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I. Pedagogiska mål 
 
Huvudsyftet med övningarna i elevens arbetsblad för succession är att: 
   

• tillhandahålla ett "alternativ" till verkliga data från fältförsök, som av någon anledning inte 
kan genomföras eller slutföras 

• användas som förberedelse för ett projekt, där eleverna kan öva på visualisering och analys av 
de data de kommer att generera i sitt eget projekt 

• utbilda eleverna i tolkning av resultat från diagram och tabeller 
• öva sig på att göra ett argument baserat på verkliga data 
• göra eleverna medvetna om potentiella fallgropar när de planerar sina egna projekt 

  
Betydelsen av den sista punkten bör betonas eftersom eleverna ofta underskattar behovet av noggrann 
analys och dokumentation under ett experiment. I de uppgifter som presenteras här kommer det att 
finnas tvetydigheter och direkta fel från de grupper som registrerade dem, vilket sannolikt kommer att 
utgöra problem i analyserna. 
  
För denna övning kan vissa bakgrundskunskaper i biologisk succession, konkurrens och liv i 
vattenmiljöer krävas av eleverna. 
  
Som förklarats i arbetsbladet, är alla data som presenteras riktiga data – de är resultat av ett 
klassprojekt, där man behövde hålla sig till den tidram skolans schema medgav. Följaktligen kan 
vetenskapliga krav som t ex blindtester, redundans eller felberäkningar behöva minskas för att hålla 
sig inom tidsramarna. (Ett exempel: en andra uppsättning skivor placerades också ut som replikat eller 
ersättning om några skivor skulle skadas eller förloras. Den andra uppsättningen skivor analyserades 
dock inte på grund av otillräcklig tid.) Dessa data är alltså en bra representation av det slag man kan 
förvänta sig i slutet av ett klassprojekt. 
 
Arbetsbladet innehåller ett antal uppgifter från vilka läraren kan välja de som är lämpliga för elevernas 
förmåga och målet för en kurs. Samtidigt är uppgifterna öppna för tolkning och det finns därför inte 
nödvändigtvis korrekta eller felaktiga svar. Elevernas uppgift är att analysera tillgängliga data, tolka 
dessa och finna argument för slutsatserna. För bedömning av resultaten, ges exempel på möjliga 
resultat av en analys nedan. 
  
De centrala uppgifterna för eleverna är: 

• visualisering av uppmätta data 
• beskrivning av resultaten 
• tolkning och diskussion av resultaten 

   
För visualisering tillhandahålls datafiler i OpenOffice-format (.odt-filer) och i Excel-format (.xlsx). Om 
eleverna inte känner till hur man arbetar i en kalkylprogramvara, finns många handledningar för olika 
programvaror på webben. 
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II. Bakgrund 
 

II.1 Experimentellt ramverk 
 
De uppgifter som används kommer från ett elevprojekt som ägde rum under tio veckor (26 mars - 28 
maj) 2018. Platsen var en brygga utanför GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research i Kiel, 
Tyskland. Eleverna byggde racken, tog upp dem från havet och anyserade skivorna.  
   
Tidsramen för experimentet valdes för att passa in i den aktuella skolans schemaläggning, men också 
med tanke på miljöförhållanden. Vid högre breddgrader rekommenderas vanligtvis inte 
vinterutplaceringar eftersom inga eller mycket få organismer kommer att kolonisera skivorna. 
Utsättning sommartid är mer intressant och projekt under denna tid kan göras kortare. Beroende på de 
inhemska arter som finns i området, leker de flesta organismer under senvår eller försommar, dvs. så 
snart den önskade temperaturen har uppnåtts och det finns tillräckligt med föda för larverna. 
   
Det experimentella förfarandet som beskrivs i elevens arbetsblad är en variation av VIRTUE-metoden 
(se https://virtue-s.eu/sv för detaljer). 
   
Det bör återigen noteras att utformningen av detta experiment anpassades till skolans schema och den 
tid eleverna kunde ägna åt projektet. Det enkla sättet att undersöka succession på skivor skulle ha varit 
att antingen: 
 

• Placera ut en (bättre med flera) skivor i vattnet tidigt på våren och sedan undersöka dem varje 
vecka under en period av tio veckor för att se vilken ytterligare tillväxt som har skett under 
den föregående veckan och placera tillbaka dem i vattnet fram till veckan efter. (Observera 
dock att detta är ganska svårt att genomföra utan att påverka tillväxten på skivorna.)  
 
eller: 

  
• Placera ut 10 skivor samtidigt tidigt på våren och ta upp och undersöka en av dem varje vecka. 

