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ABSTRACT 
 
The colour choice of spiders and the effects of competition on this phenomenon were examined in 
the laboratory using the sit-and-wait predator goldenrod crab spider (Misumena vatia, 
(Thomisidae)). This species can  be both white and yellow (could also change colour)  and it was 
here examined whether individuals preferred to sit on flowers which has the same colouration as 
their bodies. I found that M.vatia showed preference for flowers that matched their own body 
colour, but when competition was introduced this preference disappear. It seems, however, that 
position is a factor that can influences the substrate decisions of M. vatia, where the edge of the 
flower is preferred. 
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INLEDNING 
 

Kamouflage är en strategi som återfinns bland många organismer i både växt- och djurriket. De 
mångtaliga insekterna (Insecta) och deras släktingar spindeldjuren (Arachnida) är några exempel, 
och de använder sig av olika typer av kamouflage både för att fånga byten och/eller förhindra att i 
sin tur bli byte för en predator. Med kamouflage menas inte bara att ha en färg som matchar 
bakgrunden som organismen befinner sig på, utan även kroppsform och beteende kan hjälpa till att 
dölja de individer som använder sig av detta (Purser 2003). Det första djur man oftast tänker på när 
det gäller att matcha sin omgivning är kameleonten som är en mästare på att gömma sig i lövverket. 
Den är ett långsamt djur som litar på sitt kamouflage både som skydd och för jakt av insekter. Hur 
effektivt kameleontens kamouflage är beror dels på vilka områden den väljer att röra sig och hur 
visuellt orienterade kameleontens predatorer är (Cuadrado et al. 2001). Ska man nämna insekter 
som har ändrat sin form radikalt så är vandrande pinnar (Phasmatidae) och vandrande blad 
(Tettigoniidae) bra exempel. De liknar, som namnen antyder, just blad och pinnar av olika slag och 
de är svåra att upptäcka när de inte är i rörelse och man inte fokuserar vid den enskilda punkten 
(Purser 2003). När det gäller kamouflage genom ett beteende finns det många organismer som 
använder det tillsammans med färg och kroppsform. En vetenskaplig artikel, skriven av Brandt och 
Mahsberg (2002), behandlar nymfer av afrikansk rovskinnbagge (Paredocla och Acanthaspis ssp), 
som maskerar sig med sandpartiklar samt växtdelar och kroppsdelar från tidigare byten. Detta 
skyddar dem mot predatorer samt döljer dem för sina byten (myror av olika slag), som har svårare 
att identifiera dem via doften, vilket ökar deras jaktlycka samt överlevnad.  

Det finns otaliga varianter av kamouflage men för enkelhetens skull har man delat in det i bland 
annat kategorierna passiv kamouflage och aktiv kamouflage. Ofta är det dock svårt att skilja dessa 
åt och många gånger är gränsen diffus. Passiv kamouflage är när individen ifråga inte gör något 
aktivt för att smälta in i bakgrunden. Aktiv kamouflage är när en organism faktiskt gör en 
ansträngning för att förbättra sin förklädnad (Purser 2003). Inom arachniderna i familjen 
Thomisidae (krabbspindlar) hittas det arter som använder sig av aktivt kamouflage för att 
överrumpla förbipasserande byten (Preston-Mafham 1996). En av dem är Misumena vatia, 
blomkrabbspindeln, som finns både i Europa och i USA och även i Sverige (Preston-Mafham 
1996). M. vatia är ett rovdjur vars taktik är att sitta öppet på blommor och ligga i bakhåll för 
passerande insekter som besöker blommor i pollineringssyfte (Ljungström 2004; Théry & Casas 
2002). De fångar sina byten med sina två par förlängda framben som är märkbart längre än deras 
bakben (Jäger & Kreuels 2006). De lyckas bara fånga ett stort byte vid cirka tre procent av alla 
försök och hela tjugo procent av de vuxna honorna lyckas inte få tillräckligt med föda för att kunna 
lägga ägg (Morse 2008). Men trots detta är blomkrabb  
-spindeln en skicklig jägare som kombinerar beteende och färg för att kamouflera sig på blommor. 

M. vatia är i grunden vit men kan ändra färg till gul om den placeras på gult substrat, vilket 
vanligtvis innebär gula blommor (Schmalhofer 2000; Preston-Mafham 1996). Den morfologiska 
förändringen beror på att M. vatia har en translucent kutikula (genomlysande yttre skinn) som 
släpper in ljus samt saknar ommochromer i hypodermis (visuella pigment i det innersta skinnlagret), 
vilket tillsammans gör att guaninkristaller som finns i krabbspindelns kropp kan reflektera vitt ljus 
och får blomkrabbspindeln att se vit ut (Schmalhofer 2000; Insausti & Casas 2009). När M. vatia 
väl placerat sig på ett gult substrat får det reflekterande gula ljuset krabbspindeln att börja producera 
gult pigment som hamnar i hypodermis och förhindrar guaninet att reflektera vitt ljus. Ju längre den 
sitter kvar desto mer intensivt gul blir den. M. vatias färgbyte inbegriper hela kroppen, allt från ben 
till opisthosoma och cephalothorax (Schmalhofer 2000). Individuella skillnader i form av 
röda/gröna tecken på cephalotorax och opisthosoma är ganska vanligt (Ljungström 2004). Själva 
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färgbytet tar bara några dagar och gäller bara honor. M. vatias hanar är mycket mindre i 
kroppsstorlek och är brunsvarta i färgen (Sandhall 2006). 

