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Livet i vatten bygger på andra förutsättningar än livet på land. 
Anpassningen till vattenmiljön kräver unika lösningar. Synsin-
net är inget undantag. Vattendjurens ögon tvingas hantera ljus 
på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Föreställ dig ett rev med 
färgsprakande fiskar och koraller, vad vet vi egentligen om hur 
fiskarna upplever alla dessa färger?

Världen ur ett fiskperspektiv

Hos landlevande djur bryts en stor del av ljuset i hornhinnan. En förutsättning för detta är att det finns två olika medium på 
hornhinnans in- och utsida, luft och vatten. Eftersom djur under vatten, som till exempel fiskar, har samma medium på båda 
sidor blir följden att ljuset passerar hornhinnan utan att brytas i någon högre grad. Här en blåsfisk i Röda havet.

Foto: Einat Lapid

I linserna hos ett antal fiskar upptäcktes nyligen en 
egenskap som kan ge oss en förklaring till hur fis-
kar kan se olika färger. Dessa fiskar har en så kall-

lad multifokal lins, en lins som på en och samma gång 
kan fokusera ljus av olika våglängder till samma punkt 
på näthinnan.

Upptäckten av den multifokala linsen innebar ett nytt 
steg i förståelsen av synsinnet hos ryggradsdjur. Den här 
forskningen är inte bara viktig för att förstå hur synen 
fungerar hos fiskar och andra djur. Utvecklare av tek-
nisk optik inom fysik och medicin lyssnar också myck-
et intresserat på forskarnas nya upptäcker. Än en gång 
är naturen en inspirationskälla till skapandet av teknis-
ka hjälpmedel för människan.

Färgseendets fördelar
Strax under vattenytan råder extremt växlande ljusför-
hållanden. När ljuset träffar vattenytan, som så gott som 
aldrig är helt blank, uppstår ett stort antal ljusbrytning-
ar och speglingar. För att bäst kunna utnyttja ljuset un-
der dessa omständigheter är det en fördel att kunna se 
ljus av olika våglängder, det vill säga att kunna urskil-
ja färger. Att se flera färger är alltså en fördel i strävan 
efter att maximalt kunna utnyttja ljusets information, 
vilket i sin tur gör att ett djur kan anpassa sig bättre till 
omgivningen.

Förändrad ljusbrytning i vatten
Hos landlevande däggdjur bryts ungefär två tredjedelar 
av ljuset i hornhinnas främre och bakre yta. Ljusbryt-
ningen sker bland annat i gränsytan mellan luften och 
tårfilmen som täcker hornhinnans främre yta. Hos vat-
tenlevande djur sker av naturliga skäl ingen sådan ljus-
brytning. Följden blir att ljuset passerar hornhinnan 
utan att brytas nämnvärt. Detta har nog alla som sim-
mat och dykt under vatten med öppna ögon upplevt. 
Allting blir suddigt. 
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METODER FÖR ATT VISA MULTIFOKALA LINSER

För en färgbild som tydligt visualiserar hur linsens 
olika zoner bryter ljuset finns en metod som kallas 
Schlierenfotografering. Här krävs att linsen är fri-
gjord och placerad i en kameraställning där ljus med 
stor exakthet vinklas in i kameraaxeln. Med rätt 
inställningar och kunskap om näthinnans fotorecep-
torer kan man med denna metod få en korrekt bild 
av vilka zoner i linsen som fokuserar vilka färger. 
Se bilden överst till höger.

Genom så kallad fotoretinoskopi kan man, utan att 
behöva frigöra linsen och skada ett djur, utnyttja 
infrarött ljus och en kamera med mörkervision för 
att se linsens olika brytningszoner. Denna metod 
har använts för att visa att multifokala linser finns 
inom så skilda djurgrupper som amfibier, reptiler 
och hos däggdjur som katter och primater. Se bilden 
nederst till höger.

För mätningar av skillnaderna mellan linsens olika 
zoner används en speciell laserscanningsteknik. 
Denna teknik mäter fokallängderna för linsens olika 
zoner och kan med siffervärden bekräfta vad som visu-
aliserats med hjälp av de fotografiska metoderna. 

ORDFÖRKLARINGAR

Fotoreceptorer = ljuskänsliga celler i näthinnan

Fokallängd = brännvidd, avstånd mellan linsen och 
den punkt på näthinnan där ljuset fokuseras

Multifokal lins = lins med flera fokallängder 

Kromatisk aberration = ljusets olika våglängder 
bryts olika mycket

Dessa vackra färgbilder av två olika fisklinser är tagna med så kallad Schlie-
renfotografering. Notera hur olika färger, våglängder, är samlade i olika ringar. 
Detta visar vilka zoner i linsen som fokuserar vilka färger.

Genom fotoretinoskopi belyses linsen med infrarött ljus och avgränsningarna 
mellan linsens olika zoner framträder som ringar. Detta kan man göra utan att 
frigöra linsen och skada djuret. Här fyra olika exempel.

För att bryta ljuset till fokus på näthinnan använder 
fiskarna ögats lins. Men med linser som vi kände dem till 
för bara några år sedan, borde sådana ögon bli känsliga 
för så kallad kromatisk aberration, spridning av ljusets 
olika färger.

Dåligt med ljus
Vattenytan och vattenpelaren hindrar effektivt stora delar 
av solljuset från att tränga ner på djupet. De flesta fiskar 
har därför ögon med stora pupiller för att samla in till-
räckligt med ljus för att skapa en tydlig bild.

Länge trodde man att fiskögats lins hade en bestämd 
fokallängd. Detta i kombination med en stor pupill borde 
innebära problem med att hantera färger. Linsen borde 
bryta ljusets olika våglängder olika mycket, något som 
skulle göra bilden suddig. Hur var fiskögat konstruerat 
för att kunna ge en skarp flerfärgsbild? Detta var något 
många forskare grubblade över.

Paradoxen som löstes
Mätningar av fotoreceptorer i näthinnan hos fiskar hade 
antytt att vissa fiskar förmodligen har färgseende. Mot-
sägelsen med en näthinna anpassad för flerfärgat ljus 
och en lins som inte kan fokusera färger, fick sin lösning 
med upptäckten av den multifokala linsen. Denna lins 
har ett antal zoner med olika brytningsindex. Varje zon 
är matchad mot en specifik våglängd. Zonerna funge-
rar som filter som leder sin egen färg till fokus på nät-
hinnan och placerar övriga färger på ett sätt som inte 
skapar störningar.

Förstå utan att se
Någon klar modell för att säkert visualisera hur fis-
kar upplever sin omvärld med hjälp av synen finns inte. 
Men en god förståelse av fiskens färgseende kan idag 
uppnås genom att mäta koncentrationen av färgkänsli-
ga receptorer i näthinnan och ställa dessa resultat mot 
linsens fysiska egenskaper. Om färgkänsligheten i nät-
hinnan matchar anpassningen till olika våglängder i lin-
sen kan man på goda grunder säga sig förstå förutsätt-
ningarna för hur fiskar kan uppleva de olika färgerna i 
sin omgivning.

Forskningen om fiskarnas färgseende är nu redo för 
nästa steg och en indikation om att vissa fiskar kan se 
våglängder i närheten av infrarött och ultraviolett ljus 
gör inte ämnet mindre intressant.
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