
Institutionen för fysik, kemi och biologi 

 

Examensarbete 16 hp 

 

Påverkan av Asellus aquaticus (sötvattensgråsugga) på 

resuspension av partiklar i våtmarker 

 

AGNES EKMAN SÖDERHOLM 

LiTH-IFM-Ex--11/2501--SE 

 

 

Handledare: Karin Tonderski, Linköpings universitet 

Examinator: Anders Hargeby, Linköpings universitet 

 

Institutionen för fysik, kemi och biologi 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

 

 

 

 

 



  

Rapporttyp 
Report category 

 
       Licentiatavhandling  

   x   Examensarbete 

       C-uppsats 
      D-uppsats     

       Övrig rapport 

 
 

        _______________  

Språk 
Language 
 

   x    Svenska/Swedish 

       Engelska/English 
 

 

       ________________ 

Titel 

Title 

 

Påverkan av Asellus aquaticus (sötvattensgråsugga) på resuspension av partiklar i 

våtmarker 

The impact of Asellus aquaticus (water louse) on resuspension of particles in wetlands 
 

Författare 
Author 
 

Agnes Ekman Söderholm 
 

Sammanfattning 
Abstract 

Constructed wetlands in agricultural catchments with clay soils often receive water with high 

concentrations of particle-bound phosphorus. Sedimentation of particle-bound phosphorus is the 

main retention process. Resuspension is a process that counteracts net sedimentation of the 

particles and can therefore reduce phosphorus retention in wetlands. The aim of this study was to 

investigate if A. aquaticus through bioturbation affects the resuspension of particles, and if a 

larger density of A. aquaticus causes a larger turbidity in the water column. The experimental 

design included plastic aquariums with sediment collected from wetlands constructed on clay 

soils. There were two experiments, each with a treatment and a control with no animals. In the 

first experiment, the treatment contained A. aquaticus at a density of 2083 individuals m
-2

. In the 

second experiment the treatment contained A. aquaticus at a density of 500 individuals m
-2

. 

Turbidity was measured with a turbidimeter once a day over the course of seven days. The 

bioturbation activity of the A. aquaticus caused a significantly larger turbidity in the water 

column in the treatment than in the control. The turbidity was on average 161 NTU in the 

presence of 2083 individuals m
-2

 and 37 NTU in the presence of 500 individuals m
-2

. The 

conclusion was that the presence of A. aquaticus can increase resuspension of particles in 

wetlands. This could have a negative impact on the ability of wetlands to retain phosphorus that is 

bound to particles. 

ISBN 

__________________________________________________ 

ISRN 

__________________________________________________ 

 

Serietitel och serienummer                  ISSN 

Title of series, numbering                     

 

LITH-IFM-Ex--11/2501--SE 

 

Nyckelord 
Keyword: 

 

Asellus aquaticus, bioturbation, particles, resuspension, sediment, wetlands 

 

Datum 

Date 

 

2011-06-10 

URL för elektronisk version 

Avdelning, Institution 

Division, Department 

Biologi, IFM 

Biology, IFM 



Innehållsförteckning 

 

1 Sammanfattning ...................................................................................................................... 1 

2 Inledning .................................................................................................................................. 1 

3 Material och metoder .............................................................................................................. 2 

3.1 Insamling av sediment, vatten och A. aquaticus ............................................................... 2 
3.2 Försöksuppställning .......................................................................................................... 3 
3.3 Mätning av turbiditet och syrgasmättnad .......................................................................... 3 
3.4 Analys av halt suspenderat material och klorofyll a ......................................................... 4 
3.6 Mätning av A. aquaticus ................................................................................................... 4 
3.7 Statistiska analyser ............................................................................................................ 4 

4 Resultat .................................................................................................................................... 4 

4.1 Effekt av täthet och biomassa ........................................................................................... 4 
4.2 Suspenderat material och fytoplanktonbiomassa .............................................................. 6 

5 Diskussion ............................................................................................................................... 7 

6 Slutsatser ................................................................................................................................. 8 

7 Tack ......................................................................................................................................... 8 

8 Referenser ................................................................................................................................ 9 



1 
 

1 Sammanfattning 

Anlagda våtmarker i avrinningsområden från jordbruksmarker mottar ofta vatten med höga 

halter av partikelbunden fosfor. Den viktigaste processen för avskiljning av inkommande 

partikelbunden fosfor är sedimentation. Resuspension är en process som motverkar netto-

sedimentationen av partiklar och kan således minska våtmarkers förmåga att hålla kvar fosfor. 

Syftet med den här studien var att undersöka om A. aquaticus påverkar resuspensionen av 

partiklar, och om större tätheter av A. aquaticus orsakar större turbiditet i vattenmassan. Två 

försök genomfördes i plastakvarier med sediment insamlat från våtmarker anlagda på lerjord. 

Varje försöksuppställning bestod av en behandling och en kontroll utan några djur. I det första 

försöket innehöll behandlingen A. aquaticus motsvarande en täthet på 2083 individer m
-2

 och 

i det andra försöket en täthet på 500 individer m
-2

. Turbiditeten mättes med en turbidimeter en 

gång per dag under sju dygn. Aktiviteten hos A. aquaticus orsakade en signifikant högre 

turbiditet i vattenmassan i behandlingen än i kontrollen. Turbiditeten var i genomsnitt 161 

NTU i akvarier med 2083 individer m
-2

 och 37 NTU i akvarier med 500 individer m
-2

. 

Slutsatsen som drogs är att förekomst av A. aquaticus skulle kunna öka resuspensionen av 

partiklar i våtmarker. Detta kan i sin tur ha en påverkan på våtmarkers förmåga att hålla kvar 

fosfor som är bundet till lerpartiklar.    

 

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

2 Inledning 

Näringsläckage från jordbruksmarker är ett stort problem eftersom det bidrar till övergödning 

i sjöar och hav. Fosfor hör till de näringsämnen som utgör det största problemet eftersom det 

ofta är det begränsande näringsämnet i framför allt sötvatten (Correll, 1998). Fosfor 

transporteras till vattendrag med ytavrinning från marken samt via dräneringsrör och 

grundvatten. Ämnet kan förekomma som lösta fosfater, lösta organiska föreningar eller som 

partikelbunden fosfor i tillrinnande vatten (Reddy et al., 1999; Tonderski et al., 2002). Den 

relativa proportionen mellan de olika formerna av fosfor beror på vilken jordsammansättning, 

vegetation samt markanvändning som finns i tillrinningsområdet (Reddy et al., 1999).  

 

För att hindra näringsämnen från att spridas till vattendrag och vidare till sjöar och hav 

anläggs våtmarker. I våtmarker, både naturliga och anlagda, kan fosfor från 

avrinningsområden fångas upp. Avskiljningen av fosfor från vattenmassan kan ske genom 

fysiska, kemiska och biologiska processer. Den viktigaste processen för avskiljning av 

inkommande partikelbunden fosfor är sedimentation (Braskerud, 2002). Sedimentation 

innebär att partiklar sjunker till botten och ackumuleras i våtmarkens sediment. 

Sedimentationshastigheten påverkas bland annat av partiklarnas diameter och densitet, vilket 

beskrivs av Stokes lag (Braskerud, 2003). Ökad hydraulisk belastning, det vill säga vid högre 

flöden, minskar retentionen av partiklar i våtmarker eftersom partiklarna inte hinner 

sedimentera (Braskerud, 2002). Detta har studerats i en liten våtmark (0,08 ha) i Skilleby i 

Södertälje kommun. Våtmarkens avrinningsområde består av lerjord (Andersson, 2011) och 

när jordbruk bedrivs på lerjordar i Skandinavien finns det i regel en stor risk för erosion och 

läckage av partikelbunden fosfor (Ulén & Jakobsson, 2005). Våtmarken i Skilleby tar emot 

vatten med höga halter av suspenderade lerpartiklar och vid höga flöden verkar lerpartiklarna 

i det inkommande vattnet inte hinna sedimentera (Andersson, 2011). Våtmarken fungerar mer 

som en fosforkälla än en fosforsänka och den fosfor som våtmarken avger består till största 

delen av partikelbunden fosfor.  
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Förutom att sedimentationshastigheten verkar minska vid höga flöden kan resuspension vara 

en förklaring till den höga halten suspenderade partiklar i Skilleby våtmark. Resuspension 

betyder att sedimenterade partiklar åter grumlas upp i vattenmassan. Resuspension av 

partiklar kan bland annat ske vid höga vattenflöden (Reddy et al, 1999). Förutom höga flöden 

kan bioturbation vara en orsak till resuspension av sedimentpartiklar. Bioturbation är ett 

samlingsbegrepp som innefattar organismers omblandning av bottensediment (Brönmark & 

Hansson, 2005). Flera studier har visat att vissa bentiska fiskar kan föra upp sedimentpartiklar 

och på så sätt grumla en hel vattenmassa (Chumchal et al., 2005; Cline et al., 1994; Metzker 

& Mitsch, 1997). Några andra studier har även visat att mindre organismer än fisk kan 

påverka resuspensionen av partiklar; till exempel visade de Deckere et al. (2000) att 

bioturbation orsakad av slammärlor (Corophium volutator Pallas) ledde till att halten 

suspenderade partiklar ökade i vattenmassan. En annan experimentell studie av Zaiko och 

Olenin (2004) påvisade att tre andra arter inom ordningen Amphipoda (märlkräftor) genom 

sina grävande aktiviteter i sediment ökade halten suspenderade partiklar i vattenmassan i 

akvarier. 

 

I Skilleby våtmark är det inte troligt att det förekommer fisk då utloppet från våtmarken till 

Skillebyån passerar genom ett sedimentrör med högt fall (Johannesson, K., muntligt). Istället 

har våtmarken en stor förekomst av bentiska makroevertebrater, bland annat 

sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus L.) (Andersson, 2011). I en tidigare studie om effekten 

av bioturbation på tillväxt av alger observerades en signifikant uppgrumling av partiklar i 

akvarier med A. aquaticus (Ståhl-Delbanco & Hansson, 2002). Några andra studier som 

undersökt påverkan av A. aquaticus på resuspension av partiklar verkar inte ha gjorts.  

 

Syftet med den här studien var att undersöka om A. aquaticus påverkar grumligheten i 

våtmarker anlagda på lerjordar. Studiens två hypoteser var (i) att A. aquaticus påverkar 

resuspension av partiklar samt (ii) att högre tätheter av A. aquaticus orsakar högre 

resuspension av partiklar i vattenmassan. 

3 Material och metoder 

3.1 Insamling av sediment, vatten och A. aquaticus 

Sediment samlades in från två våtmarker vid Linköpings universitet den 22 och 25 mars. 

Våtmarkerna är anlagda på lerjord. Vid båda insamlingstillfällena skedde provtagningen med 

sedimentprovtagare (diameter 7 cm) och spade. Det översta lagret av sedimentet, ungefär 2-3 

cm tjockt, överfördes från provtagaren och spaden till plasthinkar. Med översta lagret menas 

det lager som innehåller organiskt material och därför är något mörkare i färgen än 

underliggande jord. Sedimentet från det första insamlingstillfället förvarades i plasthink i 

kylrum (6 ºC) i tre dagar fram till det andra insamlingstillfället. Efter det andra 

insamlingstillfället blandades sedimenten väl med varandra och silades genom en 1 mm sil för 

att avlägsna större jordmaterial, djur och växtdelar.  

 

Vatten hämtades in från Smedstadbäcken, som rinner intill våtmarkerna där sedimentet 

samlades in, den 22 mars och den 12 april. Vattnet silades genom 1 mm sil för att ta bort 

större partiklar och förvarades i plastdunkar i kylrum (6 ºC). 

 

Individer av A. aquaticus samlades in från samma våtmarker vid Linköpings universitet. 

Djuren fångades med en silhåv och sorterades med en pincett. Individer större än ungefär 5 

mm och mindre än ungefär 10 mm samlades in. De fördelades i två stycken plastlådor med 

vatten, sediment och växter i kylrum (6 ºC). Lådorna syresattes under förvaringen och efter 
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fyra dygn togs de ut i rumstemperatur. Frigolit lades runt lådorna för att isolera och djuren 

fick sedan acklimatisera sig till den nya temperaturen (≈ 20 ºC) under tre dygn. 

3.2 Försöksuppställning 

Två försöksuppställningar (försök 1 och försök 2) sattes upp på två olika bord på lab. I varje 

försöksuppställning användes 15 stycken akvarier med måtten B 0,08 m x L 0,15 m x  

H 0,105 m. Tio akvarier innehöll sediment varav fem akvarier var behandling och fem 

akvarier var kontroller. De övriga fem akvarierna innehöll bara vatten, så kallade blankprover. 

