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Abstract 
Wood can be added to streams to create microhabitats that provide macroinvertebrates with an 

opportunity for re-colonization by making the stream more heterogeneous. I examined 

colonization on wood substrate by macroinvertebrates in semi-natural streams in northern 

Finland during a three month period. Each of the streams was divided in three sections A, B 

and C, half of which were provided with wood. The focus has been on whether the density of 

macroinvertebrates changes with time, along an upstream-downstream direction in the 

streams, or in streams with two wood sections if macroinvertebrates will colonize the first 

section with wood that they come in contact with (upstream section) or if they continue 

downstream to the second section with wood. Wood from Salix sp. was placed in nine of the 

18 enclosures during mid-June. Samples of wood were removed from the streams on three 

different occasions from August to October 2014. A total of 32 taxa were identified from the 

wood and assigned to functional feeding groups: shredders, scrapers, active filter feeders, 

passive filter feeders, collectors, miners, piercers and predators. The results showed that 

collectors, miners and piercers increased in density during the month of October and the 

abundance of scrapers was higher in the upstream location than in the downstream location. 

Total number of macroinvertebrates, collectors, passive filter feeders and predators had a 

higher colonization on the first substrate they came into contact with. 
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Sammanfattning 
Ved i homogena vattendrag skapar mikrohabitat och ger evertebrater en möjlighet att 

återkolonisera vattendraget genom att göra vattendraget mer heterogent. Jag har undersökt 

makroevertebraters kolonisation på ved i semi-naturliga bäckar under en tre månaders-period i 

norra Finland. Bäckarna var uppdelade i tre sektioner upp-, mellan- och nedströms respektive 

A, B och C. Av 18 sektioner var nio ved försedda. Jag har fokuserat på om tätheten av 

evertebrater och diversiteten förändras med tiden, längs bäckarna dvs. uppströms – nedströms, 

och om makroevertebrater kommer kolonisera den första vedförsedda sektionen de kommer i 

kontakt med eller fortsätta till den efterföljande vedförsedda sektionen. Ved från Salix sp. 

placerades i nio inhägnader i mitten på juni. Prov på ved togs vid tre olika tidpunkter under 

studieperioden från Augusti till Oktober 2014. En totala av 32 taxa identifierades från veden 

och grupperades i funktionella födogrupper: Sönderdelare, skrapare, aktiva filtrerare, passiva 

filtrerare, samlare, växtgrävare, växtsugare och predatorer. Resultatet visade att samlare, 

växtgrävare och växtsugare ökade i täthet under oktober månad samt att skapare föredrog ett 

uppströmsläge framför de andra två möjligheterna. Totala antalet evertebrater, samlare, 

passiva filtrerare och predatorer koloniserade det första substratet de kom i kontakt med i 

större utsträckning än de andra födogrupperna. 

 

Nyckelord 
Makroevertebrattäthet, funktionella födogrupper, habitat, substrat,  artificiella kanaler, 

diversitet, drift, vattenhastighet, uppström, nedström, Finland, Salix sp.
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Inledning 

Alloktont material som ved i rinnande vatten tillför flera viktiga funktioner för ekosystemet. 

Det reducerar erosion i vattendraget, det kan förbättra fiskars habitat och då framfört allt ge 

möjligheten för skydd. Ved fungerar även som ett substrat som evertebrater kan fästa vid eller 

använda som födokälla (Wallace et al. 1996). Ved är organiskt material som berikar både 

mikro- och makrofödovävarna i vattendrag eftersom den fungerar som en av de större 

kolkällorna och den håller kvar alloktont kol i vattendraget (Spänhoff & Cleven, 2010, 

Wallace et al. 1996). Man har även sett hur tillförseln av dött växtmaterial till rinnande vatten 

kan öka biodiversiteten och biomassan, men denna respons ser olika ut på olika platser, vilket 

i huvudsak beror på, hur omgivningen ser ut samt vattendragets egenskaper som till exempel 

flödesvolym och vattenhastighet (Spänhoff & Cleven, 2010). 

