aquaticus 

Det fanns en signifikant skillnad (p = 0,021) i turbiditet mellan akvarier med olika täthet av  

A. aquaticus, där turbiditeten var lägre vid tätheten 500 A. aquaticus m
-2

 än vid tätheten 2083 

A. aquaticus m
-2

 (Fig. 1). Genomsnittlig turbiditet för försök 1 efter sju dygn var 161 NTU 

och 37 NTU för försök 2, alltså var turbiditeten cirka fyra gånger högre vid en fyra gånger 

högre täthet av A. aquaticus.  

 

Genomsnittlig total biomassa för A. aquaticus per akvarium var i försök 1 31,1 mg och i 

försök 2 11,2 mg. Genomsnittlig biomassa per A. aquaticus i försök 1 var 1,3 mg per individ 

och motsvarande för försök 2 var 1,9 mg per individ. 
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Figur 1. Medelvärde (±SD) för avdunstningskorrigerad turbiditet efter sju dygn i akvarier 

med olika täthet av A. aquaticus (n = 5). 

4.3 Variationen i turbiditet över tid 

Turbiditeten varierade över tid i akvarierna med A. aquaticus, det var dock inte stor skillnad i 

turbiditet över tiden (Fig. 2). En viss nedgång av turbiditeten observerades i försök 1 med den 

högsta individtätheten. 

 

 

 
Figur 2. Variationen i turbiditet över tiden i akvarier med två olika tätheter av A. aquaticus 

(2083 m
-2

 i försök 1 och 500 m
-2

 i försök 2) samt akvarier utan A. aquaticus (kontroll 1 och 

2). Turbiditeten är avdunstningskorrigerad och är ett medelvärde för djup 1 cm och 4,5 cm 

över sedimentytan (n = 5).  

4.4 Suspenderat material i relation till turbiditet och fytoplanktonbiomassa 

Det fanns en stark korrelation (R² = 0,9868; p < 0,001) mellan uppmätt turbiditet och 

suspenderat material i akvarier med och utan A. aquaticus efter sju dygn (Fig. 3), vilket visade 

att turbiditeten var ett bra mått på halten suspenderade partiklar i vattnet. Medelvärdet för 

halten suspenderat material efter sju dygn var i försök 1 (2083 A. aquaticus m
-2

) 143 mg L
-1

 

respektive 26 mg L
-1

 i försök 2 (500 A. aquaticus m
-2

). 
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Figur 3. Sambandet mellan uppmätt turbiditet efter sju dygn och halten suspenderat material 

i fem akvarier med A. aquaticus av tätheten 500 m
-2

, fem akvarier med A. aquaticus av 

tätheten 2083 m
-2

och tio akvarier utan A. aquaticus. Turbiditeten är ett medelvärde för djup  

1 cm och 4,5 cm över sedimentytan. 

 

Medelvärdet av klorofyllhalten i akvarier med A. aquaticus var 0,016 µg L
-1

, vilket 

motsvarade en fytoplanktonbiomassa på 1,04 µg L
-1

. I akvarier utan A. aquaticus var 

medelvärdet av klorofyllhalten 0,029 µg L
-1

, vilket motsvarade en fytoplanktonbiomassa på 

1,88 µg L
-1

. Mängden fytoplankton motsvarade därmed <1 ‰ av halten suspenderat material i 

motsvarande akvarier, vilket visar att turbiditeten orsakades av sedimentpartiklar. 

 

5 Diskussion 

5.1 Effekt av A. aquaticus 

Ett av studiens syften var att undersöka hypotesen att A. aquaticus genom bioturbation 

orsakar resuspension av sedimenterade partiklar. Resultatet från studien bekräftar hypotesen 

genom att en signifikant skillnad i turbiditet i akvarier med och utan A. aquaticus påvisades 

(Tabell 1), med högre turbiditet i akvarier med A. aquaticus. Även i en annan studie har man 

observerat att A. aquaticus i experiment bidrog till ökad turbiditet i vatten (Ståhl-Delbanco & 

Hansson, 2002). Resultatet visar att A. aquaticus, likt andra makroevertebrater och vissa 

fiskar, kan öka grumligheten i vatten (Cline et al., 1994; Zaiko & Olenin, 2004; de Deckere et 

al., 2000). Den ökade grumligheten kan härledas till djurens aktivitet, eftersom försöken 

utformades noggrant för att minimera effekten från andra faktorer som annars kan ha påverkat 

grumligheten (tillväxt av fytoplankton, turbulens från syrepumpar och provtagningsmetod). 

