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Sammanfattning 

I rinnande vatten, så som bäckar och åar, har Gammarus pulex en viktig ställning i närings-
väven. Arten bidrar till att bryta ner organiskt material och göra energin i detta tillgänglig för 
andra organismer. G. pulex är dessutom en viktig föda för ett stort antal predatorer. Flera stu-
dier visar att G. pulex reagerar på olika temperaturer. Tillväxthastighet, livslängd, reproduk-
tion, aktivitet och syreförbrukning är exempel på karaktärer som påverkas av temperaturen. 
Ingen studie har tidigare behandlat om anläggningen av exokutikula påverkas av tempera-
turen. En höjd temperatur ökar tillväxthastigheten och detta skulle kunna ge minskade resur-
ser till generering av exokutikula, såkallad ”trade off”. Min studie syftar till att undersöka hur 
G. pulex tvingas fördela sina resurser mellan tillväxt och exokutikulans tjocklek i förhållande 
till förändrade temperaturförhållande. Till undersökningen användes 80 djur från två naturliga 
system med en genomsnittlig temperaturskillnad på 1,9ºC. Säsongsvariation mellan höst och 
vinter studerades utifrån samma lokaler. Exokutikulans tjocklek mättes och kroppslängden 
användes som storleksreferens. Statistisk analys gjordes av kvoten exokutikula-
tjocklek/kroppslängd och ingen signifikant skillnad hittades mellan de olika grupperna. Denna 
studie visar att ingen ”trade off” finns mellan exokutikulans tjocklek och tillväxt hos G. pulex, 
varken i de två systemen, eller p.g.a. säsongsvariation, höst och vinter.  Detta kan bero på 
Amfipoders möjligheter att återanvända kalcium för uppbyggnad av en ny exokutikula samt 
eventuell god tillgång på resurser. Dessutom ger en höjd metabolism vid ökad temperatur 
ökade möjligheter till en snabb generering av en ny exokutikula. Vidare studier bör göras i 
både naturliga och artificiella miljöer för att vidare undersöka en eventuell ”trade off” mellan 
tillväxt och exokutikula.   

Introduktion 

Att näringsvävar inte förändras allt för mycketär viktigt för ekosystemens stabilitet. I 
strömmande vatten har kräftdjur en viktig roll i näringsväven (Smily, 1957 i Pökle 1995; Mac 
Neil et al., 1999 i Bollache et al., 2006; Dobson & Frid, 1998). Näringstillgången för kräftdjur 
i rinnande vatten är beroende av att dött organiskt material tillförs vattendraget i form av 
nedfallande löv. (Dobson & Frid, 1998). Sötvattenlevande kräftdjur är ofta generalister och 
lever bl.a. på löv vilket då leder till att näringen i dessa görs tillgänglig för andra organismer 
(Moore 1975, 1977 i Pökle 1995; Dobson & Frid, 1998;). Kräftdjur utgör dessutom föda för 
ett stort antal predatorer (Mac Neil et al., 1999 i Bollache et al., 2006). En klimatförändring, 
på grund av en ökad växthuseffekt innebär förändringar i näringsvävar, artsammansättning, 
samt att utbredning och kvalitet av habitat förändras (Wrona et al., 2006). Men fler 
konsekvenser väntas, där bland förändrad metabolism hos organismer, produktivitet och 
diversitet i många ekosystem samt ökad eutrofiering och förekomst av algblomningar (Wilby, 
2004 i Wilby et al. 2006).  
 
