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Abstract 
Many of our crops as well as many of the wild plants around us are dependent on pollination 

by insects (Insecta) to produce fruit. The perhaps most important group of pollinating 

insects are bees (Apidae) and especially solitary bees. Solitary bees are declining globally and 

are therefore important to safeguard and to learn more about, especially which factors that 

affect them. This study explores the effect of vegetation height and flower distribution on the 

abundance and diversity of solitary bees in and around limestone quarries. Inventories were 

done on Gotland, Sweden. Limestone quarries have earlier been found to be an important 

habitat for many species of solitary bees. Flower distribution was found to significantly 

influence the diversity of solitary bees and the abundance of solitary bees. An increase in 

vegetation >5cm had no significant effect on the diversity of solitary bees nor on the 

abundance of solitary bees.  

 

Förord 
Detta är examensarbete hade inte gått att genomföra utan hjälp av min handledare, Bent 

Christensen, tack för många goda råd och hjälp på vägen. Stort tack även till 

Heidelbergcement för både praktisk och ekonomisk hjälp samt att jag fick genomföra denna 

studie på er mark. Särskilt tack till Jon Hallgren och Kerstin Nyberg som jobbar på 

Heidelbergcement vid Slite för hjälp med många praktiska lösningar, utan er hade denna 

studie ej gått att genomföra. Slutligen ett hjärtligt tack till Oskar Lövbom för både gott 

sällskap på Gotland och praktiskt hjälp vid fältinventeringarna. 
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1 Inledning och bakgrund 
Pollinering har sedan länge varit en viktig process i naturen. Pollinering utförd av djur tros 

vara sammankopplat till uppkomsten av angiosperma växter som idag utgör en sjättedel av 

våra beskrivna växtarter (Willer 2011). Pollinering har under de senaste 2000 åren varit en 

viktig ekosystemtjänst för oss människor då många av våra grödor är beroende av 

pollinering för att ge avkastning (Willmer 2011). Olika studiers uppskattningar varierar 

mycket men ca 35-76% av våra grödor är beroende av pollinering av insekter (Klein m. fl. 

2007; Willmer 2011).  

  Att insekter minskar kraftigt i både biomassa och diversitet runt om i världen finns 

det mycket stöd för (Ollerton m. fl. 2014; Winfree m. fl. 2009; Woodcock m. fl. 2016; Potts 

m. fl. 2010). En studie av Hallmann m. fl. (2017) i tyska naturreservat visade på en 

minskning i biomassa av insekter på 77 % under de senaste 27 åren. Om denna trend inte 

bromsas kan avsaknaden av insekter potentiellt förändra hela ekosystem, där näringskedjor 

helt försvinner eller kraftigt förändras (Gerdfeldterm 2017).  

  En stor del av insektspollineringen sker av bin (Stenmark  2016). En förklaring till 

varför just bin är en sådan viktigt grupp av pollinatörer är att bin är beroende av både nektar 

och pollen under alla deras livsstadium, vilket inte de flesta andra pollinatörer är (Willmer 

2011). 

 Tyvärr verkar även bin minska i oroväckande takt och minskningen verkar ha skett i 

både biomassa och artförekomst (Hallmann m. fl. 2017; Goulson m. fl. 2008; Potts m. fl. 

2010; Winfree 2009). Minskningen tros bero på en blandning av flera olika faktorer. Några 

av dessa är ett förändrat odlingslandskap, skadliga kemikalier och igenväxning av 

betesmarker (Ollerton m. fl. 2014; Potts m. fl. 2010; Winfree m. fl. 2009; Woodcock m. fl. 

2016)  Bin tillhör den mest artrika insektordingen Hymenoptera (steklar), som tros kunna 

innehålla så många som 1 miljon arter. Av dessa finns redan 20 000 arter av bin beskrivna. 

De är placerade inom en överfamilj, Apidae. Inom Apidae finns både ensamlevande, ofta 

kallade solitärbin men även sociala arter så som till exempel honungsbin och humlor. 