Akvarierna ställdes på en rad och placeringen lottades. Samtliga akvarier hade lock för att 

minimera avdunstning av vatten. Båda försöksuppställningarna mörklades för att minska 

tillväxt av växtplankton. Mörkläggningen bestod av svarta plastpåsar spända över akvarierna 

på den sida av bordet som var vänd mot fönstren. Samma dag som djuren tillsattes 

markerades vattennivån med tejp på samtliga akvarier. Två djup, 10 mm samt 45 mm från 

sedimentytan, mättes upp med linjal och markerades med tejp. 

 

I försök 1 tillsattes ungefär 2,5 dl sediment i tio stycken akvarier. Tio dl vatten från 

Smedstadbäcken tillsattes till varje akvarium med sediment och 12,5 dl vatten tillsattes till de 

fem akvarierna utan sediment. Sediment och vatten rördes om. Akvarierna lämnades i tolv 

dygn för att låta sedimentation av partiklar ske. Samtliga akvarier syresattes fem dagar innan 

A. aquaticus tillsattes. Två stycken syrepumpar (Maxima-R) användes. Från syrepumparna 

fördelades syret i slangar (diameter 1 mm). Syretillförseln kontrollerades med ögonmått så att 

trycket var lika i samtliga akvarium. Tjugofem individer av A. aquaticus (2083 individer m
-2

) 

tillsattes per akvarium. 

 

En vecka efter uppställningen av försök 1 sattes försök 2 upp. I tio stycken akvarier tillsattes 

ungefär 2,5 dl sediment och 2,5 dl vatten. Akvarierna lämnades i sju dygn för att låta 

sedimentation av partiklar ske. Efter sju dygn tillsattes försiktigt 6,5 dl vatten från 

Smedstadbäcken i akvarierna med sediment och 11,5 dl vatten tillsattes till de övriga fem 

akvarierna utan sediment. Samtliga akvarier syresattes med fyra stycken syrepumpar (Newair 

3). Syret fördelades och trycket kontrollerades som i försök 1. Sex individer av A. aquaticus 

(500 individer m
-2

) tillsattes per akvarium. 

3.3 Mätning av turbiditet och syrgasmättnad 

För att få ett värde på grumligheten i akvarierna mättes turbiditet med en turbiditetsmätare 

(Hanna instruments) och angavs i ‖nephelometric turbidity units‖ (NTU). Samtliga mätningar 

gjordes i mitten av akvarierna och på två djup (10 mm samt 45 mm från sedimentytan). Tio 

ml vätska från akvariern pipetterades upp med en mätpipett och överfördes till en kyvett som 

placerades i turbiditetsmätaren. Efter mätning hälldes vätskan från kyvetten försiktigt tillbaka 

i akvariet. Allt material som kom i kontakt med vätska från akvarierna sköljdes noga med 

avjonat vatten och torkades med luddfritt papper efter varje användning. Vid turbiditetsvärden 

högre än 40 NTU var proverna tvungna att spädas med avjonat vatten. En mindre del av 

volymen 10 ml användes till spädningen. Den spädda vätskan hälldes inte tillbaka i akvariet 

medan resten försiktigt hälldes tillbaka.  

 

Medelvärdet av den turbiditet som uppmätts i blankproverna utan sediment subtraherades från 

värdena i behandling och kontroll. Den totala avdunstningen i varje akvarium under 

mätperioden bestämdes dygn sju. Skillnaden i vattennivå mättes med en linjal. Nivåskillnaden 

multiplicerades med akvariets area för att få volym vätska som avdunstat. Avdunstad volym 

dividerades med sju dygn för att få avdunstad volym per dygn (avdunstningen antogs vara 

konstant). Volymen avdunstad vätska per dygn dividerades med startvolymen för att få 
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volymminskningen i procent per dag. De uppmätta turbiditetsvärdena korrigerades sedan för 

avdunstning. 

 

Syrgasmättnad mättes med en syremätare (Hanna instruments) i alla akvarier med A. 

aquaticus en gång per dag under hela mätperioden. Syrgasmättnaden varierade mellan 56 % 

och 71 % vilket var tillräcklig syrehalt för A. aquaticus.  

3.4 Analys av halt suspenderat material och klorofyll a 

För att kontrollera att den mätta turbiditeten verkligen härrörde från uppgrumlade 

sedimentpartiklar analyserades halten suspenderat material i samtliga akvarier efter sju dygn. 

Aluminiumformar brändes i muffelugn i 525ºC i ungefär fyra timmar och svalnade i 

exsickator. Destillerat vatten sugfiltrerades genom glasfiberfilter (Whatman GF/C). Filtren 

lades i varsin bränd aluminiumform och brändes sedan i muffelugn i 525ºC i en timme. Efter 

avsvalning i exsickator vägdes samtliga formar med filter på analysvåg. 10 ml vätska från 

varje akvarium sugfiltrerades sedan genom ett filter som sedan lades tillbaka i respektive 

aluminiumform. Aluminiumformarna med filter placerades i torkskåp i 105ºC i 24 timmar. 

Därefter vägdes de igen på analysvåg och halten suspenderat material bestämdes som 

viktökningen. 

 

Analys av koncentration av klorofyll a gjordes enligt en standardmetod som beskrivs av 

Marker et al. (1980) samt Jespersen och Christoffersen (1987). Klorofyll a räknades om till 

fytoplanktonbiomassa genom att först använda förhållandet 1:30 mellan klorofyll a och kol 

och sedan förhållandet 1:2,2 mellan kol och fytoplanktonbiomassa (Jeppesen et al., 1994).  

3.6 Mätning av A. aquaticus 

Efter sista mätningen av turbiditet (dygn sju) räknades antalet individer av A. aquaticus från 

varje akvarium och lades i plaströr. Plaströren placerades i frys. Efter upptining mättes 

längden av varje individ genom att placera dem på millimeterpapper under lupp. Längderna 

konverterades till biomassa genom att använda ekvationen: 

 

W = a × L
b
       (1) 

 

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

3.7 Statistiska analyser 

Statistiska analyser gjordes i Minitab med α = 0,05. Tvåvägs ANOVA gjordes för att testa 

turbiditeten mot faktorerna djup samt behandling/kontroll. T-test gjordes för att avgöra om det 

var skillnad i turbiditet mellan de olika tätheterna. Linjär regressionsanalys gjordes för att 

avgöra sambandet mellan turbiditet och halten suspenderat material. 

4 Resultat 

4.1 Effekt av täthet och biomassa 

Turbiditeten var signifikant högre i akvarierna med A. aquaticus men var inte beroende av 

djup (Tabell 1). 
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Tabell 1. Resultat av tvåvägs ANOVA för turbiditeten i försök 1 med 2083 A. aquaticus m
-2

 

och försök 2 med 500 A. aquaticus m
-2

. Turbiditeten är korrigerad för avdunstning och 

uttryckt som medelvärde av de sju uppmätta dygnen för varje djup (10 mm och 45 mm från 

sedimentytan) i fem replikat.  

 Försök DF SS MS F P 

Djup 1 1 58 58 0,05 0,828 

Behandling/kontroll 1 1 189026 189026 158,49 0,000 

Interaktion 1 1 57 57 0,05 0,829 

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

Behandling/kontroll 2 1 10046,8 100046,8 57,35 0,000 

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

 

Turbiditeten var ungefär fyra gånger högre med tätheten 2083 individer m
-2

 än med tätheten 

500 individer m
-2

 (p = 0,021; Fig. 1). 

 
 

Figur 1. Turbiditet korrigerad för avdunstning efter sju dygn i akvarier med olika tätheter av 

A. aquaticus. Data är uttryckt som medelvärde (± S.D.) av två djup (10 mm och 45 mm från 

sedimentytan) och fem replikat. 

Biomassan var i genomsnitt 31,1 mg med tätheten 2083 individer m
-2

 och i genomsnitt 11,2 

mg med tätheten 500 individer m
-2

. Biomassan per individ var i genomsnitt 1,3 mg i försök 1 

och 1,9 mg i försök 2.  

 

Turbiditeten i kontrollerna var konstant under hela testperioden (Fig. 2). I akvarier med en 

täthet på 500 individer m
-2

 var turbiditeten i genomsnitt ganska konstant med en viss tendens 

till minskning på slutet av mätperioden. Däremot minskade den genomsnittliga turbiditeten 

under hela mätperioden i akvarier med en täthet på 2083 individer m
-2

.  

500 individer m
-2

 2083 individer m
-2
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Figur 2. Turbiditet i akvarier med A. aquaticus motsvarande 2083 individer m

-2 
(försök 1) och 

500 individer m
-2 

(försök 2) samt i akvarier utan A. aquaticus (kontroll). Data är uttryckt som 

medelvärde av två djup (10 mm och 45 mm från sedimentytan) och fem replikat samt 

korrigerad med avseende på avdunstning. 