 

Ved är ett av flera substrat som kan fungerar som en kolonisationsyta för många evertebrater.  

Veden ger ett stabilt substrat som evertebrater kan fästa vid i ostabila sandbottnar där veden 

ligger spridd som mikrohabitat längs med sandbottnen (Dudley & Anderson, 1982), i alla fall 

om flödet inte är för stort (Spänhoff & Cleven, 2010). Kolonisation av evertebrater på ett 

substrat sker olika fort och detta beror bl.a. på att evertebrater har olika krav på sitt habitat, 

såväl abiotiska som biotiska komponenter i habitatet kommer att påverka kolonisationen 

(Chapman, 2007).  Abiotiska faktorer kan vara vattenhastighet, skydd mot stress och 

predation men också substratet själva, som t.ex. fin ved eller grov ved (Chapman, 2007; 

Fenoglio et al. 2002, Wallace & Webster, 1996). Biotiska faktorer som påverkar 

kolonisationen kan vara konkurrens eller predation mellan olika koloniserande arter 

(Chapman, 2007). Evertebrater som endast använder vedsubstratet som skydd borde kunna 

kolonisera snabbare än de som behöver sin födokälla närvarande innan de kan kolonisera ytan 

(Spänhoff & Cleven, 2010; Chapman, 2007 ). Vad gäller ved som substrat måste man vara 

medveten om att det inte fungerar som ett stabilt substrat vid riktigt höga flöden eftersom 

veden kan färdas med strömmen (Spänhoff & Cleven, 2010). Det kan ta mellan 4-16 dagar 

(Miyake et al. 2003, Wallace et al 1996) och 2-3 månader (Spänhoff & Cleven, 2010; Bond et 

al. 2006)för evertebrater att kolonisera ved. och även efter den initiala kolonisationen kan 

tätheten av evertebrater antingen sjunka i en jämn takt(Bond et al. 2006), eller så kommer 

evertebrattätheten lägga sig på en stabil nivå och stanna där (Spänhoff & Cleven, 2010). 

Denna variation skulle kunna bero på att makroevertebrater följer säsongscykler i sin 

abundans. Högst abundans finns under vår och sommar för att sedan minska under hösten för 

att nå sitt minimum under vintern vilket beror på resurstillgång, vattenegenskaperna samt 

habitatens heterogenitet(Álvarez-Cabria et al. 2011). Även temperatur har en viktig roll i 

förändringen av täthet från sommar in på hösten (Grab, 2014). 

 

Evertebrater kan röra sig antingen uppströms eller nedströms, där nedströmsrörelser är en 

viktig faktor för att undkomma predation och konkurrens. Uppströmsrörelser är en viktig 

komponent i kolonisationscykeln, bl.a. återkolonisation hos många taxa och är en aktiv 

förflyttning (Fenoglio et al. 2002; Bilton et al. 2001). Migration uppströms sker oftast hos 

insekter när de har gått från nymf/larv till adult insekt och sker då oftast flygande (Bilton et 

al. 2001). Nedströms rörelse längs med vattendraget, kallas drift, som är en nedströms 

transport av evertebrater som färdas med strömmen, vilket är ett av flera sätt som evertebrater 

kan passivt transporteras nedströms (Fenoglio et al. 2002; Bilton et al. 2001). Drift anses vara 

den primära huvudfaktorn för fördelningen av makroevertebrater i ett vattendrag även om 

uppströms rörelser också påverkar fördelningen (Fenoglio et al. 2002)
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Evertebraterna kan delas in i olika funktionella grupper beroende på hur de furagerar, och 

därmed beskriva deras roll i att upprätthålla bäckens funktionella integritet. Man talar oftast 

om sex olika funktionella grupper. Skrapare, evertebrater som betar/skrapar av perifyton från 

substrat(Wallace & Webster, 1996), med representanter från Ephemeroptera, Trichoptera, 

Plecoptera, Coleoptera och Diptera. Samlare, den generellt mest förekommande funktionella 

födogruppen lever på FPOM (Fine Particulate Organic Matter; Wallace & Webster, 1996). 

