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Arbetsblad för ekologisk succession - elevversion   
 
 
Begreppet ekologisk succession behandlar förändringarna i samhällets artsammansättning och struktur 
över tid. I VIRTUE-projektet observerar vi succession på skivor placerade i en vattenmiljö (havet, en 
sjö eller en flod). Efter en tid koloniserar de första organismerna skivorna och - beroende på säsong 
och geografiskt läge – sedan tillkommer andra organismer och börjar tävla med de första bosättarna 
om resurser som ljus, rymd eller föda. Denna process kallas primär succession1. 
 
Detta arbetsblad visar hur du kan studera succession på VIRTUE-skivorna. Du lär dig att visualisera 
och tolka resultaten i ett exempelprojekt. 
 
Arbetsbladet kommer att 
• formulera frågorna i studien, 
• ge dig lite bakgrund om de metoder som används (som du kan behöva för att tolka resultaten), 
• och ge dig de data som registrerats i experimentet. 
 
Din uppgift blir 
• att visualisera data, 
• att tolka dem (använda gärna våra frågor och tips), och 
• att hitta ytterligare information på internet om det behövs. 
 
Den sista punkten är särskilt viktig. Till skillnad från klassrumsundervisning uppmuntrar vi i denna 
"virtuella" undervisning dig att hitta och använda resurser från webben för att hantera dina uppgifter. 
 
 

I. Mål för den här uppgiften 
 
I den här uppgiften använder vi data från ett elevprojekt i en tempererad havsmiljö.  
Målen för detta projekt var: 
  
1. att observera den kronologiska ordningen för organismernas etablering på skivorna; 
2. att registrera förändringar av samhällsstruktur och biologisk mångfald på skivorna över tid; 
3. att avgöra om det finns skillnader i utvecklingen av ett samhälle på skivans övre och nedre sida. 
 
Samma frågor kommer att tas upp här baserat på de data som eleverna registrerade i projektet. 
 
 
 

II. Material som använts och analysmetod 
 
För att ge lite bakgrund om det experimentella förfarandet beskriver vi här material och metoder som 
används. Observera att en del av informationen är viktig för avsnitt IV och V, när vi försöker tolka 
uppgifterna. 
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II.1 Material som används i detta projekt 
 

• VIRTUE-skivor och VIRTUE-rack 
• Skålar 
• Termometer 
• Refraktometer (för att mäta salthalt) 
• Köksvåg, digital (för att mäta våtvikt) 
• Kamera och mikroskopkamera, alternativt usb-mikroskop 
• Stereomikroskop 
• Egengjorda rutnät av PVC-blad (OH-blad) 
• Protokollblad     

 

II.2 Rackmontering 
I det här projektet beslutades att experimentet skulle pågå i flera veckor och en ny skiva skulle läggas 
till varje vecka. Således måste rackets konstruktion ta hänsyn till detta.

 
 

Skivorna och racken som användes för experimentet var nya. De var gjorda av plast (polystyrol) och 
samma material användes under hela undersökningen. Konstruktionen visas i figur 1. Petriskålar med 
hål i mitten användes som skivor och fästes på korta plastlinor. Dessa var kopplade till varandra med 
karbinhakar i rostfritt stål. En vikt placerades i slutet av racket, så att konstruktionen skulle hålla sig 
under vattnet. Högst tre skivpar hängdes upp i varje lina. 
 
Med den här konfigurationen var det möjligt att lägga till på varandra följande skivpar till en befintlig 
rad utan att störa de äldre skivorna. Ett skivpar (den övre och nedre delen av petriskålen, se figur 1) 
bereddes för varje utplaceringsdatum. 
 
För märkningen av skivorna användes två metoder för att säkerställa korrekt identifiering senare: 

• Märkt textiltejp (använd en märkpenna för permanent skrift) fästs på insidan av skivorna. 
• Färgkodade buntband fästs vid linorna ovanför skivorna. 

Figur 1: Rackkonstruktion Kiel-modellen 
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II.3 Utplacering av rack 
 
Innan projektet startades beslutades att skivor skulle läggas ut successivt under tio veckor i rad under 
våren (26 mars till 28 maj 2018). Platsen var en pir utanför GEOMAR Helmholtz Center for Ocean 
Research i Kiel, Tyskland, i en skyddad hamn med mycket liten fartygsaktivitet. 
 

• En skiva lades till vid varje tillfälle till en ny eller befintlig lina. 
• Skivorna placerades cirka 0,5 - 1,5 meter från havsytan för att säkerställa att racket hela tiden 

var under vattnet. (Om man hänger racket från en flytbrygga, behöver man inte ta hänsyn till 
varierande vattenstånd). 

• Placeringen av skivorna växlades då och då så att varje skiva hade förändrade slumpmässiga 
positioner längs linan (överst, mitten eller botten) under hela projektets varaktighet. Detta 
gjordes för att eliminera ljus- och djupeffekter. 

 

II.4 Mätning av miljöparametrar 
 
För att registrera temperatur- och salthaltförändringarna i ytvattnet mättes dessa parametrar varje vecka 
när en ny skiva placerades ut. Havsvatten samlades upp med en hink på platsen och temperaturen mättes 
omedelbart med en termometer. Salthalten bestämdes med hjälp av en refraktometer. 
 

II.5 Upptagning av rack och kvalitativ analys av påväxten på skivorna 
 
Upptagningen av racket (alla skivor samtidigt) ägde rum en vecka efter utplaceringen av den sista 
skivan. (Således hade de första skivorna varit i vattnet under tio veckor från 26 mars till 4 juni, medan 
de senaste (nyaste) skivorna bara hade varit i havet i en vecka, dvs. från 28 maj till 4 juni.) 
  

• Racken transporterades till laboratoriet i hinkar fyllda med havsvatten. (Det går även bra att 
transportera dem i kraftiga plastsäckar med fukthållande papper). Där demonterades racken 
och de övre och nedre skivorna separerades. 

• Eleverna parades ihop i lag. Varje lag ansvarade för 1 uppsättning skivor (övre och nedre). 
• Skivorna (övre och nedre) placerades individuellt i märkta djupa skålar med havsvatten. 
• Procentandelen av påväxtorganismer på skivan uppskattades med hjälp av guiden för visuell 

uppskattning av procenttäckning1. 
• En första identifiering av organismerna gjordes. 
• Biomassan uppskattades: 

o Vattnet från skivorna avlägsnades. 
o Varje skiva vägdes separat på en köksvåg. 
o Resultaten registrerades i ett protokollblad. 
o Vikten av en torr referensskiva subtraherades för att ge vikten av den (våta) 

biomassan. 
• Skivorna sänktes ned i vattnet. Bilder togs av skivorna för dokumentation och senare 

uppskattning av procentuell täckning, antingen visuellt (som kontroll) eller med hjälp av ett 
bildbehandlingsprogram. 

• Räkning av organismerna: 
o Skivorna (fortfarande nedsänkta i vatten) placerades under stereomikroskopet. 
o Ett rutnät (för beräkning) placerades ovanpå skivan. 
o Skivor undersöktes först med stereomikroskopets lägsta förstoring för att identifiera 

de viktigaste arterna. 
o Sedan användes en förstoring som gjorde det möjligt att se en hel kvadrat på rutnätet, 

så att man fortfarande kunde kännna igen organismerna. 
o Organismer i flera slumpmässiga kvadrater räknades manuellt. 
o Resultaten registrerades i protokollbladet. 
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o Från de siffror som erhölls för slumpmässiga kvadrater extrapolerades data av skivans 
totala yta. 

 
Endast organismer som tydligt kunde kopplas till en viss skiva räknades. ("tillfälliga" arter, som kan 
ha flyttat från en skiva till en annan under transport, räknades inte in.) I detta experiment analyserades 
följande organismer: havstulpaner, rörmaskar och polyper. Dessutom uppskattades den procentuella 
delen av skivan, som täcks av trådformiga makroalger, som är svåra att räkna individuellt, visuellt. 
 

