
Fenotypisk plasticitet hos abborre (Perca fluviatilis L.)  

– förmågan att ändra kroppspigmentering beroende på miljön 

 
Anna Gusén 

 

 

Fenotypisk plasticitet innebär förmågan för en organism att förändra sitt utseende beroende på 

miljön den befinner sig i. Denna förmåga utnyttjas av många fiskar för att till exempel 

undvika att bli upptäckta av predatorer. Fiskar använder sig ofta av pigmentförändringar för 

att kamoflera sig i miljön de lever i. Fiskarna måste utöver att anpassa sin pigmentering till 

habitatet även anpassa den till vattnets färg och vattnets grumlighet, eftersom dessa faktorer 

påverkar ljusspektrat och därigenom har en effekt på hur bra fiskarna ser/syns i vattnet.    

 

Abborren är en mycket vanlig fiskart på norra halvklotet. Aborrens kroppsform beroende på 

habitat har studerats ingående i ett flertal studier, däremot har pigmentförändringar hos 

abborren beroende på vilket habitat (littoral/pelagial) den lever i inte studerats lika mycket. 

Denna studie syftade till att få en bättre förståelse för hur bland annat vattnets grumlighet och 

vattnets färg har effekt på kroppspigmentering hos abborre. Pigmentförändringarna används 

som en anti-predatormekanism men också som en stress-respons samt för kommunikation 

mellan fiskar. Studien syftade till att titta närmare på hur pigmentanpassning sker ur ett 

långsiktigt perspektiv genom att förbehandla abborrar i olika miljöer, samt att också ur ett 

kortsiktigt perspektiv studera hur abborren kan anpassa sig när den snabbt byter från en miljö 

till en annan (akvariumexperiment). Utöver detta användes fältdata för att undersöka hur 

pigmentering skiljer sig mellan sjöar och mellan habitat (littoral/pelagial) inom sjöar av olika 

karaktär.     

 

Resultaten visade att miljön har en stark inverkan på fenotypisk plasticitet hos abborre. 

Pigemteringen tycks ha en viktig roll för hur abborrar kamoflerar sig mot bakgrunden. 

Studien visade att vattnets ljusgenomsläpplighet indirekt kan påverka pigmenteringen genom 

att fisken blir mer synlig för predatorer i transparenta vatten än i grumliga vatten. Resultaten 

visade även att abborren har mörk pigmentering i mörka miljöer (mörk vattenfärg) och ljus 

pigmentering i ljusa miljöer (lergrumliga vatten). Fiskar som lever i habitat där det finns 

gömställen och där habitatet skuggas av strandvegetationen (littoralen) tenderar att vara 

ljusare än fiskar som lever i öppet vatten (pelagialen) där fiskarna inte har någonstans att 

gömma sig samt är utsatta för en större mängd solinstrålning. Studien visade även att stress 

kan vara en bidragande faktor för pigmenteringsförändringar sett ur ett kortsiktigt perspektiv 

(sekunder eller minuter). Denna pigmentförändring är emellertid begränsad av vilket 

grundpigment fisken har, dvs. fiskar som är väldigt mörka kan inte bli väldigt ljusa lika snabbt 

som fiskar med en ljus grundpigmentering kan.    
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