Filtrerare, har speciella anatomiska strukturer som agerar som silar för att kunna samla in 

partiklar från vattenmassan (Wallace & Webster, 1996). Man delar in filtrerare i aktiva och 

passiva filtrerare där aktiva filtrerare kan vara musslor medan passiva filtrerare har 

representanter inom taxa Trichoptera och Diptera. Sönderdelare, finfördelar växtmaterial och 

CPOM (Coarse Particulate Organic Matter) samtidigt som de skapar tunnlar i ved, vilket ger 

möjlighet för mikrobtillväxt (Wallace & Webster, 1996). Växtgrävare lever av organiskt 

material som har accumulerats i vattendragets bottensediment (Sabine River Authority of 

Texas, 2015). Växtsugare suger vätskan ur djur eller växter (Sabine River Authority of 

Texas,2015). Predatorerna lever på vävnad från andra organismer (Wallace & Webster, 1996). 

Funktionella födogrupper interagerar med varandra och för att vissa av dessa grupper ska 

kunna kolonisera en yta krävs det närvaro av andra funktionella födogrupper (Chapman, 

2007). 

    

I många vattendrag har människan rensat bort både ved och bottenvegetation för att underlätta 

sitt användande av vattendragen, t.ex. vid flottning (Naturvårdsverket, 2007). Flottning har 

bidragit till minskad heterogenitet i vattendrag som gör att det substrat som evertebrater förr 

kunde kolonisera inte längre finns tillgängligt. Även vattendragens bottnar har förändrats 

genom såväl direkt mänsklig påverkan som genom erosion och sedimentation, vilket medför 

att bottnarna blivit sandiga och homogena och därmed gjort det svårt för evertebrater att 

kolonisera vattendraget (Bond et al. 2006). Eftersom ved tenderar att öka det totala antalet 

taxa i ett vattendrag innebär det ett problem om nedfallet av ved från omkringliggande träd 

skulle upphöra (Wallace et al. 1996), vilket händer t.ex. när man hugger ner skogen runt om 

vattendrag. Omvänt kan en tillförsel av ved fungera i återställningsarbeten eftersom veden kan 

hjälpa till att återskapa en heterogen miljö och möjliggöra kolonisation så diversiteten ökar i 

vattendraget.  

 

Syftet med min studie var att undersöka evertebratkolonisation på ved i semi-naturliga bäckar. 

Jag fokuserade på evertebraternas täthet och diversitet på fin ved längs sex semi- naturliga 

bäckar under perioden augusti till oktober. Mina fyra hypoteser var att (1) evertebrattätheten 

på ved kommer sjunka längs med bäcken, (2) evertebrattätheten är högre i den sektion med 

den först förekommande veden, (3) sönderdelare är den dominerande funktionella 

födogruppen eftersom de inte kommer behöva invänta sin födokälla och (4) diversiteten 

kommer att öka ju längre tid djuren har att kolonisera veden
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Material och metod 

-Studieområde 

Studien genomfördes vid Finnish Game and Fisheries Research Institute’s 

(http://www.kfrs.fi/) försöksstation i Paltamo, norra Finland. Naturen runt försökstationen 

består av våtmark, barrskog, fjäll samt ett stort antal sjöar och floder. En av sjöarna var 

Kivesjärvi (27° 26 ´ E, 64° 26 ´ N,) som är 4,0 meter djup med en area på 27 km2, den andra 

var Oulujärva med en yta på 928 km2 (Härkönen et al. 2015). Dessa två sjöar låg i mellan 

bäckarna och Kivesjärva förser de semi-naturliga bäckarna med humus rikt vatten. Det 

rådande klimatet är ett möte mellan det kontinentala och havsklimatet vilket ger torra, varma 

somrar och kalla vintrar med mycket nederbörd. Området ligger i den boreala zonen och det 