 
Eftersom det var mycket lättare för skolan att låta hela klassen granska alla skivor tillsammans på en 
enda dag valdes en ”omvänd metod”, där en skiva placerades ut varje vecka och efter 10 veckor 
hämtades och analyserades alla skivor samtidigt. 
  
Detta får dock konsekvenser för tolkningen av resultaten, som vi kommer att ta upp nedan. 
 

II.2 Frågeställningar 
 
Beroende på hur försöket lagts upp, kan en rad olika ekologiska ämnen behandlas med denna typ av 
metod. (Aspekter som beaktas i detta arbetsblad är markerat med fetstil.) 
  

1. Skillnader och likheter i ekologisk succession mellan mark- och vattenmiljöer. 
2. Jämförelse mellan vår-, sommar- och höstrekrytering. 
3. Effekter av ljusmängden på samhällsstrukturen (alla populationer i ett visst område). 
4. Utveckling av artdiversiteten över tid. 
5. Förändringar i den ekologiska samhällsstrukturen över tid. 
6. Jämförelse av succession i två olika vattenmiljöer/platser. 
7. Fenologi kontra succession. 
8. Andra frågeställningar 
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II.3 Innehåll i denna uppsättning dokument 
 
Elevens arbetsblad innehåller: 

• Information om material och metoder som används i experimentet. 
• En beskrivning av analysmetoderna för skivorna efter upptagning ur vattnet. 
• Uppgifter som erhållits av skolklassen. 
• Datafiler för användning med kalkylprogram. 
• Uppgifter för eleverna och tips för att hjälpa till med tolkningen av deras resultat. 

  
   
Lärarhandedningen (detta dokument) förutsätter att läraren känner till innehållet i elevens arbetsblad. 
Därför tillkommer: 

• Exempel för att visualisera resultaten i diagram. 
• Exempel på tolkning av resultaten (inklusive fakta och ytterligare information om  

de vanligaste påväxtorganismerna). 

III. Dataanalys 
 
Tabellerna med data och uppgifter för visualisering finns i elevens arbetsblad. Här fortsätter vi direkt 
till de resulterande graferna. (Alla tal som visas i detta dokument skapades med hjälp av kalkylbladsdata, 
som medföljer denna övning.) 
  
I det här avsnittet visar vi diagramexempel som visar de förväntade resultaten av motsvarande uppgifter 
i elevens arbetsblad innan vi fortsätter till diskussion och analys i nästa avsnitt. 
 

III.1 Miljöfaktorer 
 
Havets yttemperatur och salthalt registrerades med veckovisa intervall under experimentet (figur 1). 
 

 
Figur 1: Förändringar i temperatur och salthalt (salinitet) över tid under ett 10-veckorsprojekt  

Observera att – till skillnad från följande diagram – datum anges för utplacering i figur 1 på x-axeln. 
Det är viktigt att komma ihåg när ”veckor i vattnet” används som tidsvariabel. 
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III.2 Biomassa  
 
Data för biomassa på den uppåtvända och den nedåtvända delen av petriskålen (se figur 1 i elevens 
arbetsblad) visas i figur 2. 

 

Figur 2: Den slutliga biomassan (våtvikten) efter olika lång tid i vattnet under ett 10-veckorsprojekt. 

 
Från och med nu används "veckor i vattnet" för att beteckna tid. Observera att även om det är 
frestande att använda beteckningar som t ex ”skivan från vecka 3” kan detta leda till tvetydigheter 
eftersom det inte hänvisar till vecka 3 i experimentet: Skivan som har varit i vattnet i tre veckor 
placerades faktiskt ut i vecka 8 i experimentet, dvs. den 15 maj. I detta dokument kommer ordet vecka 
alltid att hänvisa till veckor i vattnet för att beteckna olika exponeringstider. 
 

