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Abstract 

Mosses and lichens play an important role for biodiversity and ecosystem functions 

in Nordic environments. For mosses and lichens that grow on trees, the pH of the 

bark is of great importance. The higher the pH of the bark, the more species can be 

found. It has been speculated that apart from being a tree species-specific trait, also 

the geological substrate may affect tree bark-pH. Therefore, this study aims to 

investigate whether the pH of the bark may be affected by different geological 

substrates. Five different tree species (two coniferous and three deciduous) have been 

studied on three different local geological substrates. Additionally, we compared 

bark-pH of conifers and deciduous trees as groups. The results showed that there are 

significant effects on bark-pH of tree species and geological substrates as well as of 

tree types (deciduous vs. coniferous) and geological substrates. Differences in bark-

pH between trees were smaller on calcareous substrate than on gneiss or hyperit. The 

data suggest that bark-pH, as an important factor for mosses and lichens growing on 

trees, varies between tree species but that the local geological substrate may 

significantly modify bark-pH. Since the geological substrate has an effect on the pH of 

the bark, it can control which mosses and lichens that can grow on the trees. 

 

Sammanfattning 

Mossor och lavar bidrar med mycket till biologisk mångfald i nordiska miljöer, och 

har även en effekt på ekosystemsfunktioner. För mossor och lavar som växer på träd, 

har barkens pH-värde stor betydelse. Desto högre pH värde, desto fler arter trivs att 

växa på träden. Något som tidigare forskning har kommit fram till är att det 

geologiska underlaget har viss påverkan på lavar som växer på träd. Därför går denna 

studie ut på att undersöka om barkens pH-värde påverkas av det geologiska 

underlaget. Fem olika trädarter (två olika barrträd och tre olika lövträd) har 

undersökts på tre olika geologiska underlag. Därav har även skillnaden mellan 

barrträd och lövträd testats. Resultaten visade att det finns signifikanta skillnader 

mellan trädart och geologiskt underlag, samt mellan olika trädtyp (lövträd och 

barrträd) och geologiskt underlag. Skillnader i bark pH mellan trädarter var mindre 

på kalkområden än på gnejs och hyperit. Data tyder på att bark pH, som är en viktig 

faktor för mossor och lavar som växer på träd, varierar mellan trädslag men även det 

geologiska underlaget visar sig påverka barkens pH. Då det geologiska underlaget 

påverkar barkens pH, kan det styra vilka mossor och lavar som kan växa på träden. 
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Inledning 

Mossor och lavar bidrar med mycket till biologisk mångfald i nordiska miljöer, och 

har även en effekt på ekosystemfunktioner (Lennartsson & Simonsson, 2017). För 

mossor och lavar som växer på träd, har barkens pH-värde stor betydelse (Tessler et 

al., 2013). Ju högre pH värde, desto fler arter finns på träden (Smith, 1982). Det är 

även känt att de flesta av Sveriges rödlistade epifytiska mossarter växer på träd med 

högre bark pH-värden (Löf, 2010).  

  

Olika trädslag karaktäriseras genom olika pH-värden (Brandtberg & Simonsson, 

2005). Ädellövträd som till exempel alm, föredrar underlag med högt pH-värde 

(Kunskap direkt, 2016). Barken kan se olika ut och ha olika egenskaper för olika träd. 

Förutom att pH skiljer sig så kan även barken skiljas åt genom att den kan vara tunn, 

tjock, hård, mjuk med mera. Träden kan delas in efter dessa egenskaper. Begreppen 

”rikbarksträd” och ”fattigbarksträd” används för att dela in träden i de som har större 

eller mindre artrikedom (Hultengren, Malmqvist, & Lemel, 2014). De trädslag som 

faller under begreppet ”rikbarksträd” har högre pH än andra träd, vilket ger träden 

en rikare lav- och mossartrikedom än de som faller under begreppet 

”fattigbarksträd”, som då har lägre pH. De träd som hör till ”rikbarksträden” och 

därmed har högre pH värden är lönn, alm och ask. Deras pH-värde ligger oftast på 

över 5. De träd som tillhör ”fattigbarksträd” är tall, björk, gran och de har därmed 

lågt pH i barken (Hultengren et al., 2014).  

 

Bark pH varierar inte bara mellan olika arter av träd, utan även geologiskt underlag i 

form av damm och luftföroreningar som fäster på barken kan ha påverkan på pH-

värdet. Sur nederbörd och försurade partiklar som fäster i mossor och lavar på träden 

kan sänka pH-värdet i barken, medan stoft och andra gödselpartiklar i luften kan 

göra pH-värdet i barken mer basiskt (Spier, van Dobben, & van Dort, 2010). Flera 

studier har tidigare gjorts där man undersökt vilka effekter luftföroreningar har på 

pH-värdet i barken. I en studie där man undersökte effekten av syra deposition på pH 

i barken på olika träd, visade resultatet att svaveldioxidkoncentrationerna i luften 

hade störst effekt på barkens pH-värde. Det visade en markant negativ korrelation 

mellan pH-värdet av bark och sura föroreningar i luften (Zhao et al., 2000). 

 

När det gäller effekter av berggrunden på bark pH, så spelar den lokala 
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berggrundsgeologin en avgörande roll. Berggrundsgeologi innefattar jordskorpans 

uppbyggnad och utvecklingen genom historien. Det är mineraler som bygger upp de 

olika bergarterna, och dessa mineraler kallas bergartsbildande mineral. Det är de 

geologiska processerna som styr vilken bergartsbildande mineral som utvecklas. 

Sverige är uppbyggt av flera olika geologiska underlag (Sveriges Geologiska 

Undersökning, 2019). Några av de berggrunderna som finns i Mellansverige är gnejs, 

hyperit och kalk. Hyperit och kalk är basiska bergarter medan gnejs är en sur bergart. 

Inom geologin har dock surt och basisk en annorlunda betydelse än inom kemin. 

Baskiskt betyder att det har lägre halter av kiseldioxid och surt betyder att de har 

högre halter av kiseldioxid (Sveriges Geologiska Undersökning, 2019).  

 

Det verkar inte finnas mycket forskning kring sambandet mellan det geologiska 

underlaget och barkens pH-värde. Därför är syftet med detta examensarbete att i en 

fältstudie jämföra bark pH hos olika trädslag mellan områden med olika geologiska 

underlag för att testa om det finns någon signifikant skillnad mellan bark pH på olika 

underlag. Mina hypoteser är att: (1) Det geologiska underlaget påverkar barkens pH 

på olika trädslag. Skillnader i bark pH mellan arter förväntas vara mindre i 

kalkområden än i områden med hyperit och gnejs, (2) lövträd har högre pH än 

barrträd. 

 

Material och metod  

Innan denna studie påbörjades valdes fem olika trädslag ut. Gran (Picea abies) är ett 

av de vanligaste förekommande trädslagen i Sverige, och finns utbrett över hela 

landet. Granar är barrträd, och är väldigt tåliga träd som trivs bra på såväl friska som 

blöta marker (Mossberg & Stenberg, 2010). Tall (Pinus sylvestris) är också ett vanligt 

förekommande barrträd, och finns vildvuxet över hela landet. Tallar växer som bäst 

där jordmånen är varm, torr och mager (Jansson et al., 2015). Björk (Betula) är ett 

lövträd och finns spridd över hela landet, förutom de högre delarna av fjällkedjan. 

Björkar växer på alla typer av marker, men växer mindre bra på näringsrika 

skogsmarker. Asp (Populus tremula) är även det ett lövträd som finns utspridd över 

hela landet, förutom de högre delarna av fjällkedjan. Aspen växer bra på alla typer av 

marker. Alm (Ulmus glabra) tillhör ädellövträd, och är inte alls lika vanligt 

förekommande som de tidigare nämnda trädslagen. Almen växer endast på den södra 

halvan av landet, och föredrar djupa, näringsrika jordar (Jansson et al., 2015).  
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Gran och tall valdes för att få med barrträd, och björk, asp samt alm valdes för att 

inkludera lövträd i undersökningen. De olika geologiska underlagen som studien 

utgår ifrån är gnejs, hyperit samt kalk. Hyperit och kalk är basiska bergarter medan 

gnejs är en sur bergart (Sveriges Geologiska Undersökning, 2019). Kartor för 

lokalisering av de olika områdena hämtas från Sveriges geologiska undersökning 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2019; Figur 1). GPS användes för lokalisering i 