sker i stort sett inget jordbruk (Field sited, 2015). Försöket genomfördes i sex semi-naturliga 

bäckar (25 x 1,5 m) vilka var uppdelade i tre sektioner (A, B, C;8,5 x 1,5 m) som delades av 

med ”metallnätpaneler” (Figur 1), dessa tre sektioner A, B och C tillhör tre kategorier 

uppströms, mellanström och nedströms respektive. Metallnäten hade en nätstorlek så att 

naturligdrift av evertebrater kunde ta sig igenom, men inte fisk. Bottnarna bestod av en 

kombination av sand, grus och sten. I juni månad lades det ner 30 pinnar av Salix sp., som 

fanns naturligt i studie området, i nio av de 18 inhägnaderna. I alla inhägnader fanns dessutom 

156 öringar 0+/100m2. 

 

 
Figur 1. Skiss över de artificiella åarnas utseende. Grå markerade sektioner har ved i sig och de mörkare grå sektionerna 

symboliserar vart veden är placerad. 
 

 

I mitten av augusti, september och oktober togs proverna på veden genom att 10 stycken (x 

cm långa) vedpinnar togs upp, vilket betyder att veden låg 2,5, 3,5 respektive 4,5 månader i 

bäcken. 

 

På lab avlägsnades alla evertebrateran från veden och förvarades i 70 % etanol tills de 

artbestämdes till art eller familj. Några taxa Tuberallia, Oligocheata spp. Gastropoda och 

Hydrachnidia, bestämdes till klass eller underklass. Vedpinnarna mättes och totalarean beräk

http://www.kfrs.fi/
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nades genom att använda formeln för mantelytan hos en cylinder 2πr och därefter kunde 

antalet evertebrater på en vedpinne omräknas till evertebrattäthet. Artbestämininge skedde 

med hjälp av stereolupp och artbestämningslitteratur (Nilsson, 1996). När alla evertebrater 

hade artbestäms delades de även in i sina funktionella födogrupper med hjälp av litteraturen 

(Gustafsson et al. 2012; Marcus, 2006) där olika taxa fick poäng i ett system med tio olika 

grupper (sönderdelare, skrapare, aktiva filtrerare, passiva filtrerare, samlare, växtgrävare, 

kroppvätskeätare predator, övriga och okända). En taxa kan därmed ha medlemmar som 

tillhör flera funktionella födogrupper, poäng-systemet gick från 1-10 och om familjen bara 

tillhörde en funktionell födogrupp sattes en 10 på den medan om den tillhörde flera så delades 

poängen ut mellan de olika födogrupper som de tillhörde med högsta värdet på den mest 

vanliga födogruppen. Med detta system kan jag beräkna hur stor andel av mina taxa tillhör de 

olika födogrupperna. Diversiteten uppskattades genom Shannon- Wiener formeln, den 

användes för att kunna beräkna diversitet indexen vilket genomfördes i Microsoft Office 

Excel 2013. 
 

Statistisk analys 

Evertebraternas täthet längs bäckarna samt under säsongen undersöktes med repeated 

measures ANOVA, både vad gäller total täthet och täthet för några olika funktionella 

födogrupper. Om Mauchly’s sfärisittestet var signifikant användes Greenhouse-Geisser. 

Skillnad i evertebraternas diversitet längs bäcken samt under säsongen undersöktes med 

Kruskal-Wallis test. Skillnad i diversitet och evertebrattäthet på den första veden evertebrater 

kom i kontakt med jämfört med veden som kom efter i den följande sektionen undersöktes 

med Mann-Whitney U-test. Jag valde detta test eftersom fördelningen av replikat var något 

skev. 

Statisktia analyser som genomfördes under denna studie genomfördes i IBM SSPS 22. 
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Resultat  

Sammanlagt identifierades 32 olika taxa och dessa taxa representerade tio olika funktionella 

födogrupper. Den totala evertebrattätheten på veden varierade mellan 9 652 och 13 066 ind. 

m-2 längs med hela bäcken och säsongen. Predator och samlare dominerade i augusti månad 

(22 % respektive 21 %), predator och skrapare dominerade i september (25 % respektive 21 

%) och samlare och predator dominerade i oktober (26 % respektive 23 %). 

