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Abstract 
 
Phenotypic plasticity is the ability of an organism to express different phenotypes depending 
on the biotic or abiotic environment. In many cases, the response to the environment is 
beneficial to the individual and can therefore represent adaptive phenotypic plasticity. An 
example includes morphological and life-historical response to predators. Because there has 
been a weak interest in the effect of these morphological changes, and it often assumes, but 
rarely shown, that predator-induced changes are adaptive. I tested how different variables, 
such as maximum acceleration and velocity, were related to each other in different Gosner 
stages. Eggs and tadpoles of the species Rana temporaria were exposed to various predator 
enclosures, a control, a stalking predator (European Perch, Perca fluviatilis), and an ambush 
predator (dragonfly larvae). The tadpoles mean weight, maximum acceleration and velocity, 
mobility, boldness, and morphological changes in various Gosner stages were analyzed. My 
tests showed a significant difference in tadpole weight and their morphology, however, there 
were no differences in speed, acceleration, boldness or mobility. The morphometric analysis 
of the tadpoles showed a significant change of tadpoles in the perch treatment compared to 
the tadpoles in the control. The tadpoles in the perch treatment showed a higher TH/TL (tail 
height/tail length) ratio, and were overall heavier, than the tadpoles in the control, but no 
significant change compared to the tadpoles in the dragonfly treatment. This shows that the 
kairomones and alarm cues triggered a large morphological change, but the effect of the 
change requires more research. 
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1 Introduktion  
 
När individer av två arter interagerar med varandra kan individerna inom den första arten 
förändra sina fenotyper som svar på den andra artens beteende (Agrawal 2001, Bennett och 
Murray 2015). En sådan fenotypisk förändring kan återspegla ett evolutionärt svar på 
rumslig och tidsmässig variation i artinteraktioner (Agrawal 2001, Bennett och Murray 
2015). Fenotypisk plasticitet beskriver en organisms förmåga att uttrycka olika fenotyper 
beroende på den biotiska eller abiotiska miljön (Agrawal 2001, Van Buskirk 2017). De flesta 
organismer kan förändra beteende, morfologi eller kemi som svar på den rådande miljön 
(Agrawal 2001). I många fall är responsen till miljön till fördel för individen och kan därför 
representera adaptiv fenotypisk plasticitet (Van Buskirk 2017). Ett av de klassiska exemplen 
av förmodad adaptiv fenotypisk plasticitet inkluderar morfologiska och livshistoriska 
responser till predatorer (Van Buskirk 2017). Det antas ofta, men har sällan visats, att 
rovdjurinducerade förändringar är adaptiva. Vanligtvis när en adaptiv hypotes förkastas 
ersätts den av en alternativ adaptiv teori, snarare än att ge en misstanke om att en helt annan 
förklaring kan krävas för att förstå denna respons (Gould och Lewontin 1979). Exempelvis 
blir yttre strukturer (horn, betar, tänder) som en gång betraktades enbart som vapen mot 
rovdjur, även symboler för inomartskonkurrens mellan hanar. Allt för ofta är kraven för att 
acceptera en adaptiv teori otydliga och därför godtar många den utan ordentlig bekräftelse 
(Gould och Lewontin 1979).  
 