III.3 Täckningsgrad i procent 
 
Den visuella uppskattningen av procentuell täckningsgrad (elevuppgift) är en ganska subjektiv metod 
med en noggrannhet på kanske 10%. Fördelen med denna metod är dock att den är snabb och även 
yngre elever kan göra det själva. Från bilderna som medföljer elevens arbetsblad erhölls följande 
resultat genom visuell uppskattning: 

Om eleverna arbetade i grupper och gjorde individuella uppskattningar, kommer deras resultat troligen 
att skilja sig med 5 till 10%. Detta ger dem en känsla för metodens noggrannhet och tillförlitlighet. 
 

  
Figur 3: Tidsserier för procentuell täckningsgrad (%) på övre och nedre skivor 
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III.4 Spridningsdiagram för biomassa i förhållande till täckningsgrad 
 

Figur 4: Spridningsdiagram och regressionslinje för biomassan (i gram)  
i förhållande till täckningsgraden (i %) för de övre skivorna. 

 
Kalkylprogrammet beräknar en korrelationskoefficient på 0,96 för de två variablerna. (Förhållandet 
för den nedre skivan (visas inte) är mindre uttalad.) Även om denna korrelation är hög (och statistiskt 
signifikant med ett sannolikhetsvärde p <0,001) bör man inte glömma att vi bara arbetar med 10 
mätningar.  
 

III.5 Artidentifiering och beräkning  
 
Resultaten i tabell 3 i elevens arbetsblad kan presenteras på olika sätt. Antalet organismer kan läggas 
in i ett stapeldiagram individuellt för varje art (figur 5): 
  

  

  
Figur 5:  Utveckling av artsammansättningen på en skiva över tid. Den procentuella täckningsgraden (alger) och antalet 
individer för rörmaskar (Tube Worms), polyper, havstulpaner (Barnacles) visas för de övre och nedre skivorna. . 
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Diagrammen kan också kombineras för alla organismer (Figur 6). (Observera att nu visas antalet 
organismer i en logaritmisk skala.)  
 

 

 
Figur 6: Utvecklingen av organismer på den övre och nedre skivan. Linjen visar algernas tillväxt 
(höger Y-axel) och staplarna det totala antalet ryggradslösa djur (vänster Y-axel; notera att skalan är 
logaritmisk). 
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III. 6  Artrikedom 
 
Genom att helt enkelt räkna hur många olika arter som finns på skivorna för respektive vecka, 
konstruerades ett diagram som visar förändringen i artrikedom över tid (Figur 7).  

 
Figur 7: Förändringar i artrikedom på skivorna över tid. 

Artrikedomen på skivorna ökar med tiden. Vid vecka 6 har den nått sitt maximala antal (när det gäller 
antalet arter i denna studie) och minskar inte längre efter det. 
 
 

III.7 Biodiversitet 
 
Beräkning av biodiversitetsindex beskrivs i andra VIRTUE-dokument  
Läs mer: https://virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/analysera-dina-virtue-data 
 
Här använder vi Simpsons diversitetsindex D (se elevens arbetsblad, avsnitt IV.7) för att jämföra 
biologisk mångfald på de äldsta övre och nedre skivorna i slutet av experimentet (vecka 10): 
 
 

Övre skiva n Σ N D 
Rörmaskar 1893    
Polyper 58 3584868 1954 0.06 
Havstulpaner 3    
     
Nedre skiva     
Rörmaskar 
 

1926    

Polyper 166 3819912 2384 0.32 
Havstulpaner 292    
     

Tabell 1: Komponenter för beräkning av Simpsons index. 

 
 
 
 
  

https://virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/analysera-dina-virtue-data
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IV. Tolkning 
 
Med hjälp av diagrammen ovan kan eleverna nu tolka utvecklingen för varje enskild art samt jämföra 
tillväxten för de enskilda arterna på den övre skivan och den nedre skivan. Om de analyserar 
uppgifterna noggrant, kommer de också att hitta några motsägelser i uppgifterna, vilka vi kommer att 
ta upp nedan. 
  
Återigen motsvarar numreringen uppgifterna i elevens arbetsblad: 
  
Uppgifterna 1 - 3 handlar mest om att beskriva kännetecken i diagrammen och ge mycket enkla 
tolkningar. Uppgifter 4 - 8 går djupare in i analysen av biologiska data och deras tolkningar. 
  