 

Det fanns ingen signifikant effekt av de tre olika lägena i bäcken och inte heller av tid och 

interaktionen mellan läge och tid på den totala evertebrattätheten (Tabell 1, Figur 2). Effekten 

av tid var signifikant för tätheten av samlare, växtgrävare och växtsugare men ingen 

signifikant effekt av de tre lägena eller interaktion (Tabell 1, Figur 3). Det skedde en ökning 

av täthet i de tre grupperna med högst värde i oktober.  I gruppen skrapare kunde man se en 

signifikant effekt av läge i bäcken (Tabell 1, Figur 3d) den skrapare hade en högre täthet i 

sektion A. Passiva filtrerare, sönderdelare och predator hade ingen signifikant effekt av 

varken lägen i bäcken, tid eller interaktion (Tabell 1).  

 

 
Figur 2. Totala evertebrattätheten, medelvärde med standarfel för studieperioden i de tre sektionerna A (mest uppströms), B 

(mitten) och C (mest nedströms). 
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Tabell 1. Resultaten från en repeated measures ANOVA på variablerna tid, läge och 

interaktion mellan dem för de funktionella födogrupperna. 

 df F P 

    

Totalt antal    

Tid 1,1; 6,8 1,854 0,22 

Läge 2,0; 6,0 2,113 0,12 

Tid*Läge 2,3; 6,8 0,493 0,65 

Samlare    

Tid 1,2; 7,0 14,198 0,006 

Läge 2,0; 6,0 2,198 0,192 

Tid*Läge 2,3; 7,0 2,447 0,153 

Växtgrävare    

Tid 1,6; 9,9 9,962 0,005 

Läge 2,0; 6,0 1,680 0,263 

Tid*Läge 3,3; 9,9 1,717 0,226 

Växtsugare    

Tid 2,0; 12,0 4,722 0,031 

Läge 2,0; 6,0 0,518 0,620 

Tid*Läge 4,0; 12,0 0,528 0,718 

Skrapare    

Tid 1,2; 7,1 3,688 0,92 

Läge 2,0; 6,0 12,630 0,007 

Tid*Läge 2,4; 7,1 1,314 0,334 

Passiva filtrerare    

Tid 1,1; 6,6 4,325 0,077 

Läge 2,0; 6,0 0,603 0,577 

Tid*Läge 2,2; 6,6 2,076 0,200 

Sönderdelare    

Tid 2,0; 12,0 0,237 0,793 

Läge 2,0; 6,0 0,094 0,912 

Tid*Läge 4,0; 12,0 0,288 0,880 

Predator    

Tid 2,0; 12,0 0,760 0,489 

Läge 2,0; 6,0 0,438 0,664 

Tid*Läge 4,0; 12,0 0,429 0,785 
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Figur 3. Täthet av de funktionella grupperna (medelvärde med standarfel) för studieperioden i de tre olika sektionerna. a) 

samlare, b) växtgrävare, c) växtsugare och d) skrapare. Obs! Y-axeln har olika skalor i de olika diagramen. 

 

Det fanns en signifikant högre täthet på den först förekommande veden i bäcken för det totala 

antalet evertebrater (Mann-Whitney U-test, P=0,381 i augusti, P=0,262 i september och 

P=0,024 i oktober; figur 4a), och för samlare (Mann-Whitney U-test, P=0,905 i augusti, 

P=0,024 i september och P=0,048 i oktober; figur 4b), passiva filtrerare (Mann-Whitney U-

test, P=0,095 i augusti, P=0,262 i september och P=0,048 i oktober; figur 4c) och predator 

(Mann-Whitney U-test, P=0,095 i augusti, P=0,095 i september och P=0,048 i oktober; figur 

4d). I dessa funktionella födogrupper såg man en högre evertebrattäthet på den första veden 

de kom i kontakt med. Resterande grupper, dvs. skrapare, sönderdelare, växtgrävare, 

kroppsvätskeätare visade ingen signifikant skillnad(Mann Whitney U-test P=0,095-1,000).
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Figur 4. Evertebrattätheten i första (1) respektiver andra (2) sektionen med ved (medelvärde och 25 och 75% kvartil) i samma 

bäck (n=3).  a) Totaltäthet, b) samlare, c) passiva filtrerare, d) predatorer. Obs! Y-axeln har olika skalor i de olika diagramen. 