M. vatia jagar på en mängd olika arter av blommor och kan fånga byten som är mycket större än de 
själva såsom fjärilar (Lepidoptera), humlor, bin (Apidae) och blomflugor (Syrphidae). Som 
fullvuxen kan blomkrabbspindeln bli lite över en centimeter (Morse 1984) men trots sin storlek är 
den väl kamouflerad på blommor den sitter på både i sina bytens och i sina fågelpredatorers ögon. 
Detta kan vara svårt då bland annat Hymenoptera och fåglar använder sig av olika visuella system, 
så blomkrabbspindeln måste matcha färgen på blomman som den sitter på så exakt som möjligt ur 
både sina bytens och sina predatorers ögon. Hur väl detta går varierar mellan olika arter av 
krabbspindlar. Thomisus onustus, en släkting till M. vatia, kan  minska sin achromatiska kontrast 
gentemot både vita och gula blommor så att skillnaden mellan krabbspindeln och blomman är liten 
vilket påverkar bland annat bins (Apidae) visuella syn. M. vatia lyckas dölja sig för bin på vita 
blommor, men dock inte lika bra som T. onustus på gula blommor (Théry et al 2002). Det beror på 
att de UV-absorberande blomkrabb   
-spindlarna placerar sig på UV-reflekterande gula blommor och bildar därmed en kontrast. Dock så 
använder bin bara sina gröna receptorer för att se på långa avstånd i sökandet efter blommor, och 
det gör att M. vatia är väl kamouflerad på långa distanser. Det är tur för blomkrabbspindeln 
eftersom bin är en av dess primära byten. Med andra ord så är det inte en förlust för M. vatia att inte 
perfekt matcha gula blommor (Chittka 2001). 

Det har gjorts flera undersökningar kring familjen Thomisidae, varav en tar upp blomval hos den 
australiske krabbspindeln Thomisus spectabilis. Undersökningen av Heiling et al. (2005) visade att 
gula krabbspindlar föredrog gula blommor men att vita krabbspindlar bara visade en svag preferens 
för vita blommor. De gula T. spectabilis matchade de gula blommornas färg bra och var därför 
perfekt kamouflerade. Deras favoritbyte som är honungsbiet, Apis mellifera, lade inte märke till sina 
predatorer. Men en vit spindel däremot är dåligt kamouflerad på en vita blomma då den reflekterar 
UV-ljus medan en vit blomma inte gör det. Det visade sig dock inte vara en nackdel då honungsbin 
verkade dras till vita och gula blommor mer när det satt en vit krabbspindel på dem. Vita T. 
spectabilis använder sig av en annan strategi än M. vatia. Genom att reflektera ljus så attraherar den 
bytet medan vita  M. vatia absorberar ljus och smälter in i blomman.  

När det gäller undersökningar kring M. vatia så har  Morse (2000, 2004) skrivit om juvenila 
blomkrabbspindlars blomval och betydelsen erfarenhet har och huruvida de väljer substrat ensamma 
eller många samtidigt. I den förstnämnda undersökningen noterade han var de juvenila 
krabbspindlarna satt på gullris (Solidago spp). De spindlar som satt på gula eller gröna knoppar 
flyttade sig fortare och mer frekvent än de individer som satt på öppna blommor. Erfarenhet hade 
bland annat med deras substratval att göra. Den andra artikeln tar upp juvenila M. vatias respons på 
substrat när de presenteras för det i grupp eller enskilt. När de presenterades för gullris (Solidago 
canadensis) och flockaster (Aster umbellatus) visade de en preferens för gullris både i grupp och 
enskilt när de var i fysisk kontakt med kronan, dock så accepterade de gullris oftare när de var 
ensamma än i grupp. När de presenterades för blommorna tio centimeter ifrån så skilde de inte 
mellan gullris och aster utan valde båda två ungefär lika ofta. Detta visade bland annat att juvenila 
spindlar använder mycket tid till att relatera först till en plats och sedan bestämmer dem om 
substratet är bra nog att jaga på. 

Syftet med min undersökning var att ta reda på M. vatias färgpreferenser, oavsett ålder, genom att 
presentera individer för både gula och vita blommor samt observera M. vatias beteende när 
konkurrens från andra individer introduceras. Jag ville också utröna om de olika färgvarianterna 
hade olika stark konkurrens gentemot varandra och kunde tänkas bete sig annorlunda än när bara 
vita eller gula M. vatia konkurrerade med varandra. Jag ville också se om blomkrabbspindlarnas 
färgpreferenser skilde sig åt mellan konkurrens- och kontrollgruppen för att se om det finns en 
konkurrensfaktor som påverkar deras val. Tanken var också att försöka få fram de bakomliggande 
orsakerna till M. vatias val av blomma och beteende vid konkurrenssituationer.  
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Frågeställningar 
 

• Väljer individer av M. vatia blomfärg efter sin egen kroppsfärg? 
• Finns det någon skillnad i färgval mellan de gula och vita M. vatia? Är den ena 

färgvarianten mer kräsen i sitt val än den andra? 
• Kommer man att se en förändring i spindlarnas beteende på grund av konkurrens i form av 

kamp om substrat, kannibalism, färgval som inte matchar kroppsfärgen eller undvikande av 
substrat? 