4.2 Suspenderat material och fytoplanktonbiomassa 

Det var en stark korrelation mellan turbiditet och halt suspenderat material (p<0,001;  

R² = 0,99). Medelvärdena i fig. 1 motsvarar 30,35 mg l
-1

 samt 131,02 mg l
-1

 suspenderat 

material. 
 

 
Figur 3. Samband mellan uppmätt mängd suspenderat material och turbiditet för fem replikat 

i försök 1 och försök 2 efter sju dygn. Data är uttryckt som medelvärde av två djup (10 mm 

och 45 mm från sedimentytan) i respektive replikat (y = 0,81x + 0,21). 

 

Medelvärdet av klorofyllhalten i akvarierna med gråsuggor var 0,016 µg/l och i kontrollen 

0,029 µg/l. Dessa klorofyllhalter motsvarar en fytoplanktonbiomassa på 1,04 µg/l och 1,88 
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µg/l, vilket var en mycket liten del (< 1 ‰) av halten suspenderat material i både akvarier 

med A. aquaticus och akvarier utan.  

5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om A. aquaticus påverkar resuspension av partiklar från 

sediment i våtmarker samt om högre täthet av A. aquaticus orsakar högre resuspension av 

partiklar i vattenmassan. Resultaten i Tabell 1 styrker hypotesen att A. aquaticus påverkar 

grumligheten i vattnet. Detta överensstämmer med observationer som gjorts i en tidigare 

studie om effekten av bioturbation på tillväxt av alger där en signifikant uppgrumling av 

partiklar observerats i akvarier med A. aquaticus (Ståhl-Delbanco & Hansson, 2002). 

Turbiditeten var väl korrelerad med halten suspenderat material (Fig. 3) vilket visar att 

mätningen av turbiditet var en bra mätmetod för att mäta resuspension av partiklar. 

Bestämning av fytoplanktonbiomassa visade att biomassan motsvarade mindre än en promille 

av motsvarande halt suspenderat material. Tillväxt av fytoplankton kan därmed konstateras ha 

haft en försumbar effekt på turbiditeten.  

 

Resultaten i Figur 1 styrker hypotesen att högre tätheter av A. aquaticus orsakar högre 

resuspension av partiklar i vattenmassan. Turbiditeten var ungefär fyra gånger större med 

tätheten 2083 individer m
-2

 än med tätheten 500 individer m
-2

. Tidigare studier av 

makroevertebrater som orsakar bioturbation har gett liknande resultat. Arter inom ordningen 

Amphipoda (märlkräftor) har påvisats ge ökad halt suspenderat material i vattenmassan 

(Zaiko & Olenin, 2004). En annan studie påvisade att ökad täthet av C. volutator (slammärla) 

orsakade ökad halt av suspenderat material i vattenmassan (de Deckere et al., 2000). Halten 

suspenderat material var ungefär 57 mg l
-1

 vid en täthet på 500 individer av C. volutator. 

Samma täthet av A. aquaticus gav en halt på ungefär 30 mg l
-1

 i den här studien. Den här 

studien indikerar dock att halten suspenderat material blir drygt fyra gånger högre när tätheten 

av A. aquaticus blir fyra gånger högre. En fyra gånger ökad täthet av C. volutator ökade 

halten suspenderat material med endast tio procent. Detta indikerar att högre tätheter A. 

aquaticus har större påverkan på resuspension av partiklar än högre tätheter av C. volutator.   

 

När studien avslutades konstaterades att fyra, två respektive en individ dött i tre akvarier i 

försök 1 med 2083 individer m
-2

. I försök 2 med 500 individer m
-2

 hade en individ dött i ett 

akvarium. Eftersom det inte går att avgöra när individerna dog har den initiala tätheten 

använts i tolkningen. Tätheterna är fortfarande olika stora vilket gör att resultatet fortfarande 

stödjer hypotesen om att ökad täthet av A. aquaticus ger ökad turbiditet i vattenmassan. I 

andra tidigare studier har biomassa använts istället för täthet och studier har bland annat 

påvisat att ökad biomassa av karpfisk korrelerade med ökad turbiditet i vattenmassan 

(Chumchal et al., 2005; Metzker & Mitsch, 1997). Biomassan av gråsuggorna var som väntat 

större med större täthet av gråsuggor. Värt att notera är dock att den individuella vikten hos 

gråsuggorna i genomsnitt var 46 procent större i försök 2 med 500 individer m
-2

 än i försök 1 

med 2083 individer m
-2

. En studie påvisade att karpfiskar ökade turbiditeten i proportion till 

sin storlek (Sidorkewicj et al., 1998). Större individer av A. aquaticus kan i likhet med 

karpfiskar därmed antas grumla upp mer partiklar än mindre individer. Det innebär att 

skillnaden i turbiditet mellan försöken kanske skulle ha varit lite större om vikten per 

gråsugga i genomsnitt hade varit lika i båda försöken. Detta behöver dock undersökas mer i 

vidare studier.     