 

Diversiteten hade ett minimum på 1,01 och ett maximum på 2,07(median 1,82) i augusti, ett 

minimum på 1,39 och ett maximum på 2,53 (median 1,95) i september och ett minimum på 

1,29 och ett maximum på 2,33 (median 1,74) i oktober. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

diversitet mellan de tre lägena A, B och C under varken augusti, september eller oktober 

månad (Kruskal-Wallis, P=0,393, 0,733). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad 

mellan diversiteten i den första veden som evertebraterna kom i kontakt med i jämförelse med 

veden som kom efter i bäcken under de tre månaderna som ved togs upp (Mann-Whitney U-

test, P=0,095-0,381). 
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Diskussion 
I denna studie undersöktes evertebratkolonisationen på fin ved i semi-naturliga bäckar. I 

bäckarna tillfördes en hög täthet av öring sedan så lades det ner ved. Vedens kvalitet, fin eller 

grov ved, är en faktor som påverkar vilka evertebrattaxa som koloniserar veden (Dudley & 

Anderson, 1982). I denna studie användes fin ved och vattnet som rinner igenom dessa bäckar 

kommer från en naturlig källa, vilket gör att evertebratkolonisationen kan betraktas som 

naturlig och resultaten användbara och skulle kunna användas som en referens för en naturlig 

ström. 

 

Tätheten av evertebrater på veden i min studie var lägre i förhållande till värdena som 

Spänhoff och Cleven (2010) fick i sin studie. Deras evertebrattäthet gick mellan 2903±754 

ind.m-2 och 34 140 ± 8120 ind.m-2 i ett av deras låglands område och mellan 1409 ± 654 ind. 

m-2 och 18887 ± 3275 ind.m-2 i höglands område. Den totala tätheten i min studie gick mellan 

9 651 ± 487 ind.m-2 och 13 066 ± 249 ind.m-2. Naturliga vattendrag med samma bredd som de 

semi-naturliga bäckarna i denna studie uppvisar på motsvarande breddgrad ca 12 0+ 

öringar/100m-2 (Sveriges lantbruksuniversitet, 2001). I de semi-naturliga bäckarna i studien 

fanns en öringtäthet på 156 0+ öringar/100m-2. Det är tänkbart att en så hög öringtäthet 

påverkat kolonisationen och tätheten av evertebrater i min studie, och det skulle kunna 

förklara varför evertebrattätheten i denna studie är låg jämfört (Spänhoff & Cleven, 2010). 

Vidare saknades ett topp-värde på den totala evertebrattätheten, den låg relativt konstant under 

hela studieperioden, vilket gör det svårt att dra slutsaten att ett stabilt tillstånd har uppnåtts 

(Spänhoff & Cleven, 2010) istället för att sjunka. Normalt så kan antingen evertebrattätheten 

sjunka med tiden(Bond et al. 2006) eller också sjunker det till en stabil nivå (Spänhoff & 

Cleven, 2010). Det är möjligt att jag fått andra resultat om det hade funnits data även från juni 

och juli. 

 

Evertebraters kolonisationsförmåga är beroende av bl.a. vattendragets utseende och olika 

faktorer i vattendraget som exempel djup, storlek samt framför allt hur stabila substraten är i 

vattendraget och vad för typ av substrat som finns tillgängligt (Wallace et a.l 1996). 