• Har vita och gula individer olika konkurrensstyrka?    
 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 

Insamlingen av M. vatia påbörjades 15 maj och avslutades den 4 juli 2010. Totalt samlade jag in 
fyrtiofyra stycken krabbspindlar under nio dagar, varav arton stycken var av den vita varianten och 
tjugosex stycken var av den gula varianten. Insamlandet skedde bland annat på Gotland, i Västra 
Götaland och i Bohuslän. På Gotland samlade jag in på tre lokaler i Visby (koordinater: 6392382, 
697722; 6392008, 697833; 6391888, 697404) och vid Landträskdammen i Tingstäde (6406897, 
705783). I Västra Götaland skedde insamlandet i Skaraområdet (6465770, 409860) och i Bohuslän 
hittade jag M. vatia på Orust (6447382, 312890) och i Uddevalla (6472501, 319791).  

Vid varje fynd noterade jag blomkrabbspindelns färg, storlek och vilken växtart individen satt på. 
Jag skrev även upp om individen satt på kanten eller i mitten på blomman samt vilket datum och 
lokal krabbspindeln hittades på. Jag klassade in individerna antingen som stor (0,5- 1 centimeter) 
eller liten (mindre än 0,5 centimeter). Efter insamlandet placerades krabbspindlarna i små 
plastburkar tillsammans med blomman de satt på och diverse gröna växtdelar. De vattnades och 
utfodrades med bin (Apidae), blomflugor (Syrphidae) och diverse andra flugor (Diptera) var fjärde 
dag.  

Till själva experimenten användes fyra stycken plastterrarier (28x18x25 cm) vars sidor täcktes med 
svart eller mörkgrönt papper till ungefär hälften så att ljus kunde komma in men samtidigt skapa en 
färgkontrast till blommorna. Till experimenten användes maskrosor (Taraxacum) och margeriter 
(Margerit argyranthemum) med stjälk på runt fem centimeter, som jämnt placerades ut i varje 
terrarium på en botten bestående av blomjord. Om dessa inte fanns att tillgå användes liknande 
blommor ur samma familj, som prästkrage Leucanthemum vulgare, tusensköna (Bellis perennis) 
och skogsfibbla (Hieracium sect. Hieracium). De spindlar som satte sig i mitten (på det gula) på 
margeriten ansågs ha valt gul färg. Experimenten påbörjades 17 maj och avslutades 5 juli, 2010, 
dock pågick inte experimenten kontinuerligt under nämnda period.  

Färgval 

Syftet var att se vilken blomma individerna valde och därmed vilket färgval de föredrog. Jag satte 
antingen i fyra vita eller gula spindlar i taget (ibland färre) i varje terrarium så att varje individ hade 
ungefär lika långt till en vit och gul blomma (skulle ta för lång tid att sätta i en krabbspindel i taget). 
Färgvarianterna blandades inte med varandra. Jag noterade även här färgvalet, position på 
blomman, färgen på krabbspindeln, storleken och tiden det tog för individen att göra sitt val. När en 
spindel valt blomma att sätta sig på tog jag ut den från experimentterrariet. Fem individer av 
margerit och maskros respektive användes i varje terrarium.  

Positionen på blomman för de vita och gula krabbspindlarna skilde sig åt i viss mån. De vita satt 
antingen på kanten av blomman eller på undersidan av kanten medan de gula positionerade sig 
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antingen på kanten, undersidan av kanten eller i mitten på blomman (Fig.1 och 2; tab.2 och 3 i 
appendix).   

När det gäller tidsaspekten så satt jag de första femton minuterna och observerade, efter det tittade 
jag till dem varje kvart. Om en individ valde blomma under natten noterade jag hur lång tid det gått 
mellan den första kontrollen på morgon till den senaste föregående dag. Till det första experimentet 
användes totalt fyrtiotvå blomkrabbspindlar varav arton var vita och tjugofyra gula. Det första 
experimentet utfördes under datumen 17-22/5, 26/5, 2/6, 26-28/6 och 5/7.  

 

 
Figur 1. Gul Misumena vatia i mitten av maskros.             Figur 2. Vit Misumena vatia på kanten av margerit. 
Visar att gula individer kan sitta både i mitten och på        Visar att vita individer bara kan sitta på kanten av en 
kanten av en blomma i syfte att matcha sin bakgrund.        blomma i syfte att matcha sin bakgrund.  

 

Färgval med konkurrens 

I det andra experimentet testade jag om konkurrens påverkade krabbspindlarnas blomval. I 
kontrollen hade jag fem maskrosor och fem margeriter som i försöket innan, och i terrariet med 
konkurrens hade jag endast en maskros och en margerit. Fyra spindlar av samma färg sattes ner i 
vartdera terrarium. De olika färgformerna av krabbspindlarna blandades inte utan vita var för sig 
och gula för sig. Sammanlagt gjordes det tre tester som kontroll för den gula färgvarianten (det 
tredje testet gjordes med två spindlar istället för fyra på grund av brist på individer) samt två tester 
med vita. Testerna med konkurrens var tre stycken vardera för gula och vita. Jag nedtecknade vad 
krabbspindlarna gjorde under cirka två dygn med två timmars mellanrum. Det som observerades var 
blomval, position på blomman, tid till val, förekomsten av kannibalism mellan individer och antalet 
gånger krabbspindlarna i varje test valde färg. En krabbspindel ansågs ha kannibaliserat på en annan 
krabbspindel om den dödat och synligt höll fast och åt av individen i fråga (Fig.3). Anledningen var 
att med upprepade försök se om deras beteende skiljer sig åt när en konkurrensfaktor fanns med.  
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Figur 3. Kannibalism mellan två gula Misumena vatia i ett av försöksterrarierna. 
 Den översta är den som kannibaliserar. 