       

Vattenmassan i akvarierna var grumlig under alla sju dygn som mätningarna gjordes vilket 

tyder på att förekomst av A. aquaticus medför en kontinuerlig uppgrumling av partiklar. Figur 

2 visar att det kan finnas en viss tendens att turbiditeten minskar över tiden. Eftersom halten 
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suspenderat material beror på gråsuggornas aktivitet är det troligtvis så att gråsuggorna blev 

mindre aktiva mot slutet av studien. Detta kan ha berott på att maten tog slut eller att många 

gråsuggor parade sig och därmed kanske inte i så stor utsträckning sökte föda i sedimentet. 

Att några individer dog kan även det ha bidragit till att turbiditeten minskade. 

 

De tätheter av A. aquaticus som användes i den här studien valdes för att motsvara naturliga 

tätheter. Tätheter av A. aquaticus kan variera mycket mellan olika miljöer (Hargeby, A., 

muntligt). I en studie i en sjö var den högsta observerade tätheten av A. aquaticus 300-400 

individer m
-2

 (Rask & Hiisivuori, 1985). Enligt författarna var den tätheten låg i jämförelse 

med andra studier, vilket enligt författarna troligtvis berodde på att det fanns lite vegetation i 

sjön. Enligt Berglund (1968, refererad av Rask & Hiisivuori, 1985) kan tätheten av A. 

aquaticus bli mycket högre när det finns mycket vegetation eftersom vegetationen skapar mer 

vertikala levnadsmiljöer för gråsuggorna. Att vegetationen erbjuder mer föda åt gråsuggorna 

kan även det vara en anledning till att tätheterna kan bli högre. Den högsta tätheten, 2083 

gråsuggor m
-2

, som användes i den här studien är troligtvis inte så vanlig på kala lerbottnar, 

utan representerar snarare tätheten i en våtmark med mycket vegetation. Vegetation i 

våtmarker har visats minska resuspensionen av sediment (Braskerud, 2001). Gråsuggornas 

effekt på resuspension kan därmed tänkas vara mindre när det finns vegetation, trots att 

vegetation förmodligen gynnar en högre täthet. Detta vore intressant att undersöka i vidare 

studier.  

 

I Skilleby våtmark utanför Södertälje berodde den grumliga vattenmassan troligen mest på att 

det periodvis är höga flöden som både kan orsaka resuspension och att partiklarna inte hinner 

sedimentera innan de passerat genom hela våtmarken. I studien av C. volutator undersöktes 

även hur olika flöden påverkade resuspensionen (de Deckere et al., 2000). Låga flöden (<20 

cm s
-1

) hade ingen effekt på koncentrationen partiklar i vattenmassan, vilket enligt författarna 

indikerar att bioturbation orsakad av C. volutator är viktigare än fysisk resuspension under 

låga flöden. A. aquaticus har förmodligen också en större betydelse för resuspensionen vid 

låga flöden och mer stillastående vatten.    

 

Eftersom få studier har gjorts på makroevertebraters påverkan på resuspension vore det 

intressant att i vidare studier undersöka fler arter än de som hittills har studerats. Vidare 

studier in situ vore intressant för att avgöra hur viktig påverkan av A. aquaticus är för 

resuspensionen i naturliga ekosystem.     

6 Slutsatser 

Studien stöder hypotesen att A. aquaticus påverkar resuspension av partiklar från sediment 

och att högre tätheter av A. aquaticus orsakar högre resuspension. Förekomst av A. aquaticus 

på bottnar i våtmarker skulle därmed kunna påverka retentionen av partikelbunden fosfor 

negativt. Den här studien uppmuntrar till vidare studier om hur stor effekt A. aquaticus har på 

resuspension i olika naturliga ekosystem i förhållande till andra faktorer som minskar och 

ökar resuspension.   
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