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Abborre har visat sig ändra sin morfologi eller kroppsform beroende på hur den 
omgivande miljön ändrar sig. Detta kallas fenotypisk plasticitet och är trodd att vara 
en strategi för att bättre kunna klara av att leva i den miljö de bor i och i slutändan få 
ett försprång gentemot andra individer vad det gäller välmående, storlekstillväxt och 
reproduktion. Samma art kan också ha olika morfologi beroende på var de bor och 
vad de äter, detta brukar då kallas trophic polymorfi. Detta sker hos flera olika arter 
och det är trots att det sker när en population hittar en outnyttjad resurs, vilket 
resulterar i att inomarts konkurrensen minskar. När detta sker så får individen tillgång 
till mer resurser och kan då lägga mer energi till att växa och reproducera sig än om 
de hade letat efter samma mat som alla andra. 
 
Abborre skiljer sig i morfologi beroende på vart i en sjö de lever och jagar efter mat. 
Abborre som lever i den strandnära (littorala) zonen med mycket växtlighet är höga 
och djupa i kroppsformen. Medan abborre som lever i det öppna (pelagiska) vattnet 
längre ut i sjöarna är mer strömlinjeformade. Detta tror man beror på att de littorala 
abborrarna måste kunna effektivt manövrera mellan växtligheten när de söker efter 
mat, medan de pelagiska vill kunna spara energi när de simmar långa sträckor för att 
leta efter mat. I denna studie undersökte jag vad för effekt inomarts konkurrensen 
hade på abborrens diet och vad för effekt konkurrensen och dieten också hade på 
morfologin av abborrarna. 
 
Jag satte ut två fiskenät i den pelagiska zonen och två fiskenät i den littorala zonen i 4 
sjöar i Uppland, juni 2006. All fångad abborres maginnehåll och morfologi blev sedan 
analyserad. Mina resultat visade att abborrarna åt mer skilda saker och att 
proportionen av pelagiska abborrar ökade när biomassan av abborre var hög. Troligen 
var detta en s.k. Trade-off,  där de höga och djupt formade abborrarna hade övertaget 
över de strömlinjeformade abborrarna, när de letade efter föda i den strandnära, s.k. 
littorala zonen. De strömlinjeformade abborrarna är därmed tvungna att gå ut i den 
pelagiska zonen och leta föda, när konkurrensen är hög och de inte lika effektivt kan 
leta föda där som de höga och djupare abborrarna.  
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