Solitärbin är en artgrupp som varierar mycket i både levnadssätt och form. I Sverige kan de 

variera i storlek ända från 4mm upp till 25mm (Cederberg 2015; Stenmark 2016). I Sverige 

finns idag ca 250 arter solitära bin (Artportalen 2018) och av dessa är ungefär en tredjedel 

rödlistade i Sverige (Artdatabanken 2015).  

 Att solitärbin är ensamlevande innebär att all skötsel av avkomman sker av en ensam 

hona, oftast helt utan några arbetare. Ibland förkommer dock primitiva sociala beteenden 

inom vissa familjer av solitärbin. I dessa fall har honan producerat sterila honliga arbetare. 

Detta är dock endast noterat på sydligare breddgrader (Falk 2015). Hanarnas enda uppgift är 

att fortplanta sig och föra sitt genetiska arv vidare, vilket även är fallet hos sociala bin. 

Solitärbin skiljer däremot ut sig genom att de oftast är mer effektiva pollinatörer, på 

individnivå, jämfört med honungsbin. Detta belyser ytterligare deras viktiga roll som 

pollinatörer för våra grödor och vilda växter (Cobert m. fl. 1991, refererad i Klein m. fl. 

2003a; Falk 2015; Willmer 2011). 

  Solitärbin delas oftast in efter om de är monolektiska, oligolektiska eller polylektiska. 

Monolektiska bin födosöker endast pollen och nektar ifrån en växtart, oligolektiska bin 

födosöker endast ifrån arter inom ett växtsläkte, polylektiska bin är mer generalister och 

födosöker ifrån många olika släkten av växter (Falk 2015). De arter som är mer 

specialiserade, monolektiska och oligolektiska arter, är oftast mycket effektiva pollinatörer 

av sina växtarter men att de är hårt nischade i sitt födoval gör dem troligen mer känsliga för 
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störningar, även om data för detta är begränsat. Ytterligare en konsekvens av denna 

specialisering som ofta finns hos solitärbin är att de växter som pollineras av monolektiska 

och oligolektiska bin också riskerar att försvinna om bin försvinner från ett område (Willmer 

2011).  

 Även i valet av boplats skiljer sig många solitärbin åt. Cirka 30 % av arterna bygger 

bon i solbelyst död ved, i gamla gnagspår från vedlevande insekter medan resterande ca 70 % 

bygger sina bon nere i marken, under solblottad sand, jord eller grovt grus. Det är i dessa 

gångar och håligheter, grävna av biet eller funna färdiga, som honan bygger sina celler. I 

varje cell lägger honan ett ägg tillsammans med pollen och nektar som föda åt larven som så 

småningom kläcks ur ägget. Larven förpuppar sig senare och bildar genom metamorfos ett 

nytt bi (Falk 2015). De flesta arterna i Sverige flyger endast i en generation per år men några 

arter hinner med två generationer. När på året olika solitärbin flyger varierar också med art. 

De första börjar flyga i mars och de sista flyger så sent som in i oktober (Artportalen 2018) 

och ett solitärbi lever i genomsnitt ca 1,5 månad som imago (Falk 2015; Stenmark 2016).             

 Kalkbrott och andra mänskligt påverkade miljöer har tidigare påvisats kunna vara 

bra habitat för solitärbin (Krauss m. fl. 2009; Sydenham 2012). Vissa hotade arter är till och 

med direkt bundna till kalkbrottsmiljöer, till exempel Thomssonkägelbiet (Coelioxys 

obtusispina) (Johansson 2013).  

   Vegetationshöjd och tillgång på pollen och nektar har i andra miljöer haft en positiv 

effekt på både artantalet och biomassan av solitärbin (Ebeling m. fl. 2008; Holzschuh m. fl. 

2008; Klein m. fl. 2003b; Kruess m. fl. 2002). Det är därför troligt att täckningsgraden av 

blommor och vegetationshöjd är viktiga faktorer för bin även i kalkbrottsmiljöer, men detta 

bör ändå undersökas då det inte är gjort i kalkbrott förut. På grund av detta resonemang 

väljs blomtäckningsgrad och vegetationshöjd ut som omvärldsfaktorer i denna studie på 

solitärbin.  