fält. Ute i fält togs barkprover med hjälp av en vedrasp (Figur 2), där barkspånet från 

varje träd samlandes in och förvarades i separata kuvert markerade med trädart, 

geologiskt underlag och platskoordinat. Det raspades ungefär två matskedar 

barkspån från varje trädslag, och provtagningsträden var placerade minst 30 meter 

från varandra. Det togs tio barkprover vardera från gran, tall, björk och asp på alla tre 

olika geologiska underlag. Alm kunde endast lokaliseras på gnejs och 

hyperitområdena som valts ut för provtagning, och av alm togs fem prover på vardera 

underlag. Dessa provtagningar resulterade i 130 barkprover.  

 

Barkproverna togs sedan med till laboratoriet på Karlstad Universitet för mätning av 

pH, vilket är ett mått på hur surt eller basiskt något är (NE, 2019). Med hjälp av en 

Sartorius BP3100S våg vägdes 0,5 gram ut från varje barkprov och placerades i varsin 

glasbägare markerade med trädslag och geologiskt underlag. 15 ml destillerat vatten 

tillsattes i varje barkfylld bägare, och med hjälp av plastpipetter blandades 

barkspånet och det destillerade vattnet i tio sekunder för att vara säker på att all 

barkspån blivit blötlagt. Efter att blandningen stått orörd i en timme, och sedan rörts 

om med hjälp av plastpipetter i fem sekunder, kunde pH mätas med hjälp av en Gel-

fylld prob-mätare HQ40d multi från HACH, som först blivit kalibrerad med hjälp av 

två buffrar på pH 4 samt pH 7. Mätarens elektrod sköljdes i destillerat vatten mellan 

varje mätning. Varje pH-värde antecknades i Excel.  

 

För att undersöka skillnader i bark pH gjordes en tvåvägs ANOVA för arterna gran, 

tall, björk och asp på de geologiska underlagen kalk, hyperit och gnejs. Efter det 

gjordes ett Tukey-test för att jämföra medelvärdet mellan trädslag och underlag. Ett 

t-test gjordes för att undersöka skillnaderna i pH hos alm på underlagen gnejs och 

hyperit. Slutligen gjordes en tvåvägs ANOVA för att testa skillnaderna mellan 

barrträd och lövträd på de olika geologiska underlagen. Det gjordes genom att 
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sammanställa all data via trädtyp. Gran och tall hamnade under kategorin barrträd 

och björk och asp under kategorin lövträd. Eftersom pH representerar logaritmerade 

koncentrationer, räknades alla pH-värden om till mikromol H+ jonkoncentrationer 

inför de statistiska analyserna för korrekta resultat. Alla pH-värden som anges i text i 

resultatdelen bygger på medelvärden uträknade från H+ jonkoncentrationer som 

sedan räknats om till pH igen för enkelhetens skull. I Figur 3 och 4 anges direkta 

medelvärden av pH mätningar eftersom variationen i pH-värdena för varje träd på 

varje geologiskt underlag var väldigt begränsat. Under dessa förutsättningar är 

skillnader i medelvärden beräknade direkt på pH och på H+ jonkoncentrationer 

försumbara. 

 

 

Figur 1; Karta över provtagningsområden (ovaler). Källa: Sveriges Geologiska Undersökning (godkänd 

av SGU). 

 

 

Figur 2; Rasp som användes vid provtagning. 
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Resultat 

Det togs sammanlagt 130 barkprover. På gran, tall, björk och asp togs tio barkprover 

på vardera underlag. Det fanns en signifikant skillnad mellan trädarter, där gran hade 

pH 4,74 (medelvärde över alla geologiska underlag), tall hade pH 4,28, björk hade pH 

4,72 och asp hade pH 5,51. Resultatet visade även en signifikant skillnad mellan 

geologiskt underlag, där gnejs hade pH 4,69 (medelvärde över all trädslag), hyperit 

hade pH 4,43 och kalk hade pH 4,92. En tvåvägs ANOVA visade en signifikant 

interaktion mellan de geologiska underlagen och trädarterna (F=9,624, p-värde= 

<0,001; tabell 1; Figur 3). Skillnader i pH mellan högst och lägst pH-värde var störst 

på hyperit, där tall hade pH 4,09 och asp hade pH 6,36, och minst på kalk där tall 

hade pH 4,49 och björk hade pH 5,28. 

 

Tabell 1; Tvåvägs ANOVA, mikromol H+ jonkoncentration i bark, art och geologiskt underlag. 

Källa fg Medelkvadrat F-värde p-värde 

Korrigerad Modell 11 5613,0 39,1 <0,001 

Intercept 1 65442,2 456,2 <0,001 

ART 3 13365,6 93,2 <0,001 

GEO 2 6681,7 46,6 <0,001 

ART*GEO 6 1380,5 9,6 <0,001 

Error 108 143,4   

Total 120    

Korrigerad Total 119    
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Figur 3; Medelvärden baserat på pH för gran, tall, björk och asp på underlagen gnejs, hyperit samt 

kalk. Staplarna visar medelvärdet ± standardfelet. Staplarna med samma bokstäver visar ingen 

signifikant skillnad (baserad på en statistisk analys på H+ jonkoncentrationer). 

 

För trädarten alm togs fem barkprover vardera på underlagen gnejs och hyperit. 

Medelvärdet för pH för alm på underlaget gnejs var 5,28 och pH medelvärdet för 

underlaget hyperit var 5,19. Efter utfört t-test för att testa skillnader mellan de 

geologiska underlagen gnejs och hyperit för trädarten alm, kunde följande resultat 

påvisas (Figur 4): det fanns ingen signifikant skillnad mellan alm och de två 

geologiska underlagen (t (8) = 2,31, p = 0,29). 
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Figur 4; Medelvärde baserat på pH för alm på underlagen gnejs och hyperit. Staplarna visar 

medelvärdet ± standardfelet. 

 

Det togs barkprover på 60 lövträd och 60 barrträd på alla olika underlag, dvs gnejs, 

hyperit och kalk. På underlaget gnejs var pH medelvärdet för lövträd 4,96 och pH 

medelvärdet för barrträd var 4,52. På underlaget hyperit var pH medelvärdet för 

lövträd 4,78 och pH medelvärdet för barrträd var 4,09. På kalkunderlaget var pH 

medelvärdet för lövträd 5,25 medan pH medelvärdet för barrträd var 4,74. En tvåvägs 

ANOVA visade en signifikant interaktion mellan trädtyp (lövträd och barrträd) och 

geologisk underlag (F=6,556, p-värde= <0,001; tabell 2; Figur 5). I figur 5 kan man 

även tyda att på gnejs och hyperit är skillnaden mellan löv- och barrträd signifikant, 

medan på kalk är skillnaden inte signifikant. 
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Tabell 2; Tvåvägs ANOVA, mikromol H+ jonkoncentration i bark, lövträd och barrträd. 

Källa fg Medelkvadrat F-värde Sig. 

Korrigerad Modell 5 7278,1 20,3 <0,001 

Intercept 1 65442, 2 182,7 <0,001 

Trädtyp 1 18329, 3 51,2 <0,001 

GEO 2 6681,7 18,6 <0,001 

Trädtyp*GEO 2 2349 6,6 <0,001 

Error 114 358,3   

Total 120    

Korrigerad Total 119    

 

 

Figur 5; Medelvärden baserat på pH för barrträd respektive lövträd på underlagen gnejs, hyperit och 

kalk. Staplarna visar medelvärdet ± standardfelet. Staplarna med samma bokstäver visar ingen 

signifikant skillnad. 

 

Diskussion 

Det finns väldigt lite forskning kring hur stor påverkan det geologiska underlaget har 

på barkens pH. Resultaten av min studie visar att den underliggande berggrunden 

kan påverka barkens pH. Det har forskats mycket om bark pH och dess betydelse för 

de mossor och lavar som växer på träd, men alla orsaker som faktiskt påverkar 

barkens pH är ännu helt inte fastställt (Van Herk, 2001; Marmor & Randlane, 2007). 
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Tidigare forskning har visat att vissa lavar påverkas av det geologiska underlaget 

(Wolseley et al., 2006). Med tanke på det var mina förväntningar att det geologiska 

underlaget skulle ha en effekt på barkens pH-värde och det visades i en tvåvägs 

ANOVA som testade skillnader mellan trädslagen gran, tall, björk och asp för 

underlagen hyperit, gnejs och kalk. Det betyder alltså att hypotes (1) det geologiska 

underlaget påverkar barkens pH på olika trädslag kunde bekräftas. Något som dock 

gick emot de förväntade mönstren var att bark pH-värdena var högst på gnejs, då 

gnejs är en sur bergart (Sveriges Geologiska Undersökning, 2019). Den trädarten som 

dock hade högst pH-värde på underlaget gnejs var asp, vilket är en trädart med 

relativt högt pH-värde (DesRochers, Driessche, & Thomas, 2003). Hyperit hade även 

det något oväntat resultat, men det påvisade istället lägre pH-värden än förväntat då 

det är en basisk bergart (Sveriges Geologiska Undersökning, 2019). I samma hypotes 

sades även att bark pH mellan arter förväntas vara mindre i kalkområden än i 

områden med hyperit och gnejs, något denna studie inte kunnat påvisa. Resultatet 

visar att på gnejs och hyperit är skillnaden mellan löv- och barrträd signifikant, 

medan på kalk är skillnaden inte signifikant. Den absoluta skillnaden är dock inte 

stor. Trots att försiktighetsåtgärder tagits under denna studie, kan felkällor ha 

inträffat. Eftersom denna studie är baserad på barkens pH, har varje träd försiktigt 

skrapats rent från mossor och lavar innan raspandet. Men trots att detta finns risken 

att mossor och lavar fäst på barken där det varit svårt att komma åt, till exempel i 

sprickor, och på så sätt hamnat i barkproverna (Mežaka, Brūmelis, & Piterāns, 2012). 

Luftföroreningar som fäster på barken kan även det påverka barkens pH-värde. Sur 

nederbörd som fäster i mossor och lavar kan sänka pH-värdet i barken medan stoft 

och andra gödselpartiklar i luften kan göra barken mer basisk (Larsen et al., 2007; 

Spier et al., 2010; Zhao et al., 2000). 

 

Trädarten alm var lite speciell i denna studie, då den arten endast kunde lokaliseras 

på två olika underlag, hyperit och gnejs. T-testet som användes för att jämföra alm på 

de olika geologiska underlagen visade ingen signifikant skillnad (t (8) = 2,31, p = 

0,29). Alm hade lägre pH-värde än förväntat om man jämför med en studie gjord av 

Fritz (2008) där bark pH mättes på bland annat alm, för att undersöka lavfloran. 

Detta kan ha att göra med att det endast var fem barkprover från vardera underlag. 

För att få ett mer pålitligt resultat kan det vara bra att ha fler provtagningar. Både fler 

provtagningsträd, men även en större utspridning av geologiskt underlag. 
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Ytterligare en hypotes som ställdes inför studien var hypotes (2), lövträd har högre 

pH än barrträd. Detta resultat visades med hjälp av en tvåvägs ANOVA, som gav en 

signifikant skillnad mellan lövträd och barrträd på underlagen hyperit, gnejs och 

kalk, p= <0,001. Då det är väl känt sedan tidigare att lövträd oftast har högre bark pH 

än barrträd var det inget helt oväntat resultat (Löf, 2014). Det som dock inte 

undersökts så mycket tidigare är om detta även stämmer på olika geologiska 

underlag. Därför var det ett intressant resultat, eftersom det även visade sig vara en 

signifikant skillnad på gnejs och hyperit, när jag jämförde på olika geologiskt 

underlag. 

 

Barkens pH har bevisligen betydelse för mossor och lavar som växer på träden, men 

det geologiska underlaget spelar också en viktig roll. Eftersom det geologiska 

underlaget har inverkan på barkens pH, kan det styra vilka mossor och lavar som kan 

växa på träden. Forskningen inom detta område är bristfällig, och det vore önskvärt 

att få se fler forskare fördjupa sig inom området. Ytterligare forskning inom området 

kan ge bredare förståelse för hur mossor och lavar anpassar sig, vilket kan vara viktigt 

för den biologiska mångfalden i nordiska miljöer.  
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