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How does agriculture affect aquatic subsidies? 
 

Effects of agriculture on aquatic subsidy to riparian zone in 
north Swedish streams.  

 

Emma Fältström 

 

Abstract 

Streams and riparian zone are closely linked by reciprocal flows of energy and nutrients. A 

large part of the transportation from water to land is in form of emerged aquatic insects. 

Conversion of land from forest to agriculture can greatly affect aquatic ecosystems, and due 

to the close link, also affect the adjacent terrestral zone. Investigating how the presence of 

agriculture in the surrounding area affects amounts of emergent aquatic insects gives an 

indication on how agriculture, in turn, may affect the terrestral enviroment. The study was 

preformed alongside ten streams in northern Sweden; five in landscape transformed by 

agriculture and five in undisturbed forest areas. Further two types of traps, deposition traps 

and window traps, were used and aquatic prey subsidy was calculated from the deposition 

traps. The results show that more insects emerge from agricultural streams than from 

undisturbed streams. This was, however, not reflected in the biomass. The most abundant 

group was Nematocera, followed by Plecoptera and Trichoptera. While Nematocera showed a 

preference for agricultural sites, Trichoptera did the opposite, and Plecoptera did not show 

any preference.  The deposition trap was more efficient in catching emerged aquatic insects 

than the window trap. A great deviation in biomass/unit area between sites suggests there is 

a big variation in productivity within agriculture streams and forest streams, respectively. 

Nematocera alone can potentially supply more nitrogen in a month than background 

deposition provides per year. The effect of agriculture on emerging aquatic insects, and in 

extension on riparian zone, is evident.  

Key Words: Agriculture, Aquatic insects, Aquatic subsidies, North Sweden, Window trap 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Under mina tre år på biologprogrammet i Umeå har ett stort intresse för vatten och 

framförallt vattenlevande evertebrater utvecklats, samtidigt som ett miljöintresse var 

anledningen till att jag riktade in mig mot biologi från början. När jag fick möjlighet att 

kombinera dessa två intressen i ett examensarbete, kändes valet självklart.  

 

 Att få studera vattenlevande evertebrater närmare och se hur dessa påverkas av antropogena 

störningar kändes intressant, roligt och väldigt spännande. Särskilt med tanke på att just 

flödet av dessa upp på land var ett relativt nytt område för mig.  Resultatet blev en rapport till 

mitt examensarbete men även en del i Karolina Stenroths postdoktorprojekt på 

Landskapsekologi EMG, Umeå universitet. Att få möjlighet att vara del i ett större 

forskningssammanhang och bidra med en del av undersökningen var en stor glädje för mig. 

Det har också gett mig en viktig inblick i hur forskning bedrivs på universitetet. Jag vill rikta 

ett stort tack till min handledare Micael Jonsson för ett enormt stöd under hela processen, 

med många intressanta diskussioner. Jag vill även tacka Karolina Stenroth för trevliga dagar i 

fält och på laboratoriet. Vidare vill jag tacka Fia Finn, Johan Lidman och Claes Fältström för 

korrekturläsning, samt Gísli Már Gíslason och Arntór Gardarsson för idén till fönsterfällan, 

och figuren i rapporten. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Vattendrag och närliggande terrestra habitat kan inte ses som två separata ekosystem, utan 

bör betraktas som mycket nära sammankopplade områden likväl på landskapsnivå som på 

lokal nivå. Detta med tanke på att flöden av energi och näring kontinuerligt sker mellan dem, 

något som kan påverka mottagarsystemet i hög grad. Dessa flöden kan ske i form av 

materialtransport, exempelvis lövnedfall till ett vattendrag, men även genom evertebrater. I 

fallet evertebrater är det antingen terrestra insekter eller spindlar som faller från 

vegetationen in till vattendraget, eller akvatiska insekter som kläcker och lever adult tid i det 

närliggande landområdet (Polis m.fl. 1997). Sådana flöden kommer hädanefter kallas 

”bytessubsidier”. Inom både terrestra och akvatiska habitat har bytessubsidierna stor 

påverkan på individuell-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå (Baxter m.fl. 2005). 