Många amfibier är kända för att detektera och reagera på predationsrisk både som embryon 
och larver (Laurila et al. 2012, Bennett och Murrey 2015). Embryon kan lära sig att förknippa 
risk för predatorer när de utsätts för kemiska signaler från både predator och embryonas 
utsatta och skadade artfränder (Ferrari och Chivers 2009, Barry 2011, Ferrari and Chivers 
2011, Bennett och Murrey 2015). I vattenmiljöer är kemiska signaler ofta avgörande för att 
bytesdjur ska upptäcka predationsrisk (El Balaa och Blouin-Demers 2012). Det är dessa 
signaler som kan påverka omfattningen av den morfologiska förändringen hos 
amfibielarverna (El Balaa och Blouin-Demers 2012). Det finns två grupper av kemikalier, 
nämligen kairomoner och alarmsignaler (Barry 2011, El Balaa och Blouin-Demers 2012), som 
kan inducera en sådan förändring. Kairomonerna utsöndras från predatorn och gör larverna 
uppmärksamma på hotet, medan alarmsignalerna utsänds från larverna när de blir jagade 
och skadade av predatorn (Barry 2011, El Balaa och Blouin-Demers 2012). Båda typer av 
signaler kan påverka aktiviteten hos larverna, men förmodligen krävs båda signalerna för att 
inducera de morfologiska förändringar man kan se hos amfibielarver som respons till 
predatorer (Barry 2011, El Balaa och Blouin-Demers 2012). Yngel uppvuxna i närvaro av 
predatorsignaler ändrar sina morfologiska egenskaper, men dessa förändringar förefaller 
vara beroende på predationsrisken (Schoeppner och Relyea 2009a, 2009b, El Balaa och 
Blouin-Demers 2012) då signaler från en svältande eller sjuk predator, eller en predator som 
väljer ett annat byte, ofta misslyckas att framkalla fenotypiska förändringar i grodynglen. 
Signaler från predatorer, som matas med amfibielarver, inducerar förändringar i morfologi, 
tillväxthastighet och beteende hos de amfibielarver som vistas i samma miljö (Saglio och 
Mandrillon 2006, Schoeppner och Relyea 2009b). 
 
Tidigare studier har visat att grodyngel tillsammans med trollsländelarver utvecklat mindre 
kroppar med högre svansfenor och har lägre aktivitetsnivå jämfört med grodyngel 
tillsammans med fisk (Relyea och Werner 2000, Relyea 2001, Touchon och Warkentin 
2008), medan grodyngel tillsammans med fisk genererat mindre svansfenor och högre 
aktivitetsnivå jämfört med grodyngel tillsammans med trollslända (Wilson et al. 2005, 
Benard 2006, Touchon och Warkentin 2008). Båda predatorerna är skickliga jägare, men de 
skiljer sig i sitt sätt att jaga. Abborren (Perca fluviatilis) förföljer sitt byte och använder ofta 
snabba attacker, medan trollsländelarverna ofta sitter och väntar in sitt byte (Wilson et al. 
2005, Touchon och Warkentin 2008). Höga svansfenor har visat sig minska simhastigheten 
(Van Buskirk och McCollom 2000b, Wilson et al. 2005) men öka styrförmågan hos 
amfibielarven. Lägre aktivitetsnivåer borde minska mötesfrekvensen, vilket kan vara 
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värdefullt i närheten av en bakhållspredator som trollsländelarven (Van Buskirk och 
McCollum 2000, Touchon och Warkentin 2008). Den mer strömlinjeformade svansfenan 
som utvecklas i respons till en fiskpredator kan göra det möjligt för snabbare simhastighet 
relativt till yngel med höga svansfenor (Van Buskirk and McCollum 2000b, Wilson et al. 
2005, Touchon och Warkentin 2008). Däremot finns det också studier som indikerar att 
predatorinducerad variation av svansfenans form har väldigt liten effekt på grodynglens 
simprestation (Hoff och Wassersug 2000, Van Buskirk och McCollum 2000b) och att små 
grodyngel i princip inte har någon tid alls att inleda en flyktrespons under en attack av en 
trollsländelarv (Zottoli et al. 2001). I stället finns studier som antyder att en högre svansfena 
används enbart till att avleda predatorattacker bort från mer sårbara delar av kroppen (Van 
Buskirk et al. 2003). Studier har visat att grodyngel som saknar dessa predatorinducerade 
morfologiska variationer drabbas av större dödlighet i miljöer med hög predationsrisk (Van 
Buskirk och McCollum 2000, Van Buskirk et al. 2003).  
 
1.1 Syfte 
Denna studie är en uppföljning av tidigare studier (Laurila et al. 2001, Buskirk 2002, Vences 
et al. 2002, och Johansson et al. 2010) som visat en morfologisk respons från grodyngel på 
predatorer. I detta arbete är syftet att undersöka vad den morfologiska förändringen i 
grodyngel av arten Rana temporaria har för betydelse mot olika predatorer. Mina 
frågeställningar är följande: 
 
Ökar simhastigheten hos de grodyngel som lever tillsammans med fisk jämfört med de yngel 
som lever med trollsländelarver, och de yngel som lever utan predationsrisk? Här förväntar 
jag mig att se en hastighetsökning hos de yngel som lever med fisk jämfört med de yngel som 
lever med trollsländor. Förutom att tidigare studier tyder på detta, så blir ynglen förföljda av 
fisken och kan därför behöva vara snabba för att fly och bilda avstånd mellan sig själva och 
predatorn. Här förväntar jag mig även att se skillnad mellan yngel med trollsländor och de 
yngel som lever utan predationsrisk. Yngel i kontrollen, som är uppvuxna utan predationsrisk 
(och på så vis inte utsättas för kairomoner och alarmsignaler) borde inte behöva bli extra 
snabba, vilket däremot yngel som lever med predationsrisk har nytta av. 
 
Ökar accelerationen hos de grodyngel som lever tillsammans med trollsländelarver jämfört 
med de yngel som lever med fisk, och de yngel som lever utan predationsrisk? Här förväntar 
jag mig att yngel med trollsländor kommer ha en högre acceleration än yngel i de andra 
behandlingarna. Anledningen är att, eftersom trollsländan är en så kallad bakhållspredator 
(”sit and wait”-predator) och överraskar deras byten borde dessa grodyngel behöva en 
snabbare acceleration för att komma undan än de yngel som lever med fisk. Alternativt 
kommer det inte visas någon nämnvärd skillnad mellan de tre behandlingarna då en del 
studier menar på att attackerna kommer så snabbt att ynglen inte hinner inleda någon 
flyktrespons. 
 
Blir de yngel som lever tillsammans med fisk djärvare och mer mobila än de yngel som lever 
tillsammans med trollsländor? Här förväntar jag mig att de yngel som lever med fisk visar på 
en högre aktivitetsnivå och blir betydligt djärvare än de yngel med trollsländor eftersom 
studier visat att låg aktivitet minskar mötesfrekvensen med trollsländor, som gärna sitter och 
väntar till skillnad från fisken som aktivt är ute och letar efter byte. 
 
 

2 Material och metod 
 
2.1 Förberedelse och djurhållning 

Grodrom av arten R. temporaria samlades in 2017-05-12 från en sjö i Holmsund, som heter 
Väster-Långslädan och har en area på 0,397 km2 (63.691602 N, 20.389370 E), och i en bäck 
på Mariehem, Umeå, (63.833353 N, 20.317160 E) som rinner ut i en liten damm. 
Grodrommen delades försiktigt upp i tre behandlingar (figur 1), abborre (Perca fluviatilis), 
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trollslända (Anisoptera och Zygoptera) och kontroll, och ställdes sedan i ett kylrum. 
 

 
Figur 1. Från vänster visas behandlingen med grodrom och fisk (abborre), sedan grodrom och trollsländelarver 
(trollslända), och slutligen enbart grodrom (kontroll). 

 
Både ägg och larver hade, under en dygnscykel, 18 timmar ljus för att härma ljuset i deras 
naturliga boreala miljö. Porösa stenar och luftslangar, som pumpade in luft placerades i 
baljorna för att kontinuerlig syresätta och främja omblandning av vattnet. Hälften av vattnet 
i varje behandling byttes var fjärde dag och ersattes med vatten som blivit preparerat med 
gamla löv och gräs för att främja en naturlig bakterieutveckling. Innan kläckning av 
grodrommen matades trollsländelarverna med zooplankton, och abborren med en finmald 
blandning av fiskflingor och kaninpellets. Denna blandning är en väl beprövad föda till 
amfibielarver under ex situ studier (Relyea 2001, Van Buskirk och Arioli 2002, Hossie och 
Murray 2012). Efter att R. temporaria kläckts matades predatorerna med yngel så ynglen 
skulle generera alarmsignaler, medan R. temporaria även fortsättningsvis matades med den 
finmalda blandningen. Matning skedde varannan dag och temperaturen i kylrummet höjdes 
med 2 ℃ varje vecka tills temperaturen nått 22 ℃. 
 

2.2 Design 
I studien användes 60 grodyngel från tre olika behandlingar (20 grodyngel från varje 
behandling), trollsländelarver i ena och en mindre abborre (Perca fluviatilis) i den andra, 
samt en kontroll utan något rovdjur (figur 1). Testerna gjordes i en arena uppdelad i fyra lika 
stora kvadrater, fyllda med det preparerade vattnet där varje kvadrat inhyste ett yngel. All 
utrustning som användes i studien rengjordes innan med klor och sköljdes ordentligt med 
kranvatten för att avlägsna eventuella rester från potentiella tidigare exponeringar. På grund 
av den relativt höga sannolikheten för tvärföroreningar användes behållare, hink, håv eller 
andra typer av instrument, som användes vid en specifik behandling, endast i den specifika 
behandlingen. Provtagning gjordes i en randomiserad sekvens för att förhindra eventuella 
systematiska fel beroende på provtagningsordning. 
 
2.3 Provtagning 

Den första provtagningen gjordes när R. temporaria bedömdes vara i Gosnersteg 23–24 
(Gosner 1960). Tjugo yngel från vardera behandlingen utsattes en och en för ett icke-dödligt 
artificiellt rovdjur.  De togs upp och lades i arenan för att sedan filmas med en digital 
videokamera kopplad till en dator. Ynglen filmades fyra åt gången där det först testades om 
de föredrog att vara i den del av arenan som var mörklagd, eller om de hellre föredrog de 
upplysta partierna. Denna filmning pågick i 5 minuter utan något störningsmoment. Efter 
detta togs de mörka partierna bort och ynglen filmades i tre gånger två minuter när de blev 
utsatta, en och en, för en icke-dödlig artificiell predator (en simulerad attack). Varje filmat 
grodyngel avlivades sedan med hjälp av MS-222 (0,45g/l) och blev sedan vägd på en våg. 
Grodynglet blev sedan fotograferat och med hjälp av programmet ImageJ analyserades 
förhållandet svanshöjd/svanslängd, TH/TL (tail height/tail length) mellan de olika 

behandlingarna med hjälp av mätpunkterna 1 till 2 och 4 till 6 (figur 2). Den andra 
provtagningen genomfördes med tjugo yngel när de hamnat i Gosnersteg 29, den tredje i 
Gosnersteg 31 och den sista i Gosnersteg 35 (Gosner 1960). 
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2.4 Statistisk analys 
Analys av vikt gjordes med envägs-ANOVA i Excel samt post-hoc testet Tukey HSD (Tukey 

Honest Significant Difference) med tillägget StatPlus för Mac, med ett konfidensintervall på 

95 %. Data för Gosnersteg 35 i den morfometriska analysen logaritmerades innan den 

statistiska analysen för att kunna möta kravet för en ANOVA i statistikprogrammet R. 

Acceleration, simhastighet, mobilitet och djärvhet analyserades med hjälp av programmet 

ToxTrac (http://www.toxtrac.com, Rodriguez et al. 2017) och testades sedan med både 

envägs-ANOVA och det icke-parametriska testet Kruskal-Wallis i statistikprogrammet R och 

StatPlus. En del av filmerna, därav hela Gosnersteg 31, gick inte att analysera i ToxTrac och 

är därför inte med i analysen för acceleration, simhastighet, mobilitet och djärvhet. Det kan 

påverka resultatet på grund av att det kommer finnas färre replikat att använda vid den 

statistiska analysen. I analysen för simhastighet och acceleration testades 

medelmaxhastighet/medelmaxacceleration (Medel) och maxhastighet/maxacceleration (Max) 

för ynglen i de olika behandlingarna. ”Medelmax” är medelvärdet av varje yngels 

maxhastighet/acceleration, medan ”max” är det högsta värdet, i varje Gosnerstegs 

predatorbehandling. Vilket test som användes var baserat på om data var normalfördelade 

eller ej (Shapiro-test) och huruvida variansen var lika eller ej mellan behandlingar (Bartlett-

test).  

 
Figur 2. Punkter som använts till att mäta förhållandet TH/TL på svansfenan i den morfometriska analysen. 
Punkt 1 till 2 (TL) samt 4 till 6 (TH) var de punkter som analyserades. 
 

Morfometriska data erhölls genom att mäta längd och höjd på svansfenan i 
bildbehandlingsprogrammet ImageJ (figur 2). Förhållandet mellan svanshöjd, TH (tail 
height) och svanslängd, TL (tail length) jämfördes och testades med ANOVA, med ett 
konfidensintervall på 95 %.  
 
 

3 Resultat 

 

3.1 Acceleration 
Det fanns inga skillnader mellan behandlingarna i vare sig max- eller medelmaxacceleration 
(tabell 1, figur 3) i de tre Gosnerstegen.  
 
Tabell 1. P-värden för max- och medelmaxacceleration med ett konfidensintervall på 95 %. Om p-värdet är <0,05 
visar det en signifikant skillnad i acceleration mellan behandlingarna i olika Gosnersteg.   

Gosnersteg Accel. (Medelmax) 
p-värde 

Accel. (MAX) 
p-värde 

df 

23 0,7426 0,4441 2 

29 0,7903 0,1637 2 

35 0,3242 0,6086 2 

 

http://www.toxtrac.com/
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Det gjordes även en analys för att testa ifall attackordningen påverkade accelerationen (om 
den första attacken i en behandling alltid ger högst acceleration, medan det är det tredje 
attacken i en annan behandling).  
 
Tabell 2. P-värden för attackordning och interaktion mellan behandling och attackordning för accelerationen. Om 
p-värdet är <0,05 visar det en signifikant skillnad i attackordning och interaktion mellan behandlingarna i olika 
Gosnersteg. 

Gosnersteg Attack Interaktion 

23 0,354 0,583 

29 0,431 0,515 

35 0,801 0,504 

Alla 0,191 0,842 

 
Den statistiska analysen visade ingen skillnad i acceleration i varken attackordning eller 
interaktion mellan behandling och attackordning (tabell 2). 
 

 
Figur 3. Maxacceleration för grodyngel i Gosnersteg 23, 29 och 35 för R. temporaria (medel ± medelfel).  

 

3.2 Simhastighet 
Det fanns ingen skillnad mellan behandlingarna i den maximala simhastigheten (tabell 3, 
figur 4) i de tre Gosnerstegen som testades till skillnad från min hypotes om att de yngel i 
fiskmiljön skulle vara snabbare än de yngel som lever med trollsländor och de yngel med 
trollsländor skulle vara snabbare än de yngel utan predationsrisk.  
 
Tabell 3. P-värden för max- och medelhastighet med ett konfidensintervall på 95 %. Om p-värdet är <0,05 visar 
det en signifikant skillnad i hastighet mellan behandlingarna i olika Gosnersteg. 

Gosnersteg Hast. (Medelmax) 
p-värde 

Hast. (MAX) 
p-värde 

df 

23 0,6025 0,3717 2 

29 0,9086 0,2784 2 

35 0,7935 0,620 2 
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Figur 4. Maxhastighet för R. temporaria i olika Gosnersteg för R. temporaria (medel ± medelfel). 

 
Den statistiska analysen visade ingen skillnad i hastighet mellan varken attackordning eller 
interaktion mellan behandling och attackordning (tabell 4). 
 
Tabell 4. P-värden för attackordning och interaktion mellan behandling och attackordning för simhastigheten. 
Om p-värdet är <0,05 visar det en signifikant skillnad i attackordning och interaktion mellan behandlingarna i 
olika Gosnersteg. 

Gosnersteg Attack Interaktion 

23 0,2774 0,9486 

29 0,442 0,479 

35 0,874 0,505 

Alla 0,214 0,881 

 
3.3 Djärvhet 
Det fanns ingen skillnad mellan behandlingarna vad gäller grodynglens djärvhet (tabell 5, 
figur 5) i de tre Gosnerstegen som testades till skillnad från min hypotes att de yngel som 
levde med fisk skulle vara betydligt djärvare än de som levde med trollsländor.  

 
Tabell 5. P-värden för djärvheten med ett konfidensintervall på 95 %. Om p-värdet är <0,05 visar det en 
signifikant skillnad i djärvhet mellan behandlingarna i olika Gosnersteg. 

Gosnersteg Djärvhet p-värde df 

23 0,461 2 

29 0,516 2 

35 0,278 2 

 

 
Figur 5. Medeldjärvhet för i Gosnersteg 23, 29 och 35 för R. temporaria (medel ± medelfel). 
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3.4 Mobilitet 
Det fanns ingen skillnad i mobiliteten mellan behandlingarna (tabell 6, figur 6) i de tre 
Gosnerstegen som testades till skillnad från min hypotes att de yngel som levde med fisk 
skulle visa större mobilitet än de som levde med trollsländor. 

 
Figur 6. Medelmobilitet i Gosnersteg 23, 29 och 35 för R. temporaria (medel ± medelfel). 
 
Tabell 6. P-värden för medelmobiliteten för R. temporaria i olika Gosnersteg med ett konfidensintervall på 95 % 

Gosnersteg p-värde df 

23 0,097 2 

29 0,552 2 

35 0,200 2 

 
3.5 Morfometrisk Analys 
Det fanns en skillnad i förhållandet svanshöjd/svanslängd (TH/TL, tail hight/tail length) 
mellan de olika behandlingarna från Gosnersteg 29. Grodyngel som exponerats för abborre 
visar ett större förhållande mellan svanshöjd och svanslängd än grodyngel i 
kontrollbehandlingen i Gosnersteg 29, 31 och 35 (p=0,008, p=0,001 respektive p=0,039). 
Däremot fanns ingen skillnad mellan grodyngel som exponerats för abborre och grodyngel 
som exponerats för trollslända, men det går att se en trend till skillnad i Gosnersteg 29 och 31 
(p=0,069 respektive p=0,054). Grodyngel som exponerats för trollslända och grodyngel i 
kontrollbehandlingen visade ingen skillnad i någon av de testade Gosnerstegen (tabell 7).  

 
Tabell 7. P-värden för förhållandet svanshöjd/svanslängd mellan de olika behandlingarna. Värden markerade 
med fetstil representerar signifikanta p-värden vid ett konfidensintervall på 95%. Analysen visar en skillnad 
mellan kontroll- och abborrebehandlingen i Gosnersteg 29, 31 och 35.  

Gosnersteg p-värde df 

23 0,766 2 
29 0,030 2 
31 0,001 2 
35 0,050 2 

Tukey HSD p-värde för G29       p-värde för G31    p-värde för G35 

Kontroll - Abborre               0,008                             0,001 0,039 

Trollslända - Abborre                 0,069                              0,054 0,433 

Trollslända - Kontroll                0,684                                0,350 0,420 
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Figur 7. Förhållandet mellan svanshöjd och svanslängd (TH/TL) i Gosnersteg 23, 29 och 35 för R. temporaria 
(medel ± medelfel). 

 

3.6 Vikt 
Grodynglens vikt skiljer sig mellan de tre olika behandlingarna efter Gosnersteg 31 där 
ynglen i behandlingen med Abborre är tyngre än yngel i kontroll- och 
trollsländabehandlingen (p=0,000 respektive p=0,007). Vikten hos grodynglen skiljde sig åt 
mellan Kontroll – Abborre i både Gosnersteg 31 och 35, samt Trollslända – Abborre i 
Gosnersteg 31 (p=0,001 och p=0,005 i Kontroll – Abborre, samt p=0,004 i Trollslända – 
Abborre). Det finns även en trend till skillnad mellan Trollslända – Abborre i Gosnersteg 35 
(p=0,089) Däremot hittades inga skillnader mellan Trollslända – Kontroll i någon av 
Gosnerstegen (p=0,246 respektive p=0,360). 
 
Tabell 8. P-värden för viktskillnader mellan de olika behandlingarna. Värden markerade med fetstil representerar 
signifikanta p-värden för skillnad i vikt vid ett konfidensintervall på 95%. Analysen visar en skillnad mellan 
kontroll- och abborrebehandlingen i Gosnersteg 31 och 35, samt mellan trollslända- och abborrebehandlingen i 
Gosnersteg 31.  