Även om inte alla diagram krävs för varje uppgift, ska eleverna vara medvetna om alla diagram och 
kunna använda dessa för sina argument. (I den följande diskussionen kommer talen som redan visats 
ovan att upprepas för att underlätta läsningen.) 
 
Det är viktigt att komma ihåg att datan har producerats utan replikat och alla tal kommer från analysen 
av en enda skiva. Följaktligen måste förklaringarna förbli spekulativa, medan i en riktig vetenskaplig 
studie skulle replikat stärka tillförlitligheten hos data och dess tolkning. Ändå kommer detta att vara 
en bra övning för elever att undersöka orsakssamband och dra välgrundade, databaserade slutsatser. 
 

IV.1 Förändringar i temperatur och salthalt 
 

 
Figur 8: Förändringar i temperatur och salthalt över tid  under ett 10-veckorsprojekt 

Temperaturen visade en stadig ökning på våren från en kall vintertemperatur på 2,5 ° C i slutet av 
mars till 16,6 ° C i slutet av maj. Denna temperaturökning återspeglar tydligt säsongens uppvärmning 
av havsytan, med ett litet avbrott under veckan den 23 april (dvs. motsvarar den 5:e utplaceringen). 
  
Salthalten varierade mellan 11,0 och 15,3 ppt. Salthalter mellan 14 och 20 ppt är normalt i denna del 
av Östersjön, men något högre eller lägre salthalt är inte ovanligt. Särskilt under de första två veckorna 
i maj skedde dock en markant minskning av salthalten till ett minimivärde innan den började öka igen. 
Anledningen till förändringar i salthalt är inte uppenbar. Det kan ha förekommit regn eller sötvatten 
från en flod. (Om eleverna matar in koordinaterna för provtagningsplatsen på Google maps eller 
liknande programvara och zoomar ut kan de se den lilla floden Schwentine öster om 
provtagningsplatsen. Härifrån kan lägre salthalt (sötvatten blandat med omgivande vatten) nå 
VIRTUE-rackens positioner.) Alla dessa tolkningar är rimliga. 
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IV.2 Ökning av biomassan över tid 
 

 
Figur 9: Den slutliga biomassan (våtvikten) efter olika tider i vattnet under ett 10-veckorsprojekt 

 
I allmänhet är biomassan på de nedre skivorna mindre än på de övre skivorna. Detta indikerar antingen 
att det är en lägre tillväxt på skivorna som vetter nedåt, eller att arterna som växer där har mindre 
biomassa. 
   
Biomassan visar en nästan kontinuerlig ökning med ökande tid i vattnet. Det finns några små 
variationer, som kan bero på olika initiala förhållanden när skivorna sattes ut, men dessa är mindre. En 
uttalad minskning av biomassa förekommer dock för de äldsta skivorna, både den övre och den nedre 
skivan som har varit i vattnet i 10 veckor har betydligt mindre biomassa än skivorna som placerades ut 
en vecka senare. 
  
Även om det inte nödvändigtvis alltid är sant, är det rimligt att anta att ju längre skivorna har varit i 
vattnet desto fler organismer bör “settla” (sätta sig fast) eller växa på dem (åtminstone upp till någon 
punkt). Det kan dock också finnas en kontinuerlig eller periodisk förlust av biomassa på grund av 
betning och predation av organismer som "besöker" skivorna, såsom fisk eller sniglar. Man kan också 
spekulera i att förlust av biomassa på skivorna kan hända genom mekanisk stress (vågpåverkan under 
stormar) eller slarvig hantering under upptagning eller analys. Var och en av dessa tolkningar är 
giltiga och vi har inget sätt att avgöra vilken som är korrekt. 
 
 

IV.3 Procentuell täckningsgrad och biomassa 
 

 
Även om tendenserna i procentuell täckningsgrad är mycket lika biomassans, gäller detta inte för varje 
detalj i tidsserien. Medan det på de övre skivorna finns en nästan jämn ökning i procentuell 
täckningsgrad med exponeringstiden, visar de nedre skivorna en markant minskning i procentuell 

  
Figur 10: Tidsserier för procentuell täckningrad (%) på övre och nedre skivor 
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täckningsgrad mellan 4 och 5 veckor i vattnet. Både procentuell täckningsgrad och biomassa visar en 
minskning mellan vecka 9 och 10, men detta är mycket mer uttalat i biomassa än i procenttäckning. 
   