III. Registrerade data 

III.1 Miljöfaktorer 
 
Tabell 1 visar data för temperatur and salthalt (salinitet) för varje datum för utsättning: 
 

Datum för 
utsättning 

Temperatur 
(°C) 

Salinitet 
(ppt) 

26 mars 2.5 15.3 
3 april 4.7 12.0 

9 april 7.0 12.0 

18 april 8.4 14.0 

23 april 7.2 14.0 
30 april 10.0 14.5 

7 maj 12.5 13.0 
15 maj 12.7 11.0 
22 maj 14.0 12.0 
28 maj 16.6 12.5 

Tabell 1: Data for temperatur and salthalt 

(Data är tillgängliga i filerna Tabell 1.ods och Tabell 1.xlsx) 
 
Observera att enheten “ppt” står för “tusendelar” (parts per thousand).  
Salthalt (salinitet) uttrycks med enheten psu (practical salinty unit) - alltså hur mycket salt det finns i en 
viss mängd vatten och därmed hur salt vattnet är.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Salter
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III.2 Biomassa  
 
Table 2 
Tabell 2 visar biomassdata (i gram) på skivorna när de analyserades.   
  

Biomassa (g) 
Veckor i vatten Övre skiva Nedre skiva 

1 0.3 1.0 
2 2.8 3.1 
3 12.6 9.6 
4 9.3 9.4 
5 16.5 12.7 
6 20.5 11.9 
7 21.2 13.0 
8 20.8 15.2 
9 26.6 16.8 

10 21.0 8.0 
Tabell 2: Data för biomassan (våtvikten) 

(Data är tillgängliga i filerna Tabell 2.ods och Tabell 2.xlsx) 
 

III.3 Procentuell täckningsgrad 
 
Här visar vi fotografier av skivorna, som var utplacerade i vattnet under tio veckor (från mitten av april 
till slutet av maj) (figur 2).  
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Figur 2: Fotografier av övre och nedre skivor (i övre och nedre raden av varje par). 

Siffrorna anger veckor i vattnet (topp-par veckor 1-5, botten-par veckor 6-10).  

 
(Originalfoton är tillgängliga i filerna Foton av skivor Veckorna 1-5.png och Foton av skivorna, Veckorna 6-
10.png.) 
 

III.4 Artidentifiering och räkning av antal organismer 
 
Med hjälp av artidentifieringsplanscherna 1 identifierades och räknades organismer. 
  
Med undantag för alger, för vilka procent täckningsgrad uppskattades, räknades organismer på 
skivorna manuellt genom stereomikroskopet. Värdena i tabell 3 är det extrapolerade totala antalet 
individer på en skiva. För cellen skuggad i grått lämnades inga resultat in av eleverna. 
 
 

Veckor i 
vatten 

Alger Havstulpaner Polyper Rörbyggande 
havsborstmaskar 

 (%) (antal individer) (antal individer) 
 

(antal individer) 
  

Övre 
skiva 

Nedre  
skiva 

Övre 
skiva 

Nedre  
skiva 

Övre 
skiva 

Nedre  
skiva 

Övre 
skiva 

Nedre  
skiva 

1 2 5 0 0 0 0 0 0 

2 55 55 0 0 0 0 0 0 

3 55 55 0 0 0 0 0 0 

4 45 40 0 0 0 49 0 0 

5 35 10 0 0 83 0 187 22 

6 87 28 0 2 7 69 216 22 

7 65 40 10 20 109 60 886 766 

8 60 40 14 51 17 24 1116 724 

9 95 85 32 16 24 62 1061 722 

10 90 
 

3 292 58 166 1893 1926 
Tabell 3: Förekomsten av olika arter: Alger i procentuell täckningsgrad, andra organismer totalt på skivan. 

 

(Data är tillgängliga i filerna Tabell 3.ods och Tabell 3.xlsx) 
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IV. Analys och visualisering av data  
Din uppgift är nu att analysera data som erhållits från detta projekt. För detta ändamål har 
data gjorts tillgängliga i kalkylformat för OpenOffice och Excel (se ovan citerade filer).  
Nedan uppgifter kan lösas med något av dessa program. Om du är osäker, se en handledning 
för din programvara. (YouTube har ett brett urval av visuella guider, och det finns gott om råd 
i olika forum.) Alla grafiska uppgifter kan också göras på papper med en penna och linjal. 
 
