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Vem äter vem? 
-predation och konkurrens mellan tre arter 

 
Sövtattensmärla (Gammarus pulex) och sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus) är två 
vanligt förekommande arter i svenska sjöar och vattendrag. Arterna hittas vanligtvis i 
samma områden och de har även liknande födoval. Som en konsekvens av detta 
konkurrerar de två arterna om resurser, som föda och habitat. Denna studie har som 
syfte att studera samspelet mellan dessa två arter. 
 
Interaktioner mellan arter, såsom predation och konkurrens, har en stor påverkan på 
artsammansättningen i ett område och på arternas fördelning i förhållande till 
varandra i ett ekosystem. Samspelet mellan sötvattensmärla och sötvattensgråsugga är 
lite studerat, men forskare förmodar att interaktionen skulle innebära både konkurrens 
och predation. I tidigare studier har forskare sett att sötvattensmärlan kan vara 
dominerande och fungera som ett rovdjur på sötvattensgråsuggan.   
 
Rovdjur har en stor påverkan på bytesdjurens täthet. Vanligtvis lever bytesdjuren i 
miljöer där flera olika rovdjur är närvarande samtidigt. Tidigare studier av 
interaktioner mellan bytesdjur och rovdjur är vanligtvis utformade så att bytesdjuren 
är utsatta för ett rovdjur åt gången i försöken. Utifrån resultaten från dessa studier är 
det svårt att förutsäga vilken effekten blir på ett bytesdjur när olika rovdjur är 
närvarande samtidigt, då rovdjuren sinsemellan oftast har en påverkan på varandra. 
  
Samspelet mellan sövtattensmärla och sötvattensgråsugga har studerats genom att 
placera djuren i akvarier där de utsatta för ett eller flera olika rovdjur samtidigt. För 
att se den effekt som sötvattensmärla och sötvattensgråsugga har på varandra fick de 
både gå ensamma och tillsammans med varandra. Resultaten från studien visar att 
gråsuggan är mindre aktiv än märlan i de olika behandlingar, men ingen skillnad i hur 
arterna fördelade sig i akvarierna kunde ses. Kräfta som rovdjur har en större negativ 
effekt på sötvattensgråsuggornas överlevnad än på överlevnaden hos 
sötvattensmärlorna. Men även interaktionerna mellan sötvattensmärlorna och 
sötvattensgråsuggorna påverkade de båda arternas överlevnad. När märlor och 
gråsuggor är i samma akvarium minskar antalet överlevande gråsuggor, detta genom 
predation. Men även märlorna har lägre överlevnad i dessa förhållanden, detta genom 
kannibalism som triggas av predationen. Så sötvattensmärlan äter både sig själva och 
sötvattensgråsuggan. 
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Predation and competition in a three-species system:  

-a laboratory experiment with signal crayfish, Gammarus and Asellus  
 

Gammarus pulex and Asellus aquaticus are two common species that are widely 
distributed in Swedish lakes and streams. The two species are regularly found in the 
same habitats and they are both considered benthic detritivores. As a consequence of 
this, the two species are competing for the resources.  
 
Interactions between species, like predation and competition, has a large impact on 
the species’ composition in an area and on the species’ distribution in relation to each 
other in an ecosystem. The interaction between G. pulex and A. aquaticus have been 
little studied, but it would likely include both competition and predation. In earlier 
studies scientists have found that G. pulex is dominant competitor and can act as a 
predator on A. aquaticus.   
 
The aim of this work was to study interactions between a predator, G. pulex and A. 
aquaticus. Activity, distribution and survival of G. pulex and A. aquaticus was 
measured in aquaria when prey were exposed to a predator. The results in this study 
show that the presence of a predator affects both A. aquaticus and G. pulex in activity 
and survival. A. aquaticus was less active than G. pulex in all treatments. But the two 
species did not differ in their distribution in the aquaria. As an indication of predation 
the survival rate was lower for both A. aquaticus and G. pulex in treatments with the 
predator present, but A. aquaticus was the species most negatively affected. A. 
aquaticus and G. pulex also had an effect on the survival of each other, which could 
be an indication of intraguild predation between these two species. 
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