 

I försöken observerades ingen skillnad i turbiditet mellan mätdjupen (Tabell 1), vilket innebär 

att effekten av A. aquaticus på resuspension var tillräckligt stor för att grumla hela 

vattenmassan på cirka 12 dl. I en studie av Zaiko & Olenin (2004) där märlkräftors 

(Amphipoda) påverkan på resuspension undersöktes observerades att märlkräftorna påverkade 

grumligheten i en 50 L vattenmassa. I försöken med A. aquaticus var grumligheten relativt 

konstant över tiden (Fig. 2), även om en svag minskning i turbiditet med tiden noterades 

(speciellt i försök 1). Minskning och variation i turbiditet över tid skulle kunna bero på 

faktorer som kan ha påverkat aktiviteten hos djuren, exempelvis stress, begränsning i 

mattillgång eller förändringar i beteenden. En annan orsak till minskad turbiditet kan vara att  
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A. aquaticus dog under försöksperioden (6 % av det initiala antalet A. aquaticus i försök 1 och 

3 % i försök 2). Vid vilken tidpunkt under försöken de dog går dock inte att bestämma, vilket 

omöjliggör härledning av nedgång i turbiditet under försöken till förlust av A. aquaticus. 

5.2 Effekt av olika täthet 

Studien syftade även till att undersöka hypotesen att en högre täthet av A. aquaticus ger ökad 

resuspension av partiklar. Hypotesen bekräftades i studien genom att en signifikant skillnad i 

turbiditet fanns mellan försöken med olika täthet (Fig. 1). I studien gav en fyra gånger så hög 

täthet av A. aquaticus en fyra gånger så hög turbiditet (Fig. 1). Resultatet indikerar att 

ökningen i turbiditet är proportionell mot antalet A. aquaticus; dock grundas resultatet på en 

jämförelse av turbiditet vid endast två tätheter. Det finns dessutom en viss osäkerhet i att 

direkt jämföra turbiditetsvärden för tätheterna i försöken eftersom djuren var större i försök 2 

(avsnitt 4.2). 

 

Även i försök med makroevertebraten Corophium volutator Pallas (slammärla), som likt  

A. aquaticus orsakar bioturbation, hittades korrelation mellan täthet av organismer och 

grumlighet i vatten (de Deckere et al., 2000). Med ökad täthet av C. volutator på botten ökade 

halten suspenderat material i vattnet. I försöket användes liknande försöksdesign, men med 

större akvarier och tjockare sedimentlager. Vid en täthet av 500 C. volutator m
-2

 erhölls 

mängden suspenderat material 57 mg L
-1

, vilket är cirka 100 % högre än mängden 

suspenderat material (26 mg L
-1

) i försök 2 med A. aquaticus vid samma täthet (avsnitt 4.4). 

Vid en ökning av tätheten med fyra gånger ökade mängden suspenderat material med 10 % 

för C. volutator, medan motsvarande ökning i täthet av A. aquaticus medförde en ökning i 

mängden suspenderat material med cirka 500 %. Detta kan vara en indikation på att tätheten 

har större betydelse för resuspension av partiklar för A. aquaticus än för C. volutator. 

 

Skillnaden i turbiditeten mellan försöken beror, utöver antal A. aquaticus, sannolikt på att den 

totala biomassan var högre i försök 1 än i försök 2 (avsnitt 4.2). Resultaten av försök med  

C. carpio, som kan orsaka resuspension av partiklar, indikerade att turbiditeten och den totala 

biomassan av fisk var positivt korrelerade (Chumchal et al., 2005). I en annan studie av  

C. carpio visades en antydan till att turbiditeten i vattnet ökade med ökad biomassa per 

individ av C. carpio (Sidorkewicj et al., 1998). Detta skulle även kunna gälla för A. aquaticus, 

dvs. att större djur grumlar upp mer partiklar än mindre djur. Den genomsnittliga biomassan 

per A. aquaticus i försök 2 var 46 % högre än i försök 1. Om biomassan per individ hade varit 

mer lika skulle skillnaden i turbiditet mellan försöken i så fall kunnat vara ännu större. 

 

I försöken användes den högsta tätheten 2083 A. aquaticus m
-2

 på en kal sedimentbotten i 

akvarierna, vilket möjligtvis inte är en naturlig densitet på en sådan botten. I en studie av Rask 

& Hiisivuori (1985) om abborrens predation på A. aquaticus i en finsk sjö var den högsta 

observerade tätheten av A. aquaticus 300-400 m
-2

, vilket anges vara en låg täthet för sjöar. 

Den låga tätheten kunde troligt förklaras av att sjön hade lite växtlighet. Enligt Berglund 

(1968, refererad av Rask & Hiisivuori, 1985) gynnas A. aquaticus av mycket växtlighet 

eftersom det ger större yta att leva på. Mer växtlighet skulle även kunna innebära mer föda. 

Tätheten av A. aquaticus i det andra försöket på 500 m
-2

 skulle bättre kunna representera en 

naturlig täthet för en kal sedimentbotten medan tätheten 2083 m
-2

 representerar en täthet 

under mer gynnsamma förhållanden. Fler A. aquaticus per m
2
 på en botten med mer 

vegetation innebär inte nödvändigtvis större effekt på resuspensionen eftersom växtlighet i en 

annan studie har visats motverka resuspension (Braskerud, 2001). Det är därför möjligt att 

effekten från A. aquaticus på resuspension av partiklar skulle vara mindre i våtmarker med 

mer vegetation.  
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I naturliga ekosystem finns dessutom andra faktorer som påverkar resuspensionen av 

partiklar. I våtmarken på Skilleby gård ansågs till exempel de främsta orsakerna till den låga 

retentionen av partiklar vara att partiklar vid höga flöden in till våtmarken inte hann 

sedimentera, samt att det tidvis höga inflödet till våtmarken orsakade resuspension av 

partiklar (Anderson, 2011). Vid låga flöden då vattnet är mer stillastående skulle istället 

påverkan av bioturbation, orsakad av A. aquaticus och andra organismer, vara en mer 

betydande faktor för resuspensionen i våtmarker. Detta diskuteras även i studien av  

C. volutator (de Deckere et al., 2000), där författarna menar att effekten av C. volutator på 

resuspension av partiklar skulle kunna vara av större betydelse vid lägre inflöden då 

vattenhastigheten, som annars var den viktigaste faktorn för resuspensionen, har avtagit. 

 

För att få mer kunskap om hur A. aquaticus påverkar partikelavskiljning i våtmarker 

uppmuntras vidare studier, exempelvis genom att i laboratoriemiljö sätta upp försök där 

effekten av A. aquaticus undersöks vid olika typer av sedimentstrukturer. Exempelvis genom 

att sätta upp experiment för att studera hur A. aquaticus påverkar resuspension av partiklar i 

olika vegetationssamhällen. Intressant vore även att undersöka andra makroevertebraters 

påverkan på resuspension av partiklar i våtmarker, då få studier har utförts på detta. 

5.3 Slutsatser 

Resultaten från studien tyder på att A. aquaticus genom resuspension av partiklar kan öka 

grumligheten i våtmarkers vatten och att påverkan av A. aquaticus på resuspensionen är 

täthetsberoende. Eftersom fina partiklar har hög affinitet för fosfor visar resultatet att 

bioturbation orsakad av A. aquaticus kan vara en faktor som påverkar hur väl retentionen av 

partikelbunden fosfor i en våtmark fungerar. Studien bidrar till ytterligare kunskap om 

våtmarkers funktion som fosforavskiljare i jordbrukslandskap på lerjordar. 
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