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Undersökning av sötvattensgråsuggans förmåga att anpassa sin 
kroppsform och färgteckning till nya miljöer. 

 
 

Av Per Odelström 
 
Mitt arbete handlar om pigmentförändringar hos sötvattensgråsuggan (Asellus aquaticus). 
Sötvattengråsuggan hör till familjen gråsuggor (Asellidae). Den har ett utbredningsområde som 
sträcker sig längs hela den norra tempererade zonen vilket innebär att den finns i Europa, Asien och  
Nordamerika. Den är en viktig föda för en rad olika predatorer, bland annat fiskar som t.ex. 
insjööring. Den äter en rad olika födoämnen, som påväxtalger på olika växter och kransalger i 
sjöarnas vikar. I vassbälten fyller den en viktig funktion som nedbrytare.  
 
En organisms genuppsättning kallas dess genotyp. Organismens utseende som beror av genotypen 
kallas för dess fenotyp. 
Fenotypisk plasticitet är en förmåga hos en enstaka genotyp att ändra sin fenotyp för att kunna möta 
förändringar i miljön. 1965 publicerades en nischvariations-hypotes som föreslog att populationer 
som utnyttjar en bredare nisch (fler födokällor) borde ha en större fenotypisk variation än 
populationer som utnyttjar en smalare nisch. Ett bredare nischnyttjande är typiskt för en generalist 
medan specialister har en smalare nisch. På senare tid har allt mer uppmärksamhet fästs på variation 
hos fenotyper inom arter, skapad av fenotypisk plasticitet och processer som driver detta. Mycket 
tyder på att denna process kan vara viktig vid artbildning. 
 
I tidigare studier har det  framkommit att det finns ett samband mellan färgteckningen 
(pigmenteringen) på vattengråsuggorna och färgen på underlaget de befinner sig på, i naturen. I 
bestånd av kransalger (Chara spp.) var individerna ljusare pigmenterade jämfört med de som 
befann sig i bestånd av bladvass (Phragmites australis). Dessa undersökningar visade även att 
pigmenteringen var både genetiskt betingad samt fungerade som försvar mot olika rovdjur.  Min 
handledare (Rickard Svanbäck) har tidigare hittat liknande skillnader i pigmentering mellan 
individer från bestånd av kransalger och vassbestånd i Björklinge-Långsjön i Uppland.  
 
Syftet med det här arbetet var att vidareutveckla tidigare utförda undersökningar i Björklinge-
Långsjön i Uppland, genom att studera skillnader i både kroppsform och pigmentering mellan 
gråsuggor i bestånd av kransalger och i vassruggar. Dessutom studerade jag variation i kroppsform 
och pigmentering i ett intermediärt habitat i gränszonen mellan vassruggar och bestånd av 
kransalger. För att undersöka om eventuella skillnader i kroppsform och pigmentering beror på 
fenotypisk plasticitet så utförde jag ett akvarieförsök där jag genom att manipulera födokälla 
simulerade habitatbyte. Försöksperioden på sex veckor var en månad  längre än de tidigare 
undersökningar som gjorts, för att den plastiska responsen skulle bli större.  
 
Mitt akvarieförsök visade att gråsuggorna i Björklinge-Långsjön  kunde anpassa sin 
kamouflageteckning genom fenotypisk plasticitet. Jag fann också de förväntade skillnaderna i 
kroppsform och pigmentering mellan vassruggarna och bestånd av kransalger. 
 
 