 

1. Skapa ett tidsseriediagram (stapel- eller linjediagram) för temperatur och salthalt. 
2. Skapa ett stapeldiagram (kolumndiagram) över tidsserien för biomassan på de övre 

respektive nedre skivorna med tidsinformationen som "veckor i vattnet" på x-axeln. 
3. Uppskatta procentsatsen för skivorna som visas på bilderna ovan (Figur 2, som finns i 

filerna Foton av skivorna , veckorna 1-5.png och Foton av skivorna veckorna 6 -
10.png).  
För att göra en visuell uppskattning använder du guiden nedan (figur 3, som finns i 
filen Visuell uppskattning av procentuell täckningsgrad). Skapa en ny tabell för 
procentuell täckning som liknar tabell 2. Skapa ett stapeldiagram för datan i din tabell. 

 
 

Figur 3: Guide för visuell uppskattning av täckningsgrad 

Om du arbetar i en grupp, låt varje gruppdeltagare göra sin egen uppskattning av procentuell 
täckning och jämför resultaten efteråt. Beräkna skillnaderna mellan gruppens uppskattningar 
och uppskatta den genomsnittliga felmarginalen med denna metod. 
 

4. Skapa ett spridningsdiagram av biomassan på y-axeln i förhållande till procenttäckningen på x-
axeln för data från de övre skivorna. (Alternativt kan du låta kalkylprogrammet lägga till 
regressionslinjen och låta den beräkna korrelationskoefficienten.2) 

 
 

5. Plotta resultaten i tabell 3 på olika sätt: 
o Lägg in den procentuella täckningen av alger och antalet organismer som en funktion 

av tiden i ett stapeldiagram individuellt per art, separat för övre och nedre skivorna. 
o Valfri utmaning: Kombinera diagrammen för alla organismer i ett diagram för den övre 

respektive nedre skivan. Använd en logaritmisk skala för antalet organismer och en 
andra linjär y-axel för den procentuella täckningen av alger. 
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6. Räkna hur många olika arter som finns på skivorna varje vecka (den här gången behöver du inte 
skilja mellan övre och nedre skiva) och skapa ett diagram som visar förändringen i artrikedom 
(antal arter) med tiden. 

 
 

7. Beräkna Simpsons index för mångfald för de äldsta övre och nedre skivorna. I grund och 
botten är Simpsons index ett mått på sannolikheten att två slumpmässigt utvalda individer från 
ett prov inte kommer från samma art. Det sträcker sig från 0,0 (ingen sannolikhet eftersom alla 
individer är av samma art) till 1,0 (100% sannolikhet). Använd definitionen för att beräkna 
indexet: 
                                                    𝐷𝐷 = 1 −  ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑛𝑛𝑖𝑖−1)𝐼𝐼

𝑖𝑖
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)  

 
Där, 
D = Simpsons diversitetsindex 
ni = Antal individer av arter i 
I = Total antalet arter 
N = Totala antalet individer av alla arter 
 
Med detta kan du jämföra den biologiska mångfalden på den övre och nedre skivan i slutet av 
experimentet (vecka 10) med hjälp av data från projektet (använd endast rörmaskar, polyper och 
havstulpaner). 

 

V. Tolkning av resultaten 
 
Med hjälp av diagrammen som du skapade ovan, är du nu redo att tolka projektets resultat. I avsnitt V.2 
ger vi några tips som hjälper dig i denna analys och ger några nyckelord för ytterligare information om 
de olika organismerna som du kan hitta på internet. 
   
Viktigt: De data som presenteras här är originaldata från elevprojektet. De har inte förändrats för att få 
dem att se snyggare ut eller manipulerats för att återspegla idealiserade lärobokssituationer. De 
innehåller mätosäkerhetsfaktorer, räknefel och även dataluckor. Således speglar de den verkliga 
situationen för elevprojektet som är vad man har att arbeta med. Som en konsekvens kommer det i 
många tolkningar inte att finnas ett tydligt ”fel” eller ”rätt”. Det vi letar efter är snarare ett "kanske": 
använd data, försök att se mönster och trender, men diskutera också potentiella källor till fel eller 
osäkerhet. Förklara var och hur resultaten motsvarar dina förväntningar och var och hur de skiljer sig 
åt. Få ut det bästa av den data du har! 
 