Gammarus är ett släkte som är representerat både i söt-, salt- och brackvatten (Barnes, 1982). 
En vanlig art i de nordvästra delarna av Europa är Gammarus pulex (Karaman & Pinskter, 
1977 i Pökle et al., 2003) . Gammarider har en generationstid på 1-2 år och ofta överlappar 
generationerna varandra (Gledhill, Sutcliffe och Williams, 1993; Sutcliffe 1993 i Pöckl et al., 
2003). Reproduktionen sker kontinuerligt från vår till höst, med en topp på senare delen av 
våren ( Sutcliff & Carrick, 1981; Gee; 1988; Pökle, 1992 i Pökle et al., 2003). Den korta 
generationstiden samt den stora reproduktionsförmågan ger möjligheter att snabbt anpassa sig 
till nya förhållanden (Pökle et al., 2003). Detta gör dem extra intressanta och lämpade för 
denna studie då de kan förväntas reagera på små temperaturskillnader under kort tid. Flera 
undersökningar visar på att gammarider påverkas av olika temperaturförhållanden (Pöckl, 
1992; Pöckl, 1995; Pökle et al., 2003; Weinhoven et al., 2003). Temperaturen påverkar till-
växthastighet, livslängd, reproduktion, aktivitet och syreförbrukning (Pöckl, 1992; Pöckl, 
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1995; Pökle et al., 2003; Weinhoven et al., 2003). Tillväxthastigheten hos G. pulex har upp-
mätts till 0,28 % per dag vid 5Û&� RFK� �������SHU� GDJ� YLG� ��Û&� L� 7DGQROO�%URFN�� (QJODQG�
(Welton & Clarke, 1980 i Pökle 1995). Aktiviteten hos G. pulex ökar med en höjd temperatur 
och når sitt maximum vid en temperatur mellan 20 och 30Û&��GlUHIWHU�Qås toleransnivån och 
aktiviteten avtar mycket snabbt (Wienhoven et al. 2003). Även reproduktionen påverkas vid 
höjda temperaturer och studier gjorda på G. roeseli och G. fossarum visar att temperaturer 
över 20Û&�Såverkar negativt (Pökle et al., 2003). Det har dock aldrig tidigare undersöks om 
olika temperaturer påverkar tjockleken på gammariders kutikula.  
 
Kutikulan utgör kräftdjurets exoskelett och har som uppgift att skydda djuret från den yttre 
kemiska miljön och predation (Luquet & Marin, 2004). Kutikulan ger även djuret dess stadga 
och form (Luquet & Marin, 2004). Kutikulan byggs upp av fyra lager, inifrån och ut, mem-
bran, endokutikula, exokutikula och epikutikula (Roer, 1980; Travis, 1963 i Laquet & Marin, 
2004).  Kräftdjur använder sig av biomineralisering för att binda in kalcium i sin kutikula vil-
ket gör den extra hård (Laquet & Marin, 2004). Kutikulan byggs upp av kitinfiber, ett protein, 
som utgör matris och runt denna knyts kemiska föreningar innehållande kalcium, så som kal-
ciumkarbonat (Bouligand, 1972; Girard-Guille & Quintana, 1982; Roer, 1980; Travis, 1962 i 
Laquet & Marin, 2004). Kalcium tas i huvudsak från exogena källor, till exempel vattnet som 
djuret lever i (Laquet & Marin, 2004). För sötvattenlevande kräftdjur kan detta skapa problem 
då kalciumhalten i sötvatten ofta är låg. Det är därför vanligt att kräftdjur sparar kalcium t.ex. 
då den gamla exokutikulan ska bytas ut (Laquet & Marin 2004). Möjligheterna att spara och 
återanvända kalcium skiljer markant mellan olika arter och andelen lagrat kalcium i en färdig 
kutikula kan variera mellan 4 och 75% (Ahearn & Zuang, 1996; Ahearn et al., 1999; Roer, 
1980 i Laquet & Marin, 2004). Hos Amfipoder, däribland gammarider, kan en låg metabolism 
motverka möjligheterna att bygga upp en kutikula under kort tid, vilket kan behövas om mil-
jön förändras snabbt (Graf & Michaut, 1977 i Laquet & Marin, 2004). Amfipoder har löst 
denna problematik genom att lagra kalcium i fickor i mellantarmen eller i själva mellantarmen 
och kan på så vis bygga upp en kutikula under en mycket kort tid (Graf & Michaut, 1977 i 
Laquet & Marin, 2004).  
 
Då ett djur bara har en viss mängd resurser att tillgå innebär en investering i en egenskap 
minskade resurser att investera i en andra egenskaper (Begon et al., 1996). Fenomenet kallas 
”trade off” och beskrivs som ett samband mellan två karaktärer, där en ökning för den ena 
innebär att den andra missgynnas (Begon et al., 1996). Det finns många exempel på ”trade 
offs” och de relaterade till reproduktion har väckt störst uppmärksamhet (Begon et al. 1996). 
Ett vanligt samband är att en ökad investering i reproduktion leder till minskad tillväxt 
och/eller överlevnad, detta finns det exempel på både från djur- och växtriket (Begon et al., 
1996). Både att tillväxa och att anlägga en tjock exokutikula kräver energi. Detta skulle kunna 
innebära att om ett djur tvingas investera i en ökad tillväxt på grund av en höjd metabolism 
som följd av ökad temperatur, kan djuret inte samtidigt bygga upp en tjock exokutikula. Vid 
högre temperaturer ökar flera gammarider sin aktivitet vilket tyder på en ökad metabolism och 
syreförbrukning (Weinhoven et al., 2003).  Troligtvis tvingar den ökade metabolismen djuren 
att växa vilket då ger minskade resurser till försvar. Detta under förutsättning att resurserna är 
oförändrade vid olika temperaturer. Temperaturen i ett system kan förändras av flera anled-
ningar, varmvattenutsläpp från industrier, växthuseffekten, säsongsvariationer eller skugg-
ning. Följande frågor kan ställas: Har djur som lever i ett kallt naturligt system tjockare exo-
kutikula än de som vuxit upp i ett varmare? Påverkas exokutikulans tjocklek av förändringar i 
temperatur skapade av säsongsvariationer?  
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Min pilotstudie är en del av ett pågående forskningsprojekt i Tyskland vid namn Aquashift 
som syftar till att undersöka effekter av den globala uppvärmningen på olika djur som lever i 
rinnande vatten. Projektet leds av Frank Suhling vid Technische Universität Brannsscheig och 
finansieras av tyska vetenskapsrådet. Min pilotstudie syftar till att undersöka hur G. pulex 

tvingas fördela sina resurser mellan tillväxt och exokutikulans tjocklek i förhållande till för-
ändrade temperaturförhållande, såkallad ”trade off”. Detta utifrån G. pulex hämtade vid två 
olika datum från två kanaler i Tyskland. De två olika fångstdatumen utgör höst och vinter och 
speglar temperaturens säsongsvariation. De två kanalerna speglar variationer hos djur upp-
växta på lokaler med en genomsnittlig skillnad i temperatur.   

Material och metoder  

Försöksdjuren är av arten Gammarus pulex. Dessa är infångade i två kanaler i Tyskland, 
Wabe och Schunter, och skänkta till detta projekt av Frank Suhling. Djuren fångades den 2 
oktober 2006 samt den 5 januari 2007. Totalt används 80 djur, 20 st. av dessa är fångade i 
Wabe den 2 oktober 2006, 20 st. i Wabe den 5 januari 2007, 20 st. i Shunter den 2 oktober 
2006 och 20 st. i Shunter den 5 januari 2007. Wabe är i genomsnitt 1,9 Û&�YDUPDUH�lQ�6FKXQ-
ter. Schunter varierar över säsongen mellan 1-21Û&��:DEH�VDNQDU�YlUGHQ�I|U�KHOD�VlVRQJHQ��
men kanalernas temperatur samvarierar. Temperaturen mättes kontinuerligt och registrerades 
med hjälp av en datalogger. Temperaturmätningarna utfördes av Frank Schuling. 

Experiment 

Kroppen mättes från huvudsegmentets bakkant och sedan de följande tio segmenten längs 
med djurets ryggsida (figur 1). Detta mått är det samma som den sammanlagda längden av 
paraeon och pleon (Barnes, 1982). Måttet används som storleksreferens. Första segmentet av 
pleon, dvs. detsamma som åttonde kroppssegmentet från huvudet (figur 1), avskildes. Hela 
exoskelettet av det dissekerade segmentet sparades. Mjuk vävnad togs bort då det var möjligt 
utan att förstöra kutikulan. 
 

3 

2 

1 

 
 

Figur 1. I denna studie mättes den sammanlagda längden av de kroppssegment som utgör paraeon och pleon. 
Detta är det samma som avståndet mellan punkterna 1 och 2, längs med djurets ryggsida. Kutikulan mättes på 
första segmentet av pleon, markerat med nummer 3. Paraeon och pleon är lätta att skilja från varandra. Paraeon 
har aningen kortare segment än pleon samt stora simben såkallade paraepoder. Simbenen anslutna till paleon är 
betydligt mindre och kallas paleopoder (Barnes, 1982).  
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Inför inbäddning i paraffin för snittning, dehydrerades de avskilda segmenten. Dehydreringen 
utfördes i flera steg enligt följande, 95% etanol, 99,5% etanol, 99,5% etanol och toluene. För 
att paraffinet skulle tränga in i vävnaden lades segmenten först i en blandning av toluene/ 
paraffin och sedan i rent paraffin, båda stegen över natten i ugn 70 Û&� 
 

Segmenten gjöts sedan in i paraffin. Segmenten orienterades så att kutikulan kom så vinkelrät 
som möjligt i förhållande till snittriktningen. Preparaten snittades i en standardmikrotom för 
SDUDIILQ��/HLFD�ZHVWODU��WLOO�HQ�WMRFNOHN�DY����P��6QLWWHQ�Yärmdes in på objektsglas preparerade 
med äggviteglycerin. Äggviteglycerin är ett proteinklister som fäster preparatet till objekt-
glaset och gör det möjligt att tvätta bort paraffinet utan att preparatet förstörs. Paraffinet tvät-
tades bort i tre steg enligt följande: xylen i 5 min, xylen i 5 min, 99,5% alkohol i 5 min och till 
sist xylen i 5min. Efter tvätten lades preparaten på tork och innan xylenet avdunstat montera-
des ett täckglas på vardera. Som klister användes Pertex som löses i xylen (eller substitut), 
därav sista doppet i xylen vid tvätten. Detta sista xylensteg gör att luftbubblor undviks mellan 
täck- och objektsglas. All preparering av preparaten gjordes i en slumpmässig ordning. 
 

1 

2 

 
 

Figur 2. Kroppssegmentet snittat 90 grader mot djurets centrallinje. Ytterst syns djurets kutikula och innanför 
denna syns en del mjukvävnad. Pilarna numrerade 1 och 2 avgränsar den del av segmentet som företrädelsevis 
valdes ut för mätning.  

 
Exokutikulan mättes i ljusmikroskop kopplat till en digitalkamera. Mätningarna utfördes se-
dan i dator med mjukvaruprogrammet Easy Image (Bergström Instruments AB, Lund). Exo-
kutikulan mättes på 5 platser på en del av segmentet och av detta räknades sedan ut ett medel-
värde. Medelvärdet användes sedan som värdet för ”exokutikulatjocklek”. Delen av segmen-
tet som mättes valdes inom ett område på djurets sida (figur 2). Exokutikulan mättes vid 1000 
gångers förstoring (figur 3). 
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Figur 3. På bilden syns tydligt hur kutikulan är uppdelad i exokutikulan överst och endokutikulan under, därpå 
följer mjuk vävnad. Mätningarna gjordes endast på de ställen där både endo- och exokutikula kunde urskiljas, 
detta för säker mätning. 

Statistisk analys 

Analys av resultaten utfördes i SPSS 13.0 för Windows. Exokutikulans tjocklek dividerades 
med kroppslängden för att resultaten ska vara jämförbara även om försöksdjuren är av olika 
storlek. Denna kvot redovisas som ”kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd”. Analysen av 
värden för kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd för lokal och fångstdatum gjordes med 
hjälp av en tvåvägs ANOVA.  

Resultat 

Exokutikulatjockleken varierade mellan 5,46 - 22,59 µm; x  ± sd = 12,51 ± 4,15, för Schunter 
och för Wabe mellan 5,78 - 19,83; 12,69 ± 3,76. Exokutikulanstjockleken i oktober 2006 va-
rierade mellan 7,79 - 22,59; 12,77 ± 3,66, och i januari 2007 mellan 5,78 - 21,07; 12,45 ± 
4,40. Medelvärdet för kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd för de olika grupperna är nära 
varandra då dessa endast varierar mellan 1,12*10-3 - 1,25*10-3, figur 4 och 5. 
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Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd för de två olika 
lokalerna. Observera att y-skalan ej börjar vid noll. 
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Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd vid två olika fångst-
datum. Observera att y-skalan ej börjar vid noll. 

 
Analysen av resultatet med en tvåvägs ANOVA visar att kvoten exokutikalatjocklek/ kropps-
längd inte skiljer sig mellan de två olika lokalerna (F1 = 0,02; p > 0.966). Kvoten exokutikula-
tjocklek/kroppslängd skiljer sig inte heller mellan de två olika datum som djuren fångats (F1 = 
0,038; p > 0,845). Inte heller en kombination (interaktion) av både lokal och datum ger 
effekter för kvoten exokutikulatjocklek/kroppslängd (F1 = 2,064;  p > 0,156). Detta visar att 
värden för lokal och datum samvarierar och detta ger förstärkta effekter. Effekten är dock inte 
så stor att den är signifikant.  