Gosnersteg p-värde df 

23 0,669 2 

29 0,325 2 

31 0,000 2 

35 0,007 2 

Tukey HSD p-värde för G31 p-värde för G35 
Kontroll - Abborre 0,001 0,005 

Trollslända - Abborre 0,004 0,089 
Trollslända - Kontroll 0,246 0,360 
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Figur 8. Medelvikt för grodyngel i de olika behandlingarna i olika Gosnersteg (medel ± medelfel).  
 
 

4 Diskussion 
 
Hypoteserna i denna studie var att en skillnad skulle visa sig i främst hastighet och 
acceleration mellan ynglen beroende på vilken typ av predator den blev utsatt för. En 
predator som förföljer sitt byte (abborren) eller den som väntar in sitt byte (trollsländan). 
Detta visade sig dock inte stämma i denna studie.  
 
Det gjordes en accelerationsanalys där både maxacceleration för alla tre artificiella attacker, 
och ett test för medelmaxaccelerationen för varje predatorbehandling i varje Gosnerstadie. 
Både medelmax och max visade ingen skillnad mellan behandlingarna. Här förväntades en 
skillnad mellan åtminstone kontroll och Trollslända, eftersom grodynglen i 
trollsländabehandlingen borde behöva en snabb acceleration för att kunna komma undan 
attacker från en sådan bakhållsinriktad predator som trollsländelarven (Wilson et al. 2005, 
Touchon och Warkentin 2008). Hastighetsanalysen visade inte någon skillnad mellan 
behandlingarna i någon av Gosnerstadierna. Även här förväntades det en skillnad och då 
främst mellan Kontroll och Abborrebehandlingen eftersom studier visat att de grodyngel som 
vistas i miljöer där fisk är närvarande har en högre simhastighet än de som vistas i en miljö 
utan predatorer (Van Buskirk och McCollum 2000b, Wilson et al. 2005, Touchon och 
Warkentin 2008). Eftersom fisken förföljer sitt byte så borde det krävas en rätt så hög 
hastighet för att grodynglet ska kunna ha någon chans att komma undan. Det gjordes även en 
analys på djärvheten och mobiliteten hos R. temporaria vilket inte heller visade någon 
skillnad mellan predatorbehandlingarna, men som andra studier visat kan det vara så att 
simprestationen mellan behandlingarna inte skiljer sig åt nämnvärt (Hoff och Wassersug 
2000, Van Buskirk och McCollum 2000b) utan den högre svansfenan kanske främst ska 
fungera som lockbete så ynglet klarar sig undan bett från vitala delar (Van Buskirk et al. 
2003). 
 
Den morfometriska analysen visar ett större förhållande mellan svanshöjd och svanslängd för 
grodyngel exponerade för abborre än ynglen i kontrollbehandlingen (tabell 7, figur 7). Inga 
skillnader hittades mellan yngel i trollsländabehandlingen och yngel i den predatorfria 
behandlingen (tabell 7). I Gosnersteg 29 och 31 kan man se en trend till att det eventuellt kan 
vara en skillnad mellan abborre- och trollsländabehandlingen (tabell 7). Vissa ranid-arter har 
visat sig öka förhållandet mellan svanshöjd och svanslängd när de exponeras för 
fiskpredatorer, medan andra arter har visat en minskning jämfört med predatorfria miljöer 
(Lardner 2000, Relyea och Werner 2000, Relyea 2001, Wilson et al. 2005, Benard 2006, 
Touchon och Warkentin 2008, Orizaola et al. 2012). I denna studie är det kanske möjligt att 
det kan vara något helt annat som inducerar denna förändring hos R. temporaria. Denna 
förändring kanske inte är predatorspecifik, utan kanske beror på hur stor predationsrisken är 
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som helhet. Det kanske är själva aktivitetsnivån hos predatorn som spelar in hur stor 
morfologisk förändring som grodynglet genomgår.  
 