Konkurrens med olika färg 

Syftet var att se om de olika färgvarianterna utövade olika konkurrenstryck gentemot varandra. Två 
vita spindlar sattes ihop med två gula spindlar i både kontroll- och konkurrensgrupper. Två 
kontrolltester och två konkurrenstester utfördes. Samma saker nedtecknades här och tidsaspekten på 
två dygn var densamma. Till experimenten användes prästkrage och gråfibbla (Pilsosella 
officinarum) eller maskros. I kontrollen fanns det fem vita blommor och fem gula blommor och i 
konkurrensgruppen användes en gul och en vit. 

Statistisk analys 

De statistiska test som användes var chi-square test of homogeneity, samt chi-square test for 
association, för att se om frekvensfördelningen av färgval var statistiskt signifikant (Fowler et al. 
2006). 
 
    
RESULTAT 
 
Experiment 1: Färgval 

Alla de testade spindlarna valde en blomma att sätta sig på. Av de arton vita blomkrabbspindlarna 
valde femton (83,4 %) vit färg medan tre individer (16,6 %) valde gul färg. Av de gula 
blomkrabbspindlarna valde tjugotre gul färg (95,8 %) och bara en (4,2 %) valde vit färg (Fig.4). M. 
vatias färgval var inte slumpmässig, individerna valde medvetet blomma och färg efter sin egen 
kroppsfärg. (N=24 yellow spiders and 18 white spiders; Yates corrected chi-square test  χ2=9.37 
(yellow),χ2= 6.72 (white), d.f.=1, P<0.01). Således fanns en signifikant preferens hos båda 
spindelgrupperna att välja blommor av sin egen färg.  
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Figur 4. Färgval hos Misumena vatia. De svarta kolumnerna är de gula  
individernas blomval och de grå kolumnerna representerar de vita individernas 
blomval. 
. 

Jag noterade även tiden det tog för M. vatia att välja en blomma att placera sig på och därmed välja 
färg. Medeltiden för alla individer, oavsett färg, var 4 h och 37 minuter (277 min.). Medeltiden för 
de vita blomkrabbspindlarna samt de gula var 4 h och 50 minuter (290 min.) respektive 4 h och 27 
minuter (267 min.) Detta är inga exakta siffror eftersom jag tittade till krabbspindlarna de första 
femton minuterna och därefter varje kvart (tab.2 och 3 i appendix). 

Av de trettien individer som hittades i fält (gula och vita), som hade valt positionen i mitten eller 
kanten av blomman, valde tjugofyra kanten. (N=24 kanten, N=7 mitten: Yates’ corrected chi-square 
test χ2 =4.129, d.f.=1, P<0.05). M. vatia visar en preferens mot att sitta på kanten av blomman 
oavsett färg på spindlarna. 

Experiment 2: Färgval med konkurrens 

Totalt användes tjugofyra individer i konkurrensgruppen varav sjutton gjorde ett färgval: sex av de 
vita blomkrabbspindlarna valde vit färg (75 %) och två valde gul färg (25 %). Av de gula 
blomkrabbspindlarna valde sju individer gula blommor (77,7 %) och två av individer valde vita 
blommor (22,2 %) (Fig.5). När en M. vatia valt en blomma flyttade den på sig efter en tidsperiod 
och gjorde det därmed möjligt för andra individer att välja blomma samt så kunde det ibland sitta 
två spindlar på samma blomma. M. vatia valde inte blomma efter sin egen färg. (N=9 för gula och 
N=8 för vita; Yates’ corrected chi-square test χ

2=1.77 (gula) χ2=1.12 (vita), d.f.=1, P>0.05).  

I kontrollgruppen var det totalt arton individer som deltog i experimentet, varav fjorton individer 
gjorde ett färgval. Av de sex vita individerna var det fyra stycken (66.7%) som valde vit färg och två 
som valde gul. Av de åtta gula individerna var det sju stycken som valde gul färg (87.5%) och en 
som valde vit färg (Fig. 6). Även här valde inte M. vatia blommor efter sin kroppsfärg, dock tycks 
det finnas en tendens mot matchande färgval (N=8 för gula och N=6 för vita; Yates’ corrected chi-
square test χ2= 3.12 (gula) χ2=0.64 (vita), d.f.=1, P>0.05). Särskilt för de gula individerna fanns det 
en antydan till preferens för gula blommor (P=0.06). 
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Figur 5. Misumena vatias färgval under konkurrensförhållanden. Svarta  
kolumner är gula individers blomval och grå kolumner är vita individers blomval. 
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Figur 6. Misumena vatias färgval i kontrollgruppen. Svarta kolumner är gula 
individers blomval och grå kolumner är vita individers blomval. 

 

Jag ville också se om det fanns någon skillnad mellan kontrollgruppen och konkurrensgruppen för 
att utröna en effekt av konkurrens, när det gäller antalet individer som inte gjorde något val 
överhuvudtaget (N=26 kontroll, N=32 konkurrens; Yates’s corrected chi-square, χ

2=0,4519, df=1,  
P>0.05).  I siffror innebar det att utav tjugosex individer i kontrollgruppen var det nio stycken som 
inte valde någon färg samt i konkurrensgruppens trettiotvå individer var det femton stycken som 
inte gjorde något val. I det här testet inräknades även de individer som var med i experiment 3 
konkurrensgrupp och kontrollgrupp för att få fler individer att testa.  
 
Kannibalism som effekt av konkurrens kunde inte bevisas. Kannibalism förekom men i lika stor 
utsträckning i konkurrensgruppen och kontrollgruppen. 
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Experiment 3: Konkurrens med olika färg 

Av sexton individer som deltog i experimentet var det sju stycken som valde färg. I 
konkurrensgruppen var det fyra som valde totalt sett. Tre vita blomkrabbspindlar valde vit färg och 
den enda gula valde gul färg. Bland kontrollgruppens spindlar var det en vit som valde samma färg 
som dess kropp, detsamma gjorde de två gula spindlarna (tab.1). 
 
 
Tabell 1. Visar M. Vatias  val av färg  både i konkurrensgruppen 
 och kontrollgruppen samt färgen på själva individen som valde.    
  

Konkurrensgrupp Kontrollgrupp 

spindel färgval spindel Färgval 

gul gul gul Gul 

vit vit gul Gul 

vit vit vit Vit 

vit vit   

vit vit   
        

 
 
 
DISKUSSION 
 
M. vatia visade en tydlig preferens för blommor som matchade deras kroppsfärg samt så fanns det 
även en preferens att positionera sig på kanten av blomman, oavsett vilken färg spindlarna själva 
hade. När konkurrens introducerades fann jag ingen preferens för att M. vatia valde blomma efter 
sin egen färg. Kontrollgruppen påvisade samma resultat som konkurrensgruppen med ingen tendens 
till att välja blommor efter den egna kroppsfärgen, samt en antydan till, att särskilt de gula 
individerna föredrar blommor av sin egen färg. Brist av blomval och kannibalism som en effekt av 
konkurrens kunde inte hittas. 
 
Experiment 1: Färgval 

Som förväntat valde M. vatia  färg efter sitt eget utseende, detta är bra för krabbspindlarna ur flera 
synvinklar. För det första är de tillräckligt kamouflerade för att kunna fånga byten och dessutom är 
det svårare för deras predatorer att upptäcka dem (Théry et al. 2002). I min mening är det också 
kostnadseffektivare att välja färg efter sin egen kroppsfärg på grund av den tid och energi det tar att 
byta färg, samt den förhöjda risken för predatorattacker det skulle innebära. Dock så fanns det en 
svag antydning till att vita spindlar inte är lika nogräknade när det gäller färgval som de gula 
spindlarna där det bara fanns en individ som valde en vit blomma medan det fanns tre vita individer 
som valde gul färg. 

Heiling et al (2005) undersökte substratval hos krabbspindeln Thomisus onustus och resultaten från 
experimenten visade samma resultat som i min undersökning. Liksom hos M. vatias, valde T. 
onustus att placera sig på blommor som hade samma färg som sin egen kroppsfärg. Deras studie 
visade också att de vita individerna inte var lika nogräknade som de gula individerna, när de gäller 
substratval. Denna tendens kunde man också se i denna studie (dock svag) då fler vita M. vatia 
valde gula blommor än vad gula M. vatia valde vita blommor.   

Position 
Att vita blomkrabbspindlar valde kanten på vita blommor medan gula både satt på kanten och i 
mitten har en enkel förklaring. Det beror helt på hur blomman är konstruerad. Prästkragar och 
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margeriter är gula i mitten och har vita kronblad så för att en spindel ska kunna välja vitt måste den 
placera sig på kanten av blomman. De gula blomkrabbspindlarna på maskrosor kunde välja mer fritt 
då dessa är helt gula.  

Men tittar man på M. vatias val av position på blomman oavsett färg, i fält, så fanns det en preferens 
till att placera sig vid kanten. Anledningen till att de flesta satt på kanten av det gula kan bero på att 
det är säkrare och försäkrar en större jaktlycka. En pollinerare landar ofta i mitten på en blomma 
(pers. obs.) och genom att placera sig vid sidan kan spindeln bedöma bästa tillfälle och anfallshåll. 
Sitter den i mitten måste den fånga bytet direkt och framifrån vilket är mer riskabelt då många byten 
kan försvara sig, samt att de oftast landar i mitten av blomman.  

 

Position har visat sig ha en påverkan på M. vatia om man tittar på resultaten som Morse (2000) fick 
under sin studie av naiva M. vatias blomval och effekten av erfarenhet. Spindlarna föredrog att sitta 
på gullrisets blomhuvuden (Solidago spp) framför gullrisets gula eller gröna knoppar, dessutom så 
bytte de individer, som satt på dessa knoppar, mer frekvent och snabbare position. De bytte då ofta 
till blomhuvuden i stället för andra knoppar, då dessa drog till sig mer byten. I en annan 
undersökning av Morse (1984) studerades M. vatias jaktposition på sidenört (Asclepias syriaca) 
mellan blomställningar Morse visade att spindlarna föredrog blomställningar med mycket nektar i, 
dock var de många individer som avvek från detta mönster.  