Diskussion 

Resultaten av denna pilotstudie visar på att tjockleken på exokutikulan hos G. pulex inte på-
verkas av de olika temperaturförhållanden som studerats. Exokutikulan påverkas dessutom 
inte av säsongsvariation mellan höst och vinter. Då tidigare studier visat på att gammarider 
påverkas av olika temperaturer på ett flertal punkter så är resultatet från denna studie anmärk-
ningsvärt. Det borde finnas en ”trade off” mellan exokutikulans tjocklek och tillväxt. Kanske 
kan förklaringen vara att djuren har en förmåga att lagra och återanvända kalcium som in-
lagrats i exokutikulan. Detta kan medföra att djuren inte är lika känsliga för förändringar i 
miljön. Detta skulle styrka Graf & Michaut (1977 i Laquet & Marin, 2004) som menar att 
förmågan att lagra kalcium ger en möjlighet att snabbt ställa om till nya förhållanden. Dess-
utom menar Graf & Michaut (1977 i Laquet & Marin, 2004) att förmågan att inkorporera kal-
cium styrs till viss del av metabolismen, då en ökad metabolism ger större möjligheter att 
snabbt inkorporera kalcium. 
 
Flera studier visar på att metabolismen ökar hos gammarider vid en höjd temperatur då flera 
viktiga egenskaper hos djuren förändras så som tillväxthastighet, livslängd, reproduktion, 
aktivitet och syreförbrukning (Pöckl, 1995; Pöckl, 1992; Pökle et al., 2003; Weinhoven et al., 
2003). Kanske kan en kombination av den höjda metabolismen och möjligheten att anpassa 
sig ge en situation där G. pulex kan undvika att göra en ”trade off” mellan exokutikulatjocklek 
och tillväxt. Det ska dock inte uteslutas att det kan finnas en ”trade off” för djurens ökade 
tillväxt vid olika temperaturer men med någon annan karaktär. Min studie förutsätter dess-
utom att djurets samlade resurser är de samma vid de två olika temperaturerna och vid de två 
olika datum djuren är fångade på. En höjd temperatur i systemet kan höja systemets totala 
biomassa, d.v.s öka de tillgängliga resurserna, då temperatur kan utgöra en begränsande faktor 
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(Dobson & Frid, 1998). Detta beror även på andra faktorer än temperatur t.ex. näringstillgång 
och ljus (Beagon et al., 1996). Viktigt för en hög biomassaproduktion är att ljus, näringstill-
gång och temperatur finns tillgängliga i rätt mängd (Beagon et al., 1996). På säsongsbasis är 
variationer i biomassan vida undersökta och produktionen varierar kraftigt i vissa ekosystem i 
t.ex. sjöar och hav (Dobson & Frid, 1998). I rinnande vatten, så som åar, är den tillgängliga 
biomassan till största delen beroende av material som tillförs ån i form av nedfallna löv (Dob-
son & Frid, 1998).  
 
På hösten i samband med lövfällningen finns mängder med tillgänglig energi i de ekosystem 
där det finns en trädridå längs vattendragets sidor (Dobson & Frid, 1998). Kanalerna Wabe 
och Schunter har endast bitvis eller inga trädridåer längs sidorna. Glazier (1999) fann sä-
songsrelaterade skillnader i reproduktion hos G. minus i tio vattendrag i USA. Häpnadsväck-
ande var att skillnaderna mellan sommar och vinter var signifikanta även om vattendraget 
hade en jämn medeltemperatur året runt. Det visade sig att lövfällningen på hösten gav så god 
tillgång på resurser att G. minus kunde investera mer i avkomman vintertid. Då ”trade off”-
effekterna är beroende av de samlade resurserna som ett djur har tillgängliga skulle detta för-
slagsvis innebära att djuren i min studie har likvärdiga resurser i frågan om tillgänglig föda. 
Detta skulle i så fall innebära att min undersökning gjorts på individer där tillgången på re-
surser är hög. Första fångstdatumet är i oktober d.v.s. i samband med lövfällningen och det 
skulle i så fall finnas en möjlighet att det finns stora mängder dött organiskt material kvar i 
vid det andra fångstdatumet i januari. Troligtvis är inte löv den viktigast tillgången på näring 
för gammarider i Wabe och Schunter i brist på trädridåer och därmed bör detta inte påverka 
eventuella ”trade off”-effekter i min undersökning.  
 
