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• Funktionell mångfald och stabilitet

• Östersjöns artrika växtsamhällen

✓ålgräsets tillväxt gynnas av andra växtarter (Gustafsson & Boström 2011)

✓ålgräset har högre motståndskraft mot skuggning i artrika samhällen
(Gustafsson & Boström 2013)

✓ålgrässamhällen med högre genetisk mångfald mer stabila över tid
(Salo & Gustafsson 2016)

• Hot mot växtsamhällen:  

✓klimatförändring

✓eutrofiering

✓båtaktivitet (t.ex. Moksnes et al. 2019)

• Återhämtning

Bakgrund



Målsättning

1) Återhämtar sig växtsamhällen med hög funktionell mångfald fortare

än växtsamhällen med låg funktionell mångfald?

2) Vilka funktionella egenskaper hos växter kan bidra till en fortare

återhämtning?

3) Kan växtsamhällen med en hög funktionell mångfald bidra till en 

snabbare återkolonisering av bottendjur?



• 3 lokaler med olika växtsamhällen →

skyddad ytterskärgård till exponerad ytterskärgård i Finska vikens mynning

• Miljövariabler: Exponeringsindex (Bekkby et al. 2008), siltfraktion

(% < 0.063mm)  och organisk halt (%) (Gustafsson & Norkko 2019)

Joskär Ångbåt Klobbarn

Exponeringsindex 1.48 4.11 4.73

Siltfraktion (%) 2.7 1.2 0.81

Organisk halt (%) 0.46 0.49 0.4



Växtsamhällen på de olika lokalerna
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Fric (Villéger et al. 2008)

• SLA (Specific Leaf Area)

• bladets dissektionsindex

• blad- och rot/jordstamsbiomassa

• skotthöjd

• förhållandet mellan blad- och rot/jordstamsbiomassa

(above:belowground biomass)



• Växtsamhällen övertäckta av presenning (4m2) i 4 veckor (juli-augusti 2017)

• Härma en störning orsakad av drivande fintrådiga algmattor

• Artsammansättning och skotttähet uppskattades (25 x 25 cm) före och efter

• Uppföljning 3 ggr/år 2017-2021? (maj, augusti, oktober)

STÖRNING EFTER STÖRNING ÅTERHÄMTNING
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Ljus- och temperaturförhållanden över 2 år



Skottäthet i växtsamhällena



Ångbåt: låg funktionell mångfald



Joskär: medelhög funktionell mångfald



Klobbarn: hög funktionell mångfald



• Vad kan dessa resultat ha för implikationer för 

restaurering?

• Restaurera växtsamhällen med flera arter eller fokusera

på endast en art?

• Kan andra växter ha en gynnande eller skadlig effekt på

ålgräsets restaurering?

• Hur ser framtidens växtsamhällen ut i Östersjön? 

• Utforska huruvida vissa kloner (genotyper) skulle bäst

klara av framtidens miljöbetingelser och satsa

restaureringsförsök på genetiskt rika växtsamhällen?
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