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Det är känt att det finns skillnader i form och fär g hos djurarter, hos vissa är 
skillnaderna ganska stora. En art som har hög varia tion är den centimeterstora 
sötvattengråsuggan (Asellus aquaticus). Sötvattengråsuggan är ett viktigt djur 
i ekosystemet då den frigör näring som finns knutet  till bottenstrukturen i sjöar 
och små gölar. Sötvattengråsuggan är även en viktig  del av fiskarnas föda. 
Gråsuggornas antal och utseende kan vara anpassat t ill olika miljöer, möjligen 
för att undvika att bli upptäckta av sina jägare. 

I en fältundersökning försökte vi ta reda på om sötvattengråsuggorna ser olika ut i 
naturligt mörka eller ljusa habitat. Foton av sötvattengråsuggor analyserades i 
bildbehandlingsprogram där man såg klara skillnader i färg och form beroende på var 
de levde. Därefter undersöktes även om antalet fiskar (predatorer) påverkade färg 
och form hos sötvattengråsuggan. Dessa skillnader var mer svårtolkade. Det var 
störst skillnad mellan gråsuggorna som fångades på de ljusa och mörka habitaten 
när antalet predatorer var medelhögt.  

För att predatorn ska vara effektiv så söker den efter avvikande eller bekanta 
mönster i omgivningen. Det är troligt att de individer som avviker är lätta att finna, när 
det finns få predatorer, på samma sätt som att det är lättare för ett otränat öga att 
hitta en flugsvamp istället för en trattkantarell.  

När antalet predatorer blir något högre så äter de upp många av de 
sötvattengråsuggor som avviker från omgivningen och få lätthittade byten blir då kvar 
i vattnet. 

När antalet predatorer var högt så medförde det inte att t.ex. mörka gråsuggor blev 
vanligare i en mörk miljö, och att de dåligt anpassade färgformerna av 
sötvattengråsuggan blev fiskmat. Det tycktes finnas en anpassningsgräns! 

Om antalet predatorer är högt så finns det troligen fler sötvattengråsuggor som är väl 
anpassade till omgivningen. Dessa är då en stor andel av den föda som finns att 
tillgå. Därmed vinner troligen predatorerna på att anpassa sitt sökande och jaga den 
mest vanliga men även bäst kamouflerade färgformen av sötvattengråsuggan.  

Många frågor kvarstår, men bättre kamouflerad betyder inte alltid bättre anpassad. 
Evolutionen hos bytesdjur kan alltså i hög grad vara beroende av predatorns 
söktaktik och konkurrensen om bytesdjur. 
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