I en annan studie av Heiling et al (2006) påvisades att krabbspindeln Thomisus spectabilis, 
positionerade sig på tepaler på prästkragar för att skapa en UV-kontrast vilket lockade till sig bin 
mer frekvent än inte ockuperade prästkragar. Däremot om T. spectabilis satte sig i mitten på 
prästkragen så lockade det till sig mindre bin.   

 

Experiment 2: Färgval med konkurrens 

Spindlarna visade ingen signifikant preferens att välja blommor som hade samma färg som dem 
själva, detta var fallet i både kontrollgruppen och konkurrensgruppen. Detta fann jag underligt då 
spindlarna valde blommor som hade samma färg som de själva i första experimentet. Därför hävdar 
jag att det fanns en svag preferens mot att välja ytor som motsvarade spindlarnas egen färg även i 
det andra experimentet. Detta finnar jag stöd i genom  figur 5 och 6, samt att det var nästan 
signifikant för de gula spindlarna att välja gula blommor i kontrollgruppen.  

 

En sak som kan vara en indikation på konkurrens är skillnaden i frekvensen av matchande färgval 
mellan spindlar i experiment 1 och spindlar i experiment 2, detta kan vara en indikation på att 
konkurrens påverkade spindlarnas beteende. I experiment 1 valde M. vatia färg efter sin kroppsfärg 
i 90% av alla försök och gav signifikanta resultat i båda testen. I experiment 2 valde endast 76.5% 
av alla individer matchande färger och båda testerna var osignifikanta. Visserligen gav även 
kontrollgruppen i experiment 2 ett osignifikant resulat. Dock är det tänkbart att en viss konkurrens 
även förekom i kontrollgruppen. Det tillföljd av att jag tog ut individerna från terrariet i experiment 
1 direkt efter deras blomval. I experiment 2 var tiden för individerna förbestämd och således förblev 
samtliga individer i terrariet under två dygn och utövade därmed troligare en konkurrens gentemot 
varandra. Förvisso fanns ingen direkt konkurrens om substrat, men en mer indirekt konkurrens kan 
vara en faktor som fanns med som till exempel undvikande av andra individer av samma art.  
 
Antalet blomval 
Att det inte fanns någon skillnad i antalet individer som inte valde blomma mellan 
konkurrensgruppen och kontrollgruppen, indikerar att ett sådant beteende, orsakat av konkurrens, 
inte existerar. Det faktum att alla individer valde i första experimentet och att tjugofyra individer 
inte valde i det andra experimentet, kan bero på att de olika experimenten bedrevs med olika 
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observationsfrekvenser. I experiment 1 observerade jag M. vatia varje kvart medan jag i 
observerade varannan timme i experiment 2. Denna felkälla kompenserades dock för i största 
möjliga mån då spindlarna under experiment 2 vistades i terrariet under en avsevärt längre tid, 
under två dygn med sömn borträknat, och i experiment 1 hade spindlarna en snittid på 277 minuter 
när det gäller att välja blomma. Således blev antalet faktiska observationer av motsvarande antal (i 
snitt 18 observationer vid experiment 1 och i snitt 17 observation vid experiment 2). Därför måste 
det finnas en alternativ förklaring till skillnaden i blomvalfrekvens mellan experiment 1 och 
experiments 2. Den enda synliga skillnaden som förekom mellan experiment 1 och experiment 2:s 
kontrollgrupp var att individerna avslutade testet när de valde blomma under experiment 1. Därmed 
sjönk den konkurrensfaktor som spindlarna utövade mot varandra i experiment 1 medan 
konkurrensen i experiment 2:s kontrollgrupp förblev den samma under hela försöket.  
 
Kannibalism 
Ett annat tecken på konkurrens kunde vara en ökning av kannibalism i konkurrensgruppen men det 
resultat jag fick påvisade inga sådana tendenser. I konkurrensgruppen hände detta bara en gång och 
i kontrollgruppen hände det två gånger varav den ena tog plats i experiment 3. Ingen färgvariant 
kannibaliserade mer frekvent och visade på en bättre förmåga att konkurrera än den andra. 
Krabbspindlar har både tagit individer med samma och olika kroppsfärg som de själva besitter.  

De individer som var offer för kannibalism var, ur min synvinkel, svagare/i underläge och blev 
således rov för hungriga starkare individer. Den ena individen var lite mindre i storlek, de andra 
saknade en/flera framben vilket minskade chansen för överlevnad. Vilka som överlever och vilka 
som blir byten har inte med färg att göra utan snarare om de är skadade och vilken kroppsstorlek de 
har, vilket i sin tur beror på ålder, förmåga att fånga byten och välja lämpligt substrat. Att M. vatia 
bara i tre procent av fallen lyckas att fånga ett stort byte (Morse 2008) kan också ha en påverkan på 
den låga frekvens av kannibalism och även hur hungriga blomkrabbspindlarna varit vid möten med 
andra individer kan ha påverkat utfallet. 

