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Östersjön - Västkusten
Elever som jobbar med virtuerack i Östersjöns vatten kommer att få 
se något helt annat än vad man ser på en 

virtueskiva från Västkusten (se bilden).

Förhållandena i Östersjön är helt annorlunda främst

beroende på att vattnet är bräckt. Östersjön är ett ungt hav
och organismer har ännu inte anpassats 
till rådande förhållanden vilket betyder färre arter.

Men metoden med Virtuerack gör att elever 
kan arbeta praktiskt och lära sig mycket om 

ekologiska begrepp. Många av skolverkets centrala
innehåll kan uppfyllas genom en och samma uppgift.

Bilden visar en virtueskiva från 
Kristineberg ht18



Arbetet med Virtue rack under hösten 2018
Vi har placerat ut rack på tre olika 
lokaler:
i en insjö, vid en skyddad havsvik 
och vid en mer exponerad udde
vid havet. 

Bild 3. Kartan visar de tre lokalerna där rack placerats ut. Den övre markeringen visar Hillesjön, 
därefter T-udden och den nedre markeringen finns vid Vårvik. 



Tabell över 
resultat från 
tidigare år
I denna undersökning kunde även 
täckningsgraden jämföras eftersom 
skivorna var ute I ca 7 veckor.

 
Virtue Rack Sammanställning VT 18   

         
 Undersökning med lupp    

 1.Gavleån Valbo 2. Gavleån yttre 3. Norrsundet   
         
  Ovansida Undersida Ovansida Undersida Ovansida Undersida   
 Påväxtgrad (%)               
10 cm 15 % 5 % 10 % 20 % 60 % 40 %   
20 cm               
30 cm 3% 5% 20% 10% 10% 5%   
40 cm               
50 cm 1 % 5% 2 % 5 % 5 % 10 %   
                
Antal organismer               
som kan 
identifieras               
10 cm 2 0 1 1 1 1   
20 cm               
30 cm 0 2 3 2 1 0   
40 cm               
50 cm 0 5 1 3 2 1   
         

           

 
  

  
 

         
         

          
           
           

        
 

  

        
  

 
          
           
          

           
          

          
           
          

          

        
 

 

 
       

         
       

          
         
          
                 

                
                
          
                
               

                
                

  
               

          
                
          
                
          

         

Salinitet (mg/l) 73   71   88   

Smältvatten 
ger högre 
värden än 
normalt? 

         
Artbestämning         
Kiselalger 10cm 2 1 1 1 4 3   
Guldalger 10 cm 4 3 5 5 5 4   
Grönalger 10cm 2 1 1 1 3 3 Skala 1-5  

Hjuldjur 10cm 3 4 5 5 2 1 
1= 
enstaka  

Ciliater 10cm 0 0 2 2 1 5 
5= väldigt 
många 

Kiselalger 30cm 3 3 4 3 3 2   
Guldalger 30 cm 5 4 3 3 5 5   
Grönalger 30cm 0 0 3 4 2 1   
Hjuldjur 30cm 2 0 2 2 3   flera amöbor 
Ciliater 30cm 4 3 4 2 2 1   
Kiselalger 50cm 5 1 2 1 1 1   
Guldalger 50 cm 2 3 4 3 5 4   
Grönalger 50cm 0 0 0 0 2 5   
Hjuldjur 50cm 3 0 4 2 3 0   

Ciliater 30cm 2 0 2 0 1 3 
Mini 
sjökossor 



Exempel på
ett Kite 
diagram



Exempel på Kite diagram från tidigare marinbiologikurs. 



Virtue, en marinbiologisk metod

Introduktion
Vi kommer under några veckor jobba med att studera epifauna och epiflora i sötvatten och brackvatten. Vi kommer jobba utifrån en saltvattensgradient där några 
grupper kommer studera påväxt i sötvatten och andra i mer salt vatten. Till vår hjälp kommer vi att använda virue rack. 
Ett virtue rack består av ett rör med en tyngd på botten, med plastskivor med en decimeters mellanrum. Racken sänks ner i vattnet och epifauna kommer därmed 
få en tillgänglig yta att växa på. De rack vi ska studera stoppades ner förra året av dåvarande marinbiologikursen.  

Förberedelser
Varje grupp bygger ihop ett rack enligt bifogad instruktion. Dessa ska placeras ut under exkursionen och förhoppningsvis tas upp nästa år.
Ni behöver även ta fram två hinkar med lock för att transportera hem de rack som placerades ut förra året. 
Ni kan också börja med att skapa ett inlogg på virtuedata.se. Där ska vi rapportera våra resultat. På sidan finns också bra 

Under exkursionen
Ta upp de gamla racken och studera dem på plats 
Kan ni se skillnader redan på plats på vad som växer på skivorna. Finns det makrofauna som kan studeras utan att använda lupp och mikroskop? 
Fyll i vatten i en av de medföljande hinkarna och placera sedan skivorna i hinkarna. Det är viktigt att skivorna är i samma ordning som på racket, så att ni kan se 
om det är någon skillnad vad som lever på olika djup. Använd kortare distanser mellan skivorna så att alla skivor får plats i burken
Placeras ut era nya rack på samma ställe där de gamla var placerade. 

Efterarbete
Nu ska skivorna undersökas. Börja med att bestämma täckningsgraden om det är möjligt. Hur stor del av skivan växer det något på.
Lägg en skiva åt gången i en stor kristallisationsskål, OBS! Anteckna vilken skiva du tittar på och om det är en över- eller undersida. Täck skivan med vatten från 
hinken. Studera skivan med lupp. Kan du identifiera några organismer enbart med luppen? Använd bestämningslitteratur för att artbestämma.
Det går att skrapa av lite av påväxten med en skalpell eller prepnål och lägga “skrapet” på ett objektglas. Om du behöver ha en droppe vatten på preparatet så
kom ihåg att ta vatten från hinken! Varför är det så viktigt?
Nu kan du titta på avskrapet i ett mikroskop.
Skriv upp vilka arter ni hittar. Har ni någon art som ingen annan har hittat? Är det någon skillnad i artsammansättning mellan de olika nivåerna/djupen? Vad beror 
det på i sådana fall? 
Rapportera in era resultat på virtuedata.se, med hjälp av er lärare.
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