Såväl biomassa som procentuell täckningsgrad ger ett högre totalt tal för de övre än för de nedre 
skivorna, vilket tyder på att tillväxten är kraftigare på skivorna som är vända uppåt.  
 

 

Figur 11: Spridningsdiagram och regressionslinje för biomassa (g) i  
förhållande till procentuell täckningsgrad (%) för övre skivorna 

 
Åtminstone för de övre skivorna finns det en tydlig linjär korrelation mellan procentuell täckningsgrad 
och biomassa. Den höga och statistiskt signifikanta korrelationskoefficienten på 0,96 verkar bekräfta 
detta. (För de nedre skivorna är korrelationskoefficienten lägre med 0,72, men ändå signifikant.) 
  
Det är uppenbart att man kan förvänta sig att biomassa initialt korrelerar med procentuell täckning, 
åtminstone upp till den punkt där skivan är helt bevuxen (100% täckning) och tillväxten av biomassa 
fortsätter i lager ovanpå varandra. Förhållandet behöver inte vara linjärt eftersom olika organismer 
tillför olika mängd biomassa per ytenhet. Det faktum att vi ser en starkare nedgång av biomassa än 
procentuell täckningsgrad mellan veckorna 9 och 10 kan bero på den stora procentuella täckningsgrad 
som redan finns: i vecka 9 var de övre skivorna nästan helt bevuxna och de nedre skivorna täcktes 
också till mer än 80 %. Man kunde misstänka att på skivan som varit i vattnet i tio veckor hade tillväxt 
i flera lager redan ägt rum och att på något sätt (kanske under stark vågpåverkan) det översta 
påväxtlagren gick förlorade (som tagit med sig biomassa - förmodligen mest alger), medan 
bottenlagren förblev och fortfarande är täckta, men nu med betydligt mindre biomassa. Denna hypotes 
stöds av bilderna på skivorna efter 9 och 10 veckor. (Som redan diskuterats i det senaste avsnittet 
ovan, kan dock vårdslös hantering under transport också vara orsaken.) 
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IV.4 Utvecklingen för arter på övre och nedre skivorna 
 

IV.4.1 Alger 
 
 

 

Figur 12: Procentuell täckningsgrad av alger 

 
Tydligen växer alger på övre och nedre sidan lika snabbt på skivor som har varit i vattnet i mindre än 
fyra veckor. Tillväxten verkar "explodera" från vecka 1 till vecka 2, från mindre än 5% till mer än 
50% täckningsgrad. Flitiga elever kommer förmodligen upptäcka att en del av de andra uppgifterna, 
dvs. bilderna från vecka 2 (figur 2 i elevens arbetsblad), uppskattningarna av den totala 
täckningsgraden (figur 3 i detta dokument) och utvecklingen av biomassa (figur 2), är helt i strid med 
talen som rapporterats för procentuell täckningsgrad för alger under vecka 2. Eftersom den 
uppskattade täckningsgradsgraden för alger inte kan vara betydligt större än den uppskattade totala 
täckningsgraden, måste vi dra slutsatsen att siffrorna för vecka 2 inte har rapporterats korrekt av 
elevgruppen som ansvarade för dessa skivor. 
  
Bortse alltså från den uppenbara snabba tillväxten av alger. Vad mer kan sägas? Eftersom vi redan sett 
några alger efter vecka 1, är det fortfarande rimligt att argumentera att alger är de första som 
koloniserar skivorna, särskilt vid tidpunkten på året för de sena utplaceringarna (från ungefär skivorna 
6 till 1, dvs juni månad) där det definitivt skulle finnas tillräckligt med solljus. 
  
Data från vecka 3 och 4 indikerar att algtillväxten inledningsvis sker i samma takt på de övre och 
nedre skivorna. På äldre skivor (vecka 5 och senare) finns det dock mindre alger på de nedre skivorna. 
Detta kan mycket väl bero på skuggning. När algerna (och andra organismer) på de övre skivorna 
täcker en stor del av ytan, kan detta minska ljuset som når den nedre skivan vilket gör det svårare för 
alger att växa till sin fulla potential. 
  