Grodynglen visade en viktskillnad mellan varje Gosnersteg, förutom för ynglen i 
kontrollbehandlingen mellan Gosnersteg 29 och 31 (figur 8). En teori är att de helt enkelt inte 
behövde äta upp sig eftersom det inte är konkurrens om maten på grund av den relativt 
frekventa matningen, eller så har ynglen i kontrollbehandlingen kanske helt enkelt inte haft 
ett lika stort behov av att äta då de inte har känt av något hot från en predator. En anledning 
till att ynglet äter mer när den känner av predatorns närhet kan vara att stressen ynglet 
upplever ökar ynglets energiförbrukning och då ökar dennes matintag. En annan anledning 
skulle kunna vara att den behöver extra energi för att kunna orka simma ifrån predatorn. 
Efter Gosnersteg 31 visas en skillnad mellan kontroll- och abborrebehandlingen samt 
trollslända- och abborrebehandlingen (tabell 8). Skillnaden här i förhållande till andra 
studier (Lardner 2000, Orizaola et al. 2012) är att denna studie visar att de yngel som blivit 
exponerade för kemiska signaler från abborren har större tillväxt än de som blivit 
exponerade för signaler från trollsländorna. I tidigare studier har det visats att abborre 
reducerar tillväxthastigheten av R. temporaria (Lardner 2000, Orizaola et al. 2012), vilket 
kanske kan förklaras med att grodynglen inte hinner leta mat i samma utsträckning som 
grodyngel med trollsländor som predatorer på grund av att ynglen blir förföljda av abborren. 
En anledning kan vara att ynglen som levt med abborren inte haft möjlighet att simma i väg i 
samma utsträckning som de kan göra i deras naturliga miljö och att de försöker samla så 
mycket energi som möjligt så de kan genomgå metamorfos och fly undan abborren. Tidigare 
studier har visat att grodyngel som exponeras för trollsländor har en högre tillväxthastighet 
jämfört med grodyngel som är exponerade för abborre (Lardner 2000, Orizaola et al. 2012). 
Detta kan förklaras av att grodynglen försöker växa sig för stora för trollsländan och blir på 
så vis svårare att konsumera, eller att de, så snabbt som möjligt, ska kunna genomgå 
metamorfos och också därigenom undkomma predation från trollsländan.  
 
Under försökstiden dog många av våra trollsländor och det fanns inte möjlighet att få tag på 
fler, och tillräckligt stora individer, så där föreligger en eventuell anledning till att resultatet 
inte överensstämmer med tidigare studier. Som man kan se i figur 8, följer tillväxten i 
trollsländabehandlingen ganska tätt kontrollen, och det kan ju även visa att dessa yngel inte 
alls kände ett så stort predationstryck från trollsländorna som vi hoppats på (El Balaa och 
Blouin-Demers 2012). Förutom att ha tillgång till större och fler trollsländelarver så tror jag 
att det bör bli bättre vattengenomströmning och lättare för de kemiska signalerna att nå ut 
till grodynglen i fall en bur till larverna görs med exempelvis ett finmaskigt nät i stället för en 
hamsterbur i genomskinlig plast med hål i locket. Ännu en felkälla under denna studie kan 
vara den ”icke-dödliga artificiella predatorn”, som i detta fall var jag som petade grodynglen 
på ryggen i tur och ordning med en lång pinne. Detta skulle kunna göras betydligt bättre med 
någon metod som inte stör omgivning eller riskerar att varna grodynglen i förväg. Det vore 
intressant att göra ett nytt experiment med R. temporaria för att se om det blir samma 
resultat, och kan därmed utesluta ett eventuellt behandlingsfel, eller om det blir tvärtom och 
att det kanske är något helt annat som ligger bakom dessa förändringar. Några intressanta 
frågeställningar som kommit upp i denna studie är ifall rovdjurets diet verkligen påverkar 
grodynglets utveckling? Kan antalet predatorer i en behandling påverka resultatet av den 
morfologiska förändringen? 
 
Att förstå de begränsningar som påverkar plasticiteten är grundläggande både för vår 
kunskap om aktuell ekologi och evolutionär historia av arten, och för vår förmåga att 
förutsäga dessa arters kapacitet att reagera på nya miljöförändringar (Bennett och Murray 
2015). Forskningen kring dessa djur är inte så omfattande och det finns bristande kunskap i 
vad dessa morfologiska effekter faktiskt har för inverkan på dessa djur, därför är det viktigt 
att fortsätta studera dessa. 
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