Det som jag dock finner troligast är att honor faktiskt kan känna igen honor av samma art, men att 
ingen hänsyn tas det till det faktumet, och individer av den egna arten kategoriseras som potentiell 
föda men att risken mot att skadas/bli dödad måste vägas mot chansen att få föda. Som jag nämnt 
redan tidigare, kanske fler försök att kannibalisera inleddes än antalet lyckade försök, vilket också 
kan förklarar den låga förekomsten av noterad kannibalism.  

Att konkurrens mellan olika individer av M. vatia om substrat och därmed föda är en realitet anser 
jag högst troligt. Substrat och byten är troligen en begränsad resurs och ute i naturen kan mängden 
fluktuera mellan område, säsong och år liksom mängden individer av M. vatia som måste 
konkurrera om tillgångarna. Om konkurrensen är indirekt/direkt eller diffus är dock svårare att 
fastställa och alla tre varianterna kan finnas med och påverka vid olika situationer och tidpunkter. 
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SUMMARY 
 
Colour selection in the goldenrob crab spider (Misumena vatia) with and without competition 

 
Introduction  

Camouflage is something that is widely used in nature and it comes in many forms and shapes. 
Insects (Insecta) are masters of disguise using behaviour, colour and shape to survive and with the 
intention of catching prey. Katydids (Tettigoniidae) and stick insects (Phasmatidae) are examples of 
insects using this method. But insects are far from the only ones using camouflage; their distant 
relatives, the spiders (Aranae) also take an advantage of their camouflage, especially the family 
Thomisidae, the crab spiders. Crab spiders are good at blending into the background, catching prey 
without the use of a web. The goldenrod crab spider, Misumena vatia, is a flower dwelling, sit-and-
wait predator, which is equipped to catch prey much larger than itself, and is particularly good at 
hiding. Like all thomisids the goldenrod crab spider’s two pairs of front legs are much longer than 
the rest of their legs which gives the spider a peculiar crablike look. It’s only the females which 
adapt their entire body colour to match the flower on which they hide, and the female can also 
change colour between white and yellow. The purpose is to appear cryptic to both prey and predator 
and their particular colour vision, which differs between insects and bird predators. How well the 
crab spider succeeds in mimicking the colour of the flower depends on whether the flower is yellow 
or white. Yellow flowers often consist of UV-reflecting parts whilst white flowers only consist of 
UV-absorbing parts. The female crab spiders absorbs the UV-light just as the white flowers, and 
therefore succeed in matching the flower colour more perfect than it would have on the yellow 
flowers.   

The Australian crab spider Thomisus spectabilis also has the ability to change colour between white 
and yellow and an examination by Heiling et al (2005) showed that the yellow form of T. spectabilis 
preferred to sit on yellow flowers whilst the white form only slightly favoured white flowers. What 
preferences M. vatia might have were the aim of this study as well as to examine the crab spiders’ 
behaviour when competition was introduced in the form of few flowers and many individuals of M. 
vatia. Behaviour I expected were increased cannibalism, fighting over substrate, choosing a 
different colour and avoidance of substrate. 

Material and methods 

I collected spiders from three areas in southern Sweden. In total I collected forty-four M. vatia 
during nine days during the period 15 May to 4 July. Forty-two of these were used in the laboratory 
experiments, eighteen were white and twenty-four were yellow. They were put in small plastic 
containers, with the flowers they hid on, and were fed and watered every fourth day. Under the first 
experiment larger plastic containers were used with a layer of soil on the bottom and five daisies 
(Argyranthemum & Leucanthemum) and five dandelions (Taraxacum), with a five centimetre plant 
stem, were evenly planted in the container. Four spiders of the same colour morph, were then put in 
the container and then flower choice, time it took to choose and the position on the flower were 
noted. The purpose of the first experiment was to see which colour the female M. vatia favoured. 
The purpose of the second experiment was to see if there were any behaviour affects because of a 
possible underlying competition factor, such as cannibalism and avoidance of substrate. All the 
material that was used in the first experiment was also used in the second test with one exception; 
only one flower of each colour was put in the container. A control group were included, which was 
carried out exactly the same way as the first test. The third experiment was a variant of the 
competition experiment where I mixed both white and yellow crab spiders and the purposes  of this 
was to see whether one colour morph opposed a stronger competition factor than the other colour 
variant.  
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Results 

My result state that female goldenrod crab spiders prefer to sit on flowers with the same colour as 
their bodies and that the white and yellow individuals distributed differently on the flowers (N=24 
yellow spiders and 18 white spiders ;Yates corrected chi-square test  χ2=9.37 (yellow), χ2= 6.72 
(white),d.f.=1, P<0.01). The average time it took for a M. vatia to make a decision was 4 hours and 
37 minutes. My result also indicates that M. vatia favoured the edge of the flower to sit on: of 
thirty-one individuals in the field, of both colour variations, twenty-four sat on the edge. (N=24 the 
edge, N=7 middle: Yates’ corrected chi-square test χ

2 =4.129, d.f.=1, P<0.05).  

When it comes to whether competition is present or not my result states that competition is not 
present: competition in the form of increased cannibalism or lack of flower choice could not be 
proven. In the control group nine M. vatia did not make a flower choice of the twenty-six 
individuals present. In the competition group fifteen did not choose of the thirty-two individuals. 

