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En art, flera beteenden 
 

Typen av rovdjur som dominerar i ett djursamhälle är av stor betydelse för 
bytesdjuren eftersom rovdjuret kan forma samhällsstrukturen både genom direkta och 
indirekta effekter. I rovdjursregimer där aktiva och visuellt jagande rovdjur såsom fisk 
dominerar, är en korrekt respons att gå in i ett gömställe och minska aktiviteten. I 
system med dominans av insektsrovdjur som i större utsträckning använder sig av 
olika känselorgan vid jakt, och som dessutom inte är lika snabba som en fisk, är en 
korrekt respons att i stället lämna gömstället och bli mer aktiv för att undgå rovdjuren. 
Ett exempel på ett sådant bytesdjur är det lilla kräftdjuret sötvattensmärla  (Gammarus 
pulex). Jag ville studera hur detta bytesdjur från olika rovdjursregimer skilde sig åt i 
mängden döda växtdelar de äter och i sin förmåga att överleva, detta för att förstå mer 
om deras roll i våra sjöar och vattendrag. 
 
Sötvattensmärlorna delades in i ursprung (fisk- och fiskfria dammar), kön (hane-
hona). Dessa utsattes sedan för doft från fisk-, insektsrovdjur eller kontroll 
(kranvatten). Sedan mättes aktivitet, överlevnad och mängden döda växtdelar de äter 
under fyra veckor. 
 
Individer från fiskdammar var mindre aktiva än de från fiskfria dammar. Den 
minskade överlevnaden hos individer från fiskdammar jämfört med de från fiskfria 
dammar kan bero på att det blir ökad konkurrens mellan individerna när ett rovdjur 
förändrar sötvattensmärlornas beteende. Där verkar vara en del aggressivt beteende 
mellan hanar då de har en lägre överlevnad än honor. Eftersom hanar är mer aktiva 
blir där automatiskt fler interaktioner. Även då där är en del stora skillnader mellan de 
olika rovdjursregimerna så skiljer sig inte mängden döda växtdelar sötvattensmärlor 
äter, eftersom de kan använda löv som både föda och gömställe. Däremot visade sig 
hanar äta mer döda växtdelar än honor. Detta är sannolikt på grund av att hanar både 
är större och mer aktiva än honor, och därför behöver äta mer.  
 
Ovanstående skillnader i beteende mellan de olika rovdjursregimerna, tillsammans 
med skillnaderna mellan könen, pekar på vikten av att inte behandla sötvattensmärlor 
eller liknade bytesdjur som en art. Speciellt viktigt att separera könen och ursprung är 
det när man studerar beteende och när bytesdjurens roll i ekosystemet skall 
uppskattas. 
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Abstract 
I studied, in the lab, effects of chemical cues from fish- and invertebrate predators on male and female 
(single sex + mixed sexes) activity and mating frequency in Gammarus pulex populations originating 
from fish- and fish free ponds. I also examined if there was any effect of predator cues on male and 
female foraging rate (decomposition rate) and survival. 
G. pulex from fish and fish free ponds differed in their “general” behaviour and in their response to fish 
and invertebrate predators. Individuals from fish ponds were less active than conspecifics from fish free 
ponds. Pair-formation was lower in fish pond G. pulex compared to G. pulex from fish free ponds. 
Also, fewer individuals from fish ponds formed pair when exposed to fish cues. There was a difference 
in survival rate between fish- and fish free G. pulex populations, with a lower survival rate in fish pond 
populations. Also, there was a tendency to lower survival rate in both fish- and fish free G. pulex when 
exposed to fish cues. Furthermore, in both populations males had a lower survival rate than females. 
On the other hand, males in the mixed sex (female + male) treatment had higher survival rate than 
males in the single sex treatment. Decomposition rates did not differ between fish- and fish free 
populations or predator type, but male decomposition rate was higher than that of females. Also, 
decomposition rate in mixed treatments were lower than in single sex treatments.  
Based on my results I suggest that since prey strategy differs depending on predator type and since 
general behaviour and morphology differs between sexes, it is important not to treat a prey species as 
one homogenous group but separate both between sexes and the preys’ experience of predators (i.e. 
origin). 
 