Den minskade tillväxten av alger på de övre skivorna under vecka 4 och 5 i förhållande till vecka 3 
verkar återigen tveksam när man studerar bilderna. Även om den exakta typen av tillväxt inte kan 
bestämmas utifrån bilderna har inga andra arter räknats på den övre skivan i vecka 4 och i vecka 5, 
bara ett relativt litet antal rörmaskar. Således måste vi anta att bilderna visar mestadels alger, och 
täckningsgraden verkar vara lika hög eller högre än i vecka 3. 
  
För den äldsta skivan (vecka 10) har vi inga siffror för alger på den nedre skivan, men som diskuterats 
ovan (avsnitt IV.3) måste vi anta att en stor del av algerna gått förlorade på den skivan. 
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IV.4.2 Rörmaskar 

 
Figur 13: Antalet individer av rörmaskar 

Rörmaskar är de vanligaste arterna på skivorna. (Observera att deras totala antal är nästan 2000 
individer på den äldsta skivan, där havstulpanerna bara var cirka 300.) De syns inte alls på de yngsta 
skivorna och på de övre skivorna syns bara på de som hade varit utplacerade mer än 5 veckor (dvs. 
före slutet av april). På de nedre skivorna kan man först efter 7 veckor i vattnet se en betydande 
ökning av antalet individer. Det verkar finnas plötsliga förändringar i tillväxten på båda sidor av 
skivorna mellan veckorna 6-7 och 9-10. 
  
Rörmaskar växer företrädesvis på den övre skivan (vecka 5 till 9). (På de äldsta skivorna (vecka 10) 
rapporteras dock att tillväxten på undersidan vara något mer än på ovansidan.) 
  
Som nämnts i tipsen för eleverna, bygger rörmaskarterna (Polydora sp.) som finns på dessa skivor, 
sina rör från sediment som sedimenterat på skivorna. Detta kan förklara den större koloniseringen på 
den övre skivan: strömmarna är tillräckligt svaga för att sediment ska kunna ackumuleras på skivorna 
inom 4 veckor. För de nedre skivorna är situationen mindre tydlig: även om sediment inte skulle 
"regna ner" ovanifrån som på de övre skivorna, kunde det fortfarande komma dit genom vattenrörelse 
och sedan ”settla” på ytan. Det verkar dock troligt att sedimentet består av lättare partiklar och tar 
längre tid att ackumuleras, vilket skulle förklara det lägre antalet rörmaskar på de nedre skivorna. 
   
Det oväntat stora antalet rörmaskar på den nedre skivan under vecka 10 är svårt att förklara. Det kan 
finnas en koppling till förlusten av biomassa på den skivan (se avsnitt IV.7 nedan) eller det kan också 
vara ett räknefel. 
 

IV.4.3 Polyper 
 

 
Figur 14: Antalet individer av polyper 
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De första polyperna dyker upp på den (nedre) skivan, som hade varit i vattnet i fyra veckor, men deras 
senare uppträdande är något oregelbunden. På skivorna i vecka 5 finns de bara på den övre skivan, i 
vecka 6 främst på den nedre skivan. Populationen verkar vara mycket låg på skivorna från vecka 8 
medan ett större antal finns på de äldsta skivorna. 
  
I det här experimentet visar inte polyper någon tydlig preferens för den övre eller nedre skivan, men 
för de 3 äldsta skivorna verkar en preferens för den nedre skivan ha etablerat sig. 
  
Planulalarverna av polyper, speciellt av Obelia sp., är positivt fototaktiska medan de fortfarande driver 
runt i vattnet som plankton, men de blir negativt fototaktiska när det är dags att "settla”. Detta skulle 
leda till att vi kan förvänta oss fler polyper på de "skuggiga platserna", dvs på de nedre skivorna. 
 
 

IV.4.4 Havstulpaner 
 

 
Figur 15: Antalet individer av havstulpaner 

 
Inga havstulpaner hittades på skivor, som hade varit i vattnet mindre än 6 veckor (dvs utplacerade 
efter 23 april). Det kan antingen innebära att koloniseringen av havstulpaner upphörde i mitten av 
april, eller att de som kom senare inte “settlade” eftersom de har krav på något annat på skivorna, 
innan de kan kolonisera dessa. 
  
Med undantag för skivan i vecka 9, sätter sig havstulpaner helst på de nedre skivorna. På den äldsta 
skivan kan man se mycket höga antal på undersidan. 
  
Som beskrivs i tipsen för elever, beror frisättningen av havstulpanlarver från vuxna djur på 
koncentrationen av fytoplankton och av vattnets grumlighet. Detta sammanfaller mestadels med 
växtplanktonblomningen på våren, som på denna plats vanligtvis inträffar mellan mars och mitten av 
april. När larverna kläckts, är de planktoniska och positivt fototaktiska. Detta är en fördel eftersom de 
äter fytoplankton, som finns rikligt i den övre vattenpelaren. Det sista larvstadiet, cyprislarven, är det 
steg som slutligen “settlar” på ett substrat efter några dagar till veckor. Om havstulpanerna förökar sig 
i mars till mitten av april, skulle vi förvänta oss att de “settlade” på skivorna i slutet av april eller maj. 
På grund av osäkerheten för tidpunkten (vi har inga data om närvaro eller frånvaron av cyprislarver i 
vattnet) kan den andra av våra första hypoteser inte uteslutas utifrån dessa data: det är tänkbart att 
havstulpaner inte kan "settla” på en "tom" yta innan åtminstone en tunn biofilm har etablerat sig på 
den. 
  
Eftersom cyprislarv är negativt fototaktisk, skulle "settling” på den nedre skivan föredras. Dessutom är 
havstulpaner filtrerare och får sin föda genom att sila fram partiklar från vattnet. Följaktligen kan 
sediment som regnar på skivorna täppa till deras filtreringsapparat och vilket är till nackdel för de som 
“settlar” på de övre skivorna. 
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IV.5 I vilken ordning arterna dyker upp  
Från det här experimentet är det inte möjligt att bestämma när respektive art dyker upp för första 
gången. I stället för att följa tidshistoriken för en enda skiva undersöktes tillväxten på skivor som satts 
ut vid olika tidpunkter och under allt kortare perioder samtidigt.  
   
Således vet vi inte när de första makroalgerna faktiskt “settlade” på skivan som hade varit i vattnet i 
tio veckor. I Östersjöalgerna finns dock sporer året runt och i mars finns det tillräckligt med ljus för att 
stödja algtillväxt och utveckling. Dessutom hittades alger på alla skivor under experimentets 10 
veckor. Utifrån dessa uppgifter verkar det rimligt att anta att makroalgerna skulle vara först med att 
“settla” på alla skivorna. 
  
För rörmaskar hävdade vi att sediment måste ha ackumulerats på den dittills tomma skivan innan 
lyckad “settling” kunde uppnås. För polyper finns det inget tydligt argument för någon speciell 
tidpunkt. När havstulpanerna börjar synas på skivorna sammanfaller detta väl med fenologin och 
säsongsmässigheten i rekryteringen. Faktum är att för alla djurarterna skulle lekcyklerna troligen spela 
en roll, vilket i sin tur kan bero på vattentemperaturen. 
 
Således, baserat på tillgängliga data, är ordningen av arterna på skivorna i detta experiment: 
Makroalger först, därefter rörmaskar och polyper och till sist havstulpaner. 
 
 

IV.6 Effekterna av temperatur och salthalt 
 
De vanligaste algerna, Ectocarpus, har två steg i sin livscykel, en haploid gametofyt, som är mindre 
tolerant mot salthaltsförändringar och en mer tolerant diploid sporofyt. Med den låga täckningsgraden 
av alger på vecka-5-skivan (figur 5 och figur 6) kan man spekulera över att detta kan ha orsakats av 
den plötsliga och ihållande minskningen av salthalten som inträffade strax efter utplaceringen i slutet 
av april (figur 1). Unga alger som “settlade” under denna tid kan ha varit stressade av de mycket låga 
salthalterna, vilket kan ha påverkat deras tillväxt och utveckling under de kommande veckorna. Alger 
som tidigare settlat på skivor som hade varit i vattnet några veckor längre, kan ha nått ett mer tolerant 
skede i sin livscykel och därmed drabbats mindre allvarligt. 
  
När det gäller temperatur kan det mycket väl finnas en inverkan av vattentemperaturen för larvernas 
lek, men detta syns inte i datan. 
 
 

IV.7 Konkurrens 
 
När det gäller en potentiell konkurrens om utrymme skulle naturligtvis de första som anländer ha en 
fördel, såvida inte de sena ankomsterna lyckas konkurrera ut dem eller dra nytta av yttre påverkan, 
som påverkar en konkurrent. 
   
Som påpekats ovan verkar de första som anländer vid denna tid på året vara alger, därefter rörmaskar 
och polyper. Det finns ingen indikation på konkurrens om utrymme mellan rörmaskar och alger. 
Rörmaskar kan bygga sina rör under algerna: de behöver inte ljus och algerna påverkas inte av rören. 
Åtminstone i de senare stadierna av tillväxt på skivorna verkar inte polyper och alger såväl som 
polyper och rörmaskar konkurrera om utrymmet, eftersom polyper huvudsakligen finns på nedre 
skivan medan alger och rörmaskar koloniserar ovansidan. Teoretiskt sett kan det finnas konkurrens om 
utrymmet mellan settlande larver av polyper och havstulpaner: de undviker både ljus och settlar helst 
på den nedre skivan. Men när havstulpanerna till slut settlat, var det fortfarande mer än 20% ledigt 
utrymme på de nedre skivorna (figur 3). Dessutom kan båda arterna samexistera med varandra 
eftersom de inte konkurrerar om födan: havstulpaner är filtrerare (äter fytoplankton och detritus) och 
polyper är rovdjur som äter små zooplankton. Å andra sidan hittade havstulpaner, som kan ha försökt 



 
 

 16 

att settla på ovansidan av skivorna, väldigt lite utrymme kvar där. Även om de settlade på skivornas 
ovansida (figur 15) blir de troligen ”kvävda” av alger, rörmaskar och sediment. 
  
Ett intressant resonemang kan göras för konkurrensen som sker på skivornas nedre sida mellan alger 
och de tre djurarterna: bilden av den äldsta skivan indikerar att det mesta av dess algtillväxt kan ha 
fallit av någon gång och därmed öppnat utrymme för andra arter. Detta kan förklara det relativt höga 
totala antalet av var och en av de tre andra arterna på undersidan av skivan i vecka 10. 
  
Det bör dock noteras att det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan arterna. Även om det finns 
mellanliggande perioder under de ursprungliga settlingsstadierna där vissa arter bara kan hittas på den 
övre eller nedre skivan men inte på båda (veckorna 4 till 6), kan det i det mer "mogna" settlingsstadiet 
vara så att varje art som finns på en sidan av skivorna, också finns på den andra sidan. 
 
 

IV.8 Biodiversitet 
 
För skivan som hade varit i vattnet i 10 veckor, är Simpsons index 0,06 för den övre och 0,32 för den 
nedre skivan (se tabell 1). Således är chansen att slumpmässigt välja två individer, som inte tillhör 
samma art, bara 6% för den övre skivan, medan den ökar till 32% för den nedre. Även om art-
rikedomen är högre på den nedre skivan är absolutvärdet fortfarande ganska lågt. 
 
 

 
Figure 16: Change of species richness on the discs with time 

 
Detta kan tillskrivas det oproportionerligt stora antalet rörmaskar. När det gäller individer, domineras 
den övre skivan nästan helt av dem. På den nedre skivan dominerar de fortfarande men havstulpaner 
bidrar väsentligt till mixen. 
   
Man bör dock komma ihåg att analysen av Simpsons index endast var baserad på de tre djurarterna. 
Algerna kan inte inkluderas i beräkningen eftersom individuella räkningar inte kunde göras. 
Artrikedomen (ett annat index för biologisk mångfald som tar hänsyn till alla fyra arterna) nådde sin 
topp efter den sjätte veckans utplaceringar. Detta betyder inte att samhället redan har nått sitt 
klimaxstadium, men det beror på det låga antalet arter i detta experiment och det faktum att 
ungdomsstadier av andra bentiska organismer bara kommer att settla på skivorna senare på året.  
(Till exempel, på denna speciella plats kommer musslor att växa på sommaren och till hösten kommer 
de att ha övervuxit allt annat.) 
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