Kolonisation sker olika fort, men en topp kan oftast ses efter två till tre månader (Spänhoff & 

Cleven, 2010; Bond et al. 2006) men även så kort tid som 4-16 dagar har noteras (Miyake et 

al. 2003). I min studie togs det första proverna efter ca 8 veckor så det är möjligt att 

evertebraterana hade hunnit etablera sig färdigt innan första provet togs. 

 

Olika taxa kunde kolonisera veden beroende på vilka födogrupper som redan har koloniserat 

veden, alla dessa födofunktionsgrupper interagerar med varandra och de utsätter varandra för 

konkurrens av olika slag, biotiska faktorer kommer påverka kolonisationen (Chapman, 2007) 

av evertebrater på olika sätt. Jag förväntar mig att finna en dominans av sönderdelare för detta 

är en funktionell födogrupp som kommer ha sitt födoämne närvarande vid startdagen, 

tillskilland från andra födogrupper. Resultatet visade en ökad täthet av samlare, växtgrävare 

samt växtsugare med tiden. I min studie fanns en tideffekt även om det inte finns insamlade 

data för juni och juli. Under juni och juli kan man förvänta sig att se en dominans av 

sönderdelare då denna grupp inte behöver invänta sin födokälla för att kolonisera ytan 

(Spänhoff & Cleven, 2010; Chapman, 2007). 

 

Min studie visade att den funktionella födogruppen skrapare hade en högre täthet i de 

uppströms liggande inhägnaderna, sektion A. Detta ligger i linje med andra studier som har 

visat att gruppen skrapare föredrar uppströms läge (Bilton et al. 2001), specifikt för taxa 

Beatidae. 
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Det är relativt kort avstånd mellan de två lägena i bäcken eftersom de bara är 8,5 m långa, i en 

naturlig bäck skulle avstånden mellan uppströms läge, A och nedströmms läge, C vara mycket 

större. Detta skulle kunna leda till bristen av skillnad mellan uppströms- och nedströms 

lägena. En annan faktor som kan leda till en mindre skillnad mellan de olika lägena är 

vattenhastighet, som var relativt låg med ett medel-värde på; 0,30 dm/s för augusti, 0,23 dm/s 

för september och 0,30 dm/s för oktober. Det fanns ingen större skillnad i vattenhastighet 

mellan de tre lägena och tidigare studier har visat att den optimala vattenhastigheten för 

makroevertebrater generellt ligger på 6 dm/s (Orth & Maughan, 1983). 

 

Mina resultat uppvisade ingen diversitetsskillnad mellan uppströms (A) och nedströms (B) 

läge. Det fanns heller ingen ökning av divesitet med tiden. Diversitet kontrolleras av 

heterogeniteten i miljön och detta är en idé som har sina rötter i ekologiska teorier, ett 

exempel är nisch teorin, som säger att strukturell heterogenitet tillhandahåller resurs 

gradienter längs vilket funktionellt lika arter kan segregeras och därmed samexistera (Lepori 

et al. 2005) vilket innebär att den ökade heterogenitet som veden innebär borde möjliggöra 

ökning av divesitet. Det har genomförts flera studier inom detta område men resultaten har 

inte alltid varit så tydliga, vilket kan bero på hur heterogeniteten hos substraten har blivit 

definierade (Hawkins & Vinson 1998). Slutsaten från detta är att fin ved inte är ett tillräckligt 

heterogent material för att ge en signifikant ökning av diversitet i en bäck. Vi framtida arbeten 

bör annat substrat användas, förslagvist grov ved som är den vanliga typen av nedfall från 

träd. 

 

Totala tätheten evertebrater, samlare, passiva filtrerare och predatorer var högre i de första ved 

försedda sektionerna än de efterföljande under september och oktober, ingen skillnad sågs 

under augusti. Man skulle därför kunna göra antagandet att driftande arter kommer att 

kolonisera det första substrat de kommer i kontakt med. I enlighet med spelteorin (Ivarsson 

2005) kommer det att vara mer lönsamt för evertebrater att kolonisera första substratet 

eftersom de inte vet om de kommer något nytt efter. 
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