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 Go with the flow - att anpassa sig till vatten med drag i 

Sara Kurland 

 

Det är sedan länge fastslaget att arter anpassar sig till den miljö de lever i och att endast de arter 

som acklimtiserats till sin omgivning överlever. Processerna med vilka dessa anpassningar sker 

har också studerats flitigt, men luckor i vår kunskap finns fortfarande. Särskilt komplicerat och 

därmed synnerligen intressant att förstå är hur arter anpassar sig till snabbt föränderliga miljöer. 

 

I denna studie undersöktes fisken storspigg (Gasterostues aculeatus) i ytterst ombytliga estuarier 

(flodmynningar) längs med Kaliforniens kust. Flodmynningarna skapas av små sötvattensbäckar 

som rinner ut till kusten där de däms upp av strändernas sandbankar. Vid ebb och rik nederbörd 

bryts dock dessa sandbankar sönder och flodmynningarna tappas på sötvattnet, som sedan rinner 

ut i havet. Havsvattnen strömmar då in och efter en tid dämms även detta vatten upp av 

sandbanken och ett nytt estuarium bildas.  I de sötvattensbäckar som skapar flodmynningarna 

finns storspigg, som snabbt etablerar sig i kustens estuarier. Fiskarnas öde då flodmynningarna 

öppnas har dock inte utforskats förrän nu. Det är möjligt att de överlever i små fickor av 

vattendraget. Alternativt spolas de med det strömmande vattnet ut i havet. Kanske överlever de 

detta nya klimat och kan ta sig till närliggande estuarier där de etablerar sig i en ny population 

efter det att estuariet återbyggts.  

 

För att undersöka hur dessa fiskar anpassar sig till sitt ombytliga klimat uppskattades hur många 

genetiskt distinkta populationer som finns, samt hur mycket migration som sker mellan 

flodmynningarna. Detta gjordes genom att studera det genetiska arvsanlaget (gener), dvs 

biologiskt nedärvda anlag för egenskaper, hos 10 individer från vardera 16 estuarier. De 

genetiska skillnaderna mellan populationerna var små och baserat på genetiska skillnader bör 

populationerna beskrivas som två (genetiskt) åtskilda populationer snarare än 16. Den mest 

troliga orsaken till små genetiska skillnader mellan populationer är genflöde, dvs att 

populationerna utbyter  arvsanlag med varandra, vilket underlättas av migration. Detta tyder på 

att fiskarna i de studerade flodmynningarna överlever havet efter att estuarierna öppnas, samt kan 

ta sig till övriga flodmynningar och där inkorporeras i den nya populationen.   

 

Fortsatta studier av dessa fiskar kan förklara hur de anpassar sig till de stora miljöförändringar 

som det innebär att kastats ut från små sötvattensestuarier till det stora, mycket salta havet. I 

förlängningen kan detta ge klarhet i hur arter anpassar sig till olika miljöer. Detta är av särskild 

vikt i en tid då klimatförändringar blir allt mer påtagliga och då alltfler arter har svårt att anpassa 

sig till de förändringar som detta innebär. Att förstå hur arter anpassar sig till sin omgivning kan 

ge oss de verktyg vi behöver för att rädda dem.   