För att få en riktig klarhet i hur temperaturen påverkar exokutikulan bör även studier göras på 
djur som växt upp i kontrollerade artificiella system och med större temperaturskillnader. I en 
sådan miljö kan fler felkällor uteslutas. Det finns en lång erfarenhet av studier på djur i artifi-
ciella system, se exempel Bollache et al. (2005) eller Pöckle (1995). Men det är även vanligt 
med studier gjorda på djur uppväxta i naturliga system i likhet med denna studie, för exempel 
se Weinhoven et al. (2003) eller Pökle et al. (2003). Fördelen med undersökningar gjorda i 
naturliga system är att de gör det möjligt att studera naturliga processer så som sä-
songsvariation eller en temperaturökning p.g.a. växthuseffekten så som i denna studie. Vidare 
studier i naturliga system bör göras för att undersöka om ”trade off” effekter finns mellan 
tillväxt och exokutikula under vår och sommar, vilket inte omfattades av min studie.  
 
Temperaturen i ett ekosystem har betydelse. Flertalet undersökningar pekar på att en föränd-
rad temperatur leder till flertalet effekter för ekosystemen (Wilby, 2004 i Wilby et al., 2006; 
Wrona et al. 2006). Temperaturens betydelse för G. pulex är många och denna undersök-
ningen är en del av en ökad förståelse för temperaturens påverkan. Jag vill med denna studie 
uppmana till vidare undersökningar på hur exokutikulan påverkas i förhållande till ändrade 
temperaturer. Det vore intressant med en vidare studie som bevisar att anläggandet av exo-
kutikulan hos G. pulex inte påverkas av olika temperaturförhållanden. Detta vore ett resultat 
som står emot flera andra egenskaper som påverkas av temperaturförhållanden. Mekanis-
merna bakom G. pulex goda egenskaper att anlägga en exokutikula behöver då redas ut ytter-
ligare. Om fler studier bevisar att anläggningen av exokutikulan inte påverkas av en ökad till-
växt. Finns det i så fall en ”trade off” med någon annan egenskap?  

Labbtekniska iakttagelser 

Under denna undersökning har även gjorts en del labbtekniska iakttagelser som kan vara till 
gagn för utförandet av nya studier inom ämnet. Häribland kan nämnas att kutikulan hos G. 
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pulex är mycket hård vilket leder till att kniven på standardmikrotomen fort slits. I min studie 
byttes kniven efter vart 15:e preparat, det visade sig vara för sällan då flera preparat hade 
splittrats och mätningarna fick därför göras på de platser där det var möjligt. Om kniven byts 
med en betydligt högre frekvens, exempelvis efter vart fjärde preparat, kan snittens kvalitet 
höjas betydligt. Det är även av vikt att inte preparera preparaten i nummerordning då ett fel 
t.ex. repa i kniven då drabbar endast en av provserierna. Görs prepareringen i en slumpmässig 
ordning fördelas felen bättre. Även effekter som att laboranten förbättrar sin ”yrkesskick-
lighet” under tiden prepareringen sker undviks då. Vidare är det ingen fördel att avlägsna 
mjuk vävnad vilket gjordes i denna undersökning. Det är snarare en fördel att ha en viss 
mängd mjuk vävnad kvar då detta hjälper till att göra segmentet synligt igenom alla dehyd-
reringsstegen. Den mjuka vävnaden gör det dessutom lättare att orientera sig vid mikroskop-
ering.  

Slutsatser 

Denna studie visar på att det inte finns någon ”trade off” mellan tillväxt och exokutikulans 
tjocklek hos G. pulex på grund av skillnader i temperatur. Detta varken på grund av tempera-
turskillnader orsakade av säsongsvariationer, höst och vinter, eller efter uppväxt i system med 
en genomsnittligt högre temperatur. Troligtvis kan detta bero på Amfipoders goda möjligheter 
att återanvända kalcium för uppbyggnad av en ny exokutikula samt eventuell god tillgång på 
resurser. Dessutom ger en höjd metabolism vid ökad temperatur ökade möjligheter till en 
snabb generering av en ny exokutikula.  

Tack till 

Jag vill tacka Frank Suhling för att ha bidragit med försöksdjur och temperaturdata. Maria 
Karlsson och min handledare Göran Sahlén för goda tips och råd under projektets gång.  
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