  Med en ökad förståelse om vad som gör kalkbrott till ett bra habitat för solitärbin kan 

mer riktade insatser och efterbehandlingar göras i och kring kalkbrott. På så sätt bör man i 

dessa områden kunna gynna solitärbin specifikt och även andra grupper av insekter, då de 

ofta gynnas av samma typer av åtgärder (Stenmark 2016). Åtgärder för bin hade alltså 

kunnat främja bevarandet av en viktig grundpelare för biologisk mångfald. 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om både artantal och antalet observerade, d.v.s. tätheten 

av, solitärbin påverkas av täckningsgraden av nektar- och pollenbärande blommor samt av 

vegetationshöjden i områden som är påverkade av kalkbrottsverksamhet. 

 

3 Material och metod 
3.1 Fältmetodik  
Studien genomfördes i sex provytor på Gotland i närheten och nere i kalkbrott vid Slite 

(57.722958, 18.762309) och Smöjen (57.729342, 18.946750) (Bilaga 6). Fyra stycken 

provytor placerades i närheten av både aktiva och nedlagda brott i Slite och två i närheten av 

det nu nedlagda brottet i Smöjen. Studien gjordes i samband med en annan studie där 

effekten av anläggandet av boplatser för solitärbin vid kalkbrott undersöktes. De boplatser 

som fanns anlagda var ett bihotell för vedlevande bin på 60x80cm och en sandbädd för 

marklevande bin på 2m^3 (kornstorlek 0,06–2 mm) per provyta. De anlades i april 2018. 

Förhoppningen var att tack vare att denna undersökning gjordes i områden där boplatser 

garanterat fanns i stort antal så har effekten av skillnad i boplatstillgång haft en mindre 
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inverkan på resultatet, då också tillgången av boplatser hävdas kunna vara avgörande för 

förekomsten av bin i ett område (Stenmark 2016). 

 I varje provyta placerades fyra punkter ut i en kvadrat med de anlagda boplatserna i 

dess mitt. Mellan dessa punkter inventerades totalt fyra transekter per provyta. Varje 

transekt var 20m lång (Figur 1). För att navigera transekterna användes GPS och kompass. 

Längst dessa transekter registrerades alla solitärbin som befann sig i en halvcirkel med 

radien 2m framför och till sidorna av inventeraren. Transekterna gicks i ett förutbestämt 

tempo på 4min/100m. Inventeringarna gjordes bara i soligt väder, temperaturen var över 17 

grader och när vindstyrkan var under 8m/s. När en transekt avslutades så antecknade även 

inventeraren genomsnittet av vegetationshöjden och blomtäckningsgraden för hela 

transekten. Vegetationshöjden skattades i procent i klasserna <5cm, 5-15cm och >15cm, 

totalt alltid 100%. Blomtäckningsgraden avser täckningsgraden av pollen och nektarbärande 

blommor skattad i promille. Denna inventeringsmetodik är till största del hämtad från SLU:s 

inventering av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker (Glimskär m. fl. 2018). 

 

 
Figur 1. Fyra 20m transekter placerades ut runt om boplatserna. Varje start/slutpunkt befann sig ca 14m ifrån 

boplatsen. 

 

 Inventeringen genomfördes på alla sex platser vid tre tillfällen under sommaren 

2018. Första besöket gjordes 5-9 maj, andra besöket 20-27 juni och tredje besöket 6-14 juli. 

Besöken gjordes vid dessa tillfällen för att försöka täcka in en stor del av de arter som 

förekommer på platserna samt för att inventera under olika stadier av vegetationssäsongen. 

 

3.2 Statistisk metodik 

Beslutet togs att slå ihop vegetationshöjdskategorierna 5-15cm och>15cm till en ny kategori, 

>5cm. Detta för att minska andelen nollvärden i de två högsta kategorierna. Först 

beräknades medelvärden av artantal, observationsantal, blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd av en provytas alla transekter under ett besökt och användes för att 

representera provytans besöksmedelvärden. Därefter beräknades medelvärden av artantal, 

observationsantal, blomtäckningsgrad och vegetationshöjd av alla besöksmedelvärden för att 

få ett genomsnitt per ruta som representerar hela säsongen (Tabell 1).  
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  Data för vegetationshöjd transformerades först med arcsin-transformation 

      √                      då en stor andel av data för vegetationshöjd låg nära 0 och 

således var ej normalfördelat. Sedan gjordes två multipla regressionsanalysar i RStudio 

(version 3.0.1), data testades även för normalfördelning i Rstudio (Bilaga 1 och 2). I den 

första analysen angavs artantal av solitärbin som beroende variabel. Blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd angavs som oberoende variabler. Den första analysen gjordes för att ta reda 

på om artantalet av solitärbin kan predikteras av blomtäckningsgraden och 

vegetationshöjden. 

  I den andra analysen angavs observationsantal av solitärbin som beroende variabel. 

Blomtäckningsgrad och vegetationshöjd angavs som oberoende variabler även i denna 

analys. Den andra analysen gjordes för att ta reda på om observationsantalet, d.v.s. tätheten 

av solitärbin kan predikteras av blomtäckningsgraden och vegetationshöjden. 

 

De två nollhypoteserna är: 

H01. Den genomsnittsliga tätheten av solitära bin under en säsong predikteras inte att öka 

med ökad genomsnittslig täckningsgrad av pollen och nektarbärande blommor eller med 

ökad genomsnittslig andel vegetationshöjd högre än 5cm under samma säsong i en provyta. 

H02. Den genomsnittsliga antalet arter av solitärbi under en säsong predikteras inte att öka 

med ökad genomsnittslig täckningsgrad av pollen och nektarbärande blommor eller med 

ökad genomsnittslig andel vegetationshöjd högre än 5cm under samma säsong i en provyta. 

 

De två alternativa hypoteserna är: 

H1. Den genomsnittsliga tätheten av solitära bin under en säsong predikteras att öka med 

ökad genomsnittslig täckningsgrad av pollen och nektarbärande blommor och/eller med 

ökad genomsnittslig andel vegetationshöjd högre än 5cm under samma säsong i en provyta. 

H2. Den genomsnittsliga antalet arter av solitärbi under en säsong predikteras att öka med 

ökad genomsnittslig täckningsgrad av pollen och nektarbärande blommor och/eller med 

ökad genomsnittslig andel vegetationshöjd högre än 5cm under samma säsong i en provyta. 

 

Den valda signifikansnivån för båda analyserna är p<,1, då riktade hypoteser används.  

 

4 Resultat 

Totalt gjordes 87 observationer av solitärbin fördelat på 11 arter under 

transektinventeringarna (för artlista, se bilaga 5).  

 
Tabell 1. Genomsnittet av artantalet, antalet, blomtäckningsgrad (‰) och vegetationshöjd (andel vegetation 

>5cm,) för de sex provytornas transekter under de tre besöken. 

  Provyta 1 Provyta 2 Provyta 3 Provyta 4 Provyta 5 Provyta 6 
Artantal 0,3333 1,750 0,9167 1,3333 0,50 0,4167 
Observationsantal 0,250 2,8333 1,6667 2,6667 0,250 0,250 
Blomtäckningsgrad 0 1,50 1,0833 1,3333 0 0 
Vegetationshöjd 0,0875 0,0850 0,5375 0,5525 0,0392 0,0008 
 

För den multipla regressionsanalysen av solitärbins artantal hittades ett signifikant 

samband, (F(2.3)= 64,68, p< ,01) med ett R2 värde  på ,9773 (Figur 2). Endast 

blomtäckningsgrad (p< ,01) visade sig vara en signifikant prediktor för antalet arter 

solitärbin i ett kalkbrottsnära område. Vegetationshöjd hade ingen signifikant påverkan på 

antalet arter. Ingen interaktion mellan blomtäckningsgrad och vegetationshöjd kunde 
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påvisas (Bilaga 1).

 
Figur 2. Bästa anpassning av data från funktionen som fås via multipel regressionsanalys av artantal. Den 

beroende variabeln artantal är en funktion av de oberoende variablerna blomtäckningsgrad ((p<.01) mätt i 

promille) och vegetationshöjd ((p>.1) andelen vegetation >5cm). Datat för vegetationshöjd är 

arcsintransformerat. Rutlagret markerar predikterade artantalet av solitärbin i kalkbrottsnära provytor. 

Observerat artantal för respektive provyta markerad med romb. 

 

  För den multipla regressionsanalysen av solitärbins täthet hittades ett signifikant 

samband (F(2.3)= 35,39, p< ,01) med ett R2 värde på ,9593 (Figur 3). Endast 

blomtäckningsgrad (p< ,01) visade sig vara en signifikant prediktor för tätheten av solitärbin 

i ett kalkbrottsnära område. Vegetationshöjden hade ingen signifikant påverkan på tätheten. 

Ingen interaktion mellan blomtäckningsgrad och vegetationshöjd kunde påvisas (Bilaga 2). 
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Figur 3. Bästa anpassning av data från funktionen som fås via multipel regressionsanalys av täthet. Den beroende 

variabeln täthet är en funktion av de oberoende variablerna blomtäckningsgrad ((p<.01) mätt i promille) och 

vegetationshöjd ((p>.1) andelen vegetation >5cm). Datat för vegetationshöjd är arcsintransformerat. Rutlagret 

markerar predikterade täten av solitärbin i kalkbrottsnära provytor. Observerad täthet markerade med romb.  

 

5 Diskussion 

Både antalet arter och tätheten av solitärbin i kalkbrottsnära miljöer kan predikteras av 

täckningsgraden av blommor. Detta är till stor del i linje med vad tidigare studier har påvisat 

och är således föga förvånande. Täckningsgraden av pollen- och nektarbärande blommor har 

i tidigare studier visat sig vara positivt korrelerat till både artantalet och tätheten av 

solitärbin. (Ebeling m. fl. 2008; Holzschuh m. fl. 2008; Klein m. fl. 2003b).   

  Den biologiska förklaringen till att täckningsgraden av blommor är signifikant för 

artantal och för tätheten av solitärbin förklaras troligen av att om en organism ska existera 

behöver den inta näring. För bin är näringskällan nektar och pollen den enda näringskällan 

under hela livscykeln (Falk 2015; Willmer 2010). Därför borde mer tillgängliga 

näringsresurser tillåta fler bin att existera, både i artantal och i täthet. De flesta solitärbin är 

polylektiska arter, det vill säga, de är generalister som kan gå på ett stort antal arter av 

blommor (Falk 2015). Polylektiska arter bör alltså gynnas av en ökad täckningsgrad av pollen 

och nektarbärande blommor. Att oligolektiska och monolektiska arter ska öka i artantal är 

däremot inte lika säkert. På grund av att dessa bin är mer specialiserade och således behöver 

inte en ökad näringstillgång leda till ökad diversitet av oligolektiska och monolektiska bin. 

Oligolektiska och monolektiska arter hade snarare behövt en ökad heterogenitet av nekar- 

och pollenbärande kärlväxter för att öka i artantal. Heterogeniteten hos kärlväxter i 

provytorna mättes tyvärr inte i denna undersökning.  

 Att vegetationshöjd har någon påverkan på artantal eller täthet av solitärbin kunde 

inte påvisas. Det är inte i linje med många andra studier och får således ses som förvånande. 
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I tidigare studier har vegetationshöjd visat sig ha en positiv effekt på både tätheten av 

solitärbin och även antalet arter (Kruess och Tscharntke 2002).  

  Det finns några biologiska förklaringar för varför vegetationshöjd borde vara 

signifikant positivt korrelerat till både antalet och tätheten av bin. Mer vegetation skulle 

kunna ge solitärbin mer föda i form av nektar och pollen ifrån blomande kärlväxter men 

borde även ge mer skydd från rovdjur och oväder samt bomaterial för vissa arter. Att ett 

samband finns mellan vegetationshöjd och artantal av solitärbin har påvisats förut av Kruess 

och Tscharntke (2002) som i sin studie fann en ökad täthet av bin samt en ökning av antalet 

arter då vegetationshöjden ökade. Artropoder generellt verkar följa detta mönster. Att ökad 

vegetationshöjd (ökad biomassa av vegetation) ger en ökad diversiteten hos gräslevande 

artropoder har tidigare visats i en studie av Siemann (1998). Resultatet från denna studie är 

därför förvånande och förklaringen är troligen att replikaten varit för få och därför har inget 

signifikant resultat kunnat uppmätas. Mindre troligt men ändå en möjlighet är att 

vegetationshöjd inte är viktigt för tätheten och artantalet av solitärbin i kalkbrott, istället 

skulle solitärbinas förekomst vara styrd av blomtäckningsgraden. En annan möjlig förklaring 

är att solitärbina delvis var styrda av någon annan faktor än vegetationshöjd i just kalkbrott. 

Den ej uppmätta faktorn skulle i så fall bättre kunna förklara hur solitärbina uppehöll sig i de 

olika områdena. En sådan faktor skulle till exempelvis kunna vara tillgången på vatten eller 

partners. Ytterligare en möjlig förklaring är att för många bin missades under 

inventeringarna. De små arterna var ibland mycket svåra att upptäcka. Det är alltså möjligt 

att den använda metodiken inte är passande för små pollinatörer. Metoden är tidigare endast 

använd på större pollinatörer, såsom humlor och fjärilar (Glimskär m. fl. 2018). Men som 

tidigare nämnt så är det mer troligt att avsaknaden av signifikanta resultat i detta fall snarare 

beror på för få replikat.  

 Sammanfattningsvis verkar i alla fall blomtäckningsgrad vara en viktig faktor för 

solitärbins förekomst även i kalkbrottnära miljöer. Detta är egentligen föga förvånande då 

denna faktor är konstaterade som ett viktigt krav för solitärbin även i andra miljöer (Ebeling 

m. fl. 2008; Holzschuh m. fl. 2008; Klein m. fl. 2003b). Täckningsgraden av blommor är 

bundet till hur solitärbins livcykler ser ut och är därför viktigt för solitärbin existens. Då 

denna studie inte hittar något stöd för att vegetationhöjd affekterar tätheten eller artantalet 

av solitärbin bör mer omfattande studier göras i kalkbrottsnära miljöer, då detta habitat är 

viktigt för många solitärbin. Framtida studier bör även fokusera på andra, mindre kartlagda 

faktorer såsom jordmån och närhet till vatten. Jordmån och vattentillgång är av intresse då 

de har mycket stor påverkan på vegetationen och på artsammansättningen av kärlväxter, 

vilka i sin tur styr förekomsten av solitärbin. Ökad kunskap om abiotiska faktorers påverkan 

på den lokala solitärbinfaunan hade därför varit till stor hjälp vid riktade efterbehandlingar 

och bevarandeåtgärder i och i närheten av kalkbrott. 
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Bilagor 

1. Kod för multipel regressionsanalys av blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd effekt på artantal av solitärbin, samt test av modelen: 

art <-read.csv2("artantal.csv") 

attach(art) 

head(art) 

modelart<-lm(Artantal~Blomtäthet+Växthöjd.arcsin.) 

summary(modelart) 

str(summary(modelart)) 

plot(modelart) 
 
Urval av output: 
> summary(modelart) 
 
Call: 
lm(formula = Artantal ~ Blomtäthet + Växthöjd.arcsin.) 
 
Residuals: 
         1          2          3          4          5          6  
 0.0009525  0.0050663 -0.1085668  0.0825110  0.1047032 -0.0846661  
 
Coefficients: 
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)       0.51930    0.07589   6.843  0.00639 ** 
Blomtäthet        0.93985    0.09251  10.160  0.00203 ** 
Växthöjd.arcsin. -0.62246    0.19955  -3.119  0.05250 .  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.1107 on 3 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9773, Adjusted R-squared:  0.9622  
F-statistic: 64.68 on 2 and 3 DF,  p-value: 0.003412 
 
> plot(modelart) 



12 
 

 
 

2. Kod för multipel regressionsanalys av blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd effekt på tätheten av solitärbin, samt test av modelen: 

Obs.antal<-(read.csv2("Obs.antal.csv")) 

attach(Obs.antal) 

head(Obs.antal) 

modelobs<-lm(Obsantal~Blomtäthet+Växthöjd.arcsin.) 

summary(modelobs) 

str(summary(modelobs)) 

plot(modelobs) 

 

Urval av output: 

 
> summary(modelobs) 
 
Call: 
lm(formula = Obsantal ~ Blomtäthet + Växthöjd.arcsin.) 
 
Residuals: 
       1        2        3        4        5        6  
 0.09820 -0.01481 -0.33642  0.29000  0.05749 -0.09446  
 
Coefficients: 
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)        0.2728     0.1854   1.471  0.23763    
Blomtäthet         1.5186     0.2260   6.719  0.00673 ** 
Växthöjd.arcsin.  -0.4028     0.4875  -0.826  0.46928    
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.2704 on 3 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9593, Adjusted R-squared:  0.9322  
F-statistic: 35.39 on 2 and 3 DF,  p-value: 0.0082 
 
> plot(modelobs) 
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3. 3D-diagram av multipel regressionsanalys av blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd effekt på tätheten av solitärbin: 

install.packages("plot3D") 

library("plot3D") 

attach(art) 

head(art) 

# x, y, z variables 

x <- Blomtäthet 

y <- Växthöjd.arcsin. 

z <- Artantal 

# Compute the linear regression (z = ax + by + d) 

fit <- lm(z ~ x + y) 

# predict values on regular xy grid 
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grid.lines = 26 

x.pred <- seq(min(x), max(x), length.out = grid.lines) 

y.pred <- seq(min(y), max(y), length.out = grid.lines) 

xy <- expand.grid( x = x.pred, y = y.pred) 

z.pred <- matrix(predict(fit, newdata = xy),  

                 nrow = grid.lines, ncol = grid.lines) 

# fitted points for droplines to surface 

fitpoints <- predict(fit) 

# scatter plot with regression plane 

scatter3D(x, y, z, pch = 18, cex = 2,  

          theta = 20, phi = 20, ticktype = "detailed", 

          xlab = "Blomtäckningsgrad (???)", ylab = "Vegetationshöjd(Arcsin)", zlab = "Artantal",   

          surf = list(x = x.pred, y = y.pred, z = z.pred,   

                      facets = NA, fit = fitpoints), main = "Artantal pedikterat av blomtäckningsgraden 

och vegetationshöjden") 

 
 

4. 3D-diagram av multipel regressionsanalys av blomtäckningsgrad och 

vegetationshöjd effekt på tätheten av solitärbin: 

detach(art) 

attach(Obs.antal) 

head(Obs.antal) 

# x, y, z variables 

x <- Blomtäthet 

y <- Växthöjd.arcsin. 

z <- Obsantal 

# Compute the linear regression (z = ax + by + d) 

fit <- lm(z ~ x + y) 

# predict values on regular xy grid 

grid.lines = 26 

x.pred <- seq(min(x), max(x), length.out = grid.lines) 

y.pred <- seq(min(y), max(y), length.out = grid.lines) 

xy <- expand.grid( x = x.pred, y = y.pred) 

z.pred <- matrix(predict(fit, newdata = xy),  

                 nrow = grid.lines, ncol = grid.lines) 

# fitted points for droplines to surface 

fitpoints <- predict(fit) 

# scatter plot with regression plane 

scatter3D(x, y, z, pch = 18, cex = 2,  

          theta = 20, phi = 20, ticktype = "detailed", 

          xlab = "Blomtäckningsgrad (???)", ylab = "Vegetationshöjd(Arcsin)", zlab = "Antal 

observationer",   

          surf = list(x = x.pred, y = y.pred, z = z.pred,   

                      facets = NA, fit = fitpoints), main = "Antalet observationer pedikterat av 

blomtäckningsgraden och vegetationshöjden") 

 

5. Artlista: 

Anthophora retusa 
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Hylaeus annularis 

Hylaeus brevicornis 

Lasioglossum ageratum 

Lasioglossum morio 

Halictus sp. 

Heriades truncorum 

Melita leporina 

Osmia bicolor 

Osmia bicornis 

Osmia spinulosa 

 

6. Karta över inventeringsområden. 

 
 


