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Kubmaneten som flyr undan skuggor 
 

Mina resultat visar att kubmaneten Tripedalia cystophora försöker fly undan en 
rörlig skugga. När en skugga närmar sig ökar maneten simhastigheten och simmar i 
en nästan vinkelrät riktning bort från skuggan. Maneterna gör starkast flyktförsök 
vid långsamma och stora skuggor. Skuggresponsen hjälper troligen Tripedalia 
cystophora i födosökande i det naturliga karibiska habitatet. 
 
Solljus har varit en av de viktigaste förutsättningarna för uppkomsten och utvecklingen 
av liv på vår planet. Nässeldjuren är de mest primitiva nu levande ryggradslösa djuren 
försedda med ögon. Kubmanetens 24 ögon av fyra olika slag utgör nässeldjurens mest 
avancerade synsystem. Två ögontyper är bildformande linsögon, lika de som finns hos 
ryggradsdjuren. 
 
Sedan tidigare är det känt att en del nässeldjurmedusor av klassen Hydrozoa flyr när man 
utsätter dem för skuggor. En medusa är det frisimmande stadiet i ett nässeldjurs livscykel.  
Jag ville undersöka om även kubmaneten Tripedalia cystophora har en skuggrespons. 
Därför byggdes en uppställning som kunde exponera medusorna för skuggor av olika 
storlek och hastighet. Ett försök gick till så att en platta kördes över kubmanetsakvariet 
och kastade en skugga på medusorna. En kontroll gjordes genom att köra en 
plexiglasplatta över akvariet. Försöken filmades och analyserades på dator med 
programvaran Matlab och Virtualdub.  
 
I början av varje videoanalys valdes fem väl synliga medusor ut och analyserades vilket 
gav deras simriktning, simhastighet, antal simpulser per sekund, intervall mellan 
simpulser och vinkel till stimulus. För att minska bruset i mina data mätte jag 
parametrarna under beteendet och jämförde med kontrollen. Antalet analyser begränsades 
genom att tre försök valdes ut för detaljerad analys.  
 
Jag gjorde ett par experiment med lutad belysning, så att skuggan i vatten syntes före 
plattan. Medusorna reagerade då tidigare än i de andra försöken, vilket starkt tydde på att 
skuggan snarare än plattan ovanför ytan utlöste responsen. Eftersom det lägre linsögat 
troligen kan mäta riktningen på ljusintensitetsändringar samt är reaktivt mot mörker fann 
jag det troligt att detta öga kontrollerar responsen. Tripedalia cystophora strävar efter att 
vara i födorika, ljusa delar av sitt naturliga habitat och det är sannolikt att skuggresponsen 
assisterar dem i detta. 
 
 
  
 
 
Handledare: Peter Ekström och Anders Garm 
Examensarbete för masterexamen 30 hp i sinnesbiologi, 2008-2009. 
Institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet 



 
David Gustafsson 

 
Shadow response in the box jellyfish Tripedalia cystophora 

 
Box jellyfish, Cubozoa differ from other cnidarians by having an advanced optical setup 
and being agile swimmers. Box jellyfish has 24 eyes of four different types situated on 
four rhopalia. Two of the eye types are image-forming lens eyes, morphologically similar 
to those of vertebrates. Though the lens eyes have low spatial and temporal resolution, 
they are capable of guiding obstacle avoidance and navigation to land using terrestrial 
cues.  
 
I have studied the shadow response of Tripedalia cystophora. My results show that the 
medusae, when faced with an approaching shadow, initiate strong directional swimming, 
in an almost one dimensional fashion, away from the shadow. Swim pulse frequency and 
swim speed is increased. Slower and larger shadows yield a stronger and more distributed 
response than faster and smaller. The size of the shadow was, compared to speed, 
determined the most important factor for eliciting a response.  
 
The experimental setup did not allow for an ultimate conclusion on which of the eyes that 
guided the behaviour, but the pit and slit eyes could probably be ruled out due to the 
directional nature of the response. Combining these findings with knowledge of the 
natural habitat of Tripedalia cystophora leads to the conclusion that the shadow response 
of the species is most likely involved in feeding optimization, rather than predator 
avoidance. 
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