V.1 Uppgifter 
 
Diskutera följande aspekter: 
   

1. Hur förändras temperatur och salthalt under experimentets varaktighet? 
2. Jämför förändringen i biomassa över tid på de övre och nedre skivorna. Vilka särdrag är värda 

att notera? Tolka dina resultat. 
3. Ser du något samband mellan biomassa och skivans procentuella täckningsgrad? Förklara. 

(Valfritt: Hur väl är biomassa och procentuell täckningsgrad av skivorna korrelerade? Vad 
betyder detta?) 
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4. Beskriv och diskutera tillväxten hos de fyra arterna: vilken utveckling finns det som en funktion 
av "tid i vattnet" och i förhållande till övre och nedre skivor? 

a. Alger 
b. Rörmaskar 
c. Polyper 
d. Havstulpaner 

5. Förklara organismernas synbara etablering på skivorna. Vad kan orsakerna till detta vara? 
6. Är det troligt att vattentemperatur eller salthalt kan ha påverkat "settling” (när organismerna 

etablerar sig) och tillväxten på skivorna? Om så är fallet, när och på vilket sätt? 
7. Vilken arter kan konkurrera med varandra om samma typ av resurser? Vilka resurser är det? Ser 

du bevis för detta i uppgifterna? 
8. Jämför biodiversitetsindex för övre och nedre skivan i slutet av experimentet. Hur skiljer de sig 

åt? Förklara skillnaden. 
 

V.2 Tips 
 
Här är några tips du kan använda för att hjälpa dig att tolka informationen. (Du kanske inte känner till 
några av orden som används här, men de är väldigt lätta att slå upp på nätet.) Även om det mesta av 
denna information är relevant för experimentet, måste du själv avgöra vilka delar som är viktiga för din 
tolkning av uppgifterna. 
  
 
   

• De uppgifter som presenteras här samlades in av eleverna i ett klassprojekt. Resultaten är alltså 
”riktiga” och inte idealiserade. Till exempel kan eleverna av misstag ha skrapat bort några av 
organismerna när de hanterade skivorna. Följaktligen kanske en del av uppgifterna inte är helt 
pålitliga. 

  
• Provtagningsplatsen var på Kielfjordens västra strand vid de geografiska koordinaterna  

54° 19'47.6 "N 10° 09'00.2" E. 
  

• Det kan uppstå en skuggeffekt när de övre skivorna är tillräckligt bevuxna så att de minskar 
mängden ljus som är tillgänglig för den nedre skivorna. 

  
• De vanligaste algerna var Ectocarpus, en brun trådalg. Den har två steg i sin livscykel, först en 

haploid gametofyt, som är mindre tolerant mot salthaltförändringar, och senare en mer tolerant 
diploid sporofyt. 

  
• Polydora sp., den vanligaste rörmaskarten som finns på skivorna, använder sig av sediment 

(som gradvis ackumuleras på skivorna från vattnet ovanför) för att bygga sina rör. Strömmarna 
i Kielfjorden är ganska svaga. 

  
• Utsläpp av havstulpanlarver från vuxna djur beror på koncentrationen av fytoplankton och av 

grumlighet. Det sammanfaller mestadels med växtplanktonblomningen på våren. 
Havstulpanlarver är planktoniska. De tidiga larvstadierna är positivt fototaktiska (vilket är en 
fördel eftersom de äter fytoplankton). Det sista larvstadiet, cyprislarven, är det steg som efter 
några dagar eller veckor lägger sig på ett substrat. Detta steg intar inte föda och är negativt 
fototaktiskt. 

  
• Planulalarven av polyper, speciellt av Obelia sp., utgör en del av de zooplankton som driver i 

vattnet. I detta stadium är de positivt fototaktiska, men de blir negativt fototaktiska när det är 
dags att slå sig ner på en fast yta. 
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• Organismerna kan tävla om platsen på skivorna eller om samma typ av mat. 
  

• Beroende på de inhemska arter som finns i området, leker de flesta organismer under senvåren 
eller försommaren, dvs. så snart rätt temperatur har uppnåtts och det finns tillräckligt med föda 
för larverna. 

 
 
 

Författare: 
 
Dr. Sally Soria-Dengg och  Dr. Joachim Dengg 
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel 
Düsternbrookerweg 20, 24105 Kiel    
Tyskland 
E-post: sdengg@geomar.de 
 
 
V. 05-2020 
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