No difference was found between the two colour variations regarding colour choice in the second 
experiment (N=9 for yellow and N=8 for white; Yates’ corrected chi-square test χ

2=1.77 (yellow) 
χ

2=1.12 (white), d.f.=1, P>0.05). Individuals of M. vatia showed however a tendency for choosing 
matching colours. As much as 75 % of the white crab spiders chose matching colours and 77.7 % of 
the yellow individuals preferred matching colours. In total twenty-four individuals participated in 
the experiment. 

Of the eighteen crab spiders in the control groups, in the second experiment, there were six white 
and eight yellow that chose colour, and they also showed a vague tendency to prefer matching 
colours, though an insignificant one (N=8 for yellow and N=6 for white; Yates’ corrected chi-square 
test χ2= 3.12 (yellow) χ2=0.64 (white), d.f.=1, P>0.05). 

The result from experiment did not prove whether the different colours in the crab spider opposed 
different strength in the ability to compete. Too few individuals were used in the experiment. 
 
Discussion 

As I expected, the goldenrod crab spider chose colour of flowers after its own appearance, which 
benefits the crab spider in many different ways. First it improves the spider’s camouflage which 
decreases the risk of being taken by a predator and in the same time increases the chance of getting 
a meal. It is also more effective in the terms of cost in time and energy spent on changing colour to 
match the flower the spider in the present is occupying. There was, however, an indication that 
white crab spiders were not as choosy as the yellow ones when it comes to choosing colour. There 
was only one yellow individual picking a white flower whilst there were three white individuals 
picking a yellow flower. This could be due to an ambiguous underlying factor such as the quality of 
every individual flower or an olfactory cue that has an impact on M. vatia´s choice. 

When it comes to M. vatia’s lack of choice in both the control and competition group, it indicates 
that competition is not present. The fact that all individuals made a choice in experiment 1, when 
the individuals did not make one in experiment 2 indicates that a competition factor were present in 
both the control- and competition group due to the longer time that they spent together (two days 
per test). In the first experiment I removed an individual as soon it had made a flower choice. 

No difference was found between the competition group and the control group when it comes to 
cannibalism and no colour morph cannibalised more frequently than the other. The goldenrod crab 
spiders have taken individuals with both the same and different colours as their own body 
colouration. All the individuals which were victims of cannibalism had been weakened or were 
more vulnerable to an attack than the individuals who consumed them.  One of the victims was 
smaller than its attacker and the rest were missing one or more limbs, especially the front legs 
which are important in defence and for hunting prey. This made them weaker in a sense and 
decreased their survival chances. So I concluded the rate of cannibalism has nothing to do with 
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competition for substrate.   

The result of the second experiment indicates that there might be an underlying pattern, due to the 
fact that many spiders did not choose in the second experiment and that all spiders made a chose in 
the first experiment. Further testing is needed to try to entangle the behaviour of M. vatia.  
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APPENDIX 
 
Tabell 2. Storlek, position på blomma samt tiden det tog för varje individ  
att välja. U. kanten = undersidan kanten. Tid till val är ungefärlig. 
 
    Gula individer      
       
  antal storlek färgval position tid till val    
       
 1 stor gul mitten 6h  
 2 stor gul kanten 1h  
 3 stor gul kanten 2h  
 4 stor gul kanten 30min  
 5 stor vit mitten 2h  
 6 stor gul kanten 1h  
 7 stor gul kanten 2h 15min  
 8 stor gul mitten 4h  
 9 stor gul kanten 2h  
 10 stor gul kanten 7min  
 11 stor gul kanten 2h 30min  
 12 stor gul u. kanten 3h 45min  
 13 stor vit kanten 1h 45min  
 14 stor vit mitten 45min  
 15 stor gul u. kanten 9h 45min  
 16 stor gul u. kanten 5h  
 17 stor gul u. kanten 11h  
 18 stor gul kanten 1h  
 19 stor gul u. kanten 8h 30min  
 20 stor gul kanten 18h  
 21 stor gul kanten 8h 40min  
 22 stor gul u. kanten 48min  
 23 stor gul kanten 10min  
 24 stor vit mitten 14h 30min  
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Tabell 3. Storlek, position på blomma samt tiden det tog för varje individ att 
välja. * individer som satt sig under natten. U. kanten = undersidan kanten på 
 kronbladen. Tid till val är ungefärlig. 
 
      Vita individer     

       
  antal storlek färgval position tid till val    
       
 1 liten vit kanten 30 min  
 2 liten vit kanten 3h  
 3 liten gul kanten 3h  
 4 liten vit kanten  16h 45min  
 5 liten vit kanten 2h 15 min  
 6 liten vit u. kanten 2h 15 min  
 7 liten vit u. kanten 16h  
 8 liten vit kanten 1 min  
 9 liten vit kanten 2 min  
 10 liten gul kanten 5 min  
 11 liten gul u. kanten 10 min  
 12 stor vit  kanten 2h  
 13 stor vit kanten 2h 30 min  
 14 stor vit kanten högst 12h*  
 15 stor vit kanten högst 12h*  
 16 stor vit kanten högst 12h*  
 17 stor vit u. kanten 35min  
 18 stor vit kanten 2h  
              
 