Mason och Macdonald (1982) visade att terrestra bytessubsidier påverkar ett vattendrag i 

stor utsträckning, då de utgör en god födoresurs för fisk och potentiellt kan motsvara 

vattendragets produktion av evertebrater. Ett stort utbyte sker även i motsatt riktning 

(Anderson och Polis 1999) i form av akvatiska bytessubsidier.  

Stor export av energi och näringsämnen från akvatiska system till närliggande terrester 

omgivning sker via förflyttning av kläckta akvatiska insekter (Gratton och Vander Zanden 

2009). I strandzonen konsumeras bytessubsidierna av terrestra predatorer eller dör och blir 

föda för detritusätare samt en kväve- och fosforresurs till landlevande växter (Polis m.fl. 

1997). Därmed är mobila akvatiska insekter trofiskt länkade även till den terrestra födoväven 

och kan ses som en allokton tillförsel, det vill säga tillförsel av energi som inte är skapat av 

systemet självt (Gratton m.fl. 2008). Som tidigare beskrivet, sker en stor tillförsel av energi 

till ett vattendrag genom lövnedfall. Detta nedfall utgör en stor födoresurs för många 

akvatiska insekter, varav många av dessa sedan förflyttar sig upp på land i adult stadie. De 

akvatiska insekternas förflyttning kan således ses som en tillbakaförsel av en del energi till 

det terrestra systemet (Paetzhold m.fl. 2005) vilket understryker än mer att det finns en stark 

länk mellan akvatiska och terrestra ekosystem (Gratton och Vander Zanden 2009).  

Eftersom larvstadiet hos de akvatiska bytessubsidierna sker i vatten, påverkas de i hög grad 

av förhållandena i det akvatiska systemet. Antropogena störningar, i form av exempelvis 

jordbruk eller urbanisering, kan degradera ett vattendrags ekosystem och resultera i en 

minskad biodiversitet (Utz m.fl. 2009). Detta med tanke på att störningar i landskapet 

snabbt överförs till det vattnet, något som gör akvatiska system till ett av de mest mänskligt 

modifierade ekosystemen (Dudgeon m.fl. 2006). Då bytessubsidierna i sin tur även är starkt 

länkade till det terrestra systemet påverkas följaktligen det terrestra ekosystemet indirekt av 

förhållandena i det akvatiska ekosystemet. En studie i hur flödet av akvatiska bytesubsidier 

skiljer sig i opåverkade bäckar, jämfört med antropogent påverkade bäckar, kommer bidra 

med en ökad förståelse för vad som influerar mängden av akvatiska insekters förflyttning upp 

på land och därmed även grad av påverkan på mottagarsystemet.  

1.2 Syfte 

Avsikten med denna undersökning var att studera hur markanvändning kan påverka 

akvatiska bytessubsidiers abundans och biomassa genom att jämföra bäckar belägna i 

jordbrukslandskap med bäckar belägna i mer opåverkad skogsmark. Tre 

huvudfrågeställningar fastställdes: 
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1) Två olika fälltyper användes för insamling av evertebrater. Varierar dessa två fälltyper 

i fångsteffektivitet? Finns det någon skillnad i effektivitet hos de olika fällorna 

gällande fångst av olika insektstaxa? 

2) Finns det någon skillnad i akvatiska insekters tillflöde till land, gällande biomassa och 

antal, från bäckar i jordbrukslandskap jämfört med bäckar belägna i mer opåverkad 

skogsmark? Är vissa grupper av akvatiska bytessubsidier mer talrika vid någon av 

bäcktyperna? 

3) Hur stor är bytessubsidien, mätt i biomassa nedfall per ytenhet och dag, jämfört med 

tidigare publicerade arbeten? 

 

 

1.3 Akvatiska bytessubsidiers påverkan på terrester miljö  

När akvatiska insekter avslutat sitt larvstadie och förflyttar sig till land för parning, bidrar de 

med energi och näringsämnen till den terrestra miljön (Gratton m.fl. 2008) och blir 

därigenom en del av en annan näringsväv än den de tidigare ingått i (Polis m.fl. 1997).  

 

Akvatiska bytessubsidier kan påverka den terrestra födoväven direkt, genom att verka som 

bytesdjur till terrestra predatorer (Baxter m.fl. 2005). En stor del av Arthropoda som 

uppehåller sig i strandzonen konsumerar insekter med akvatiskt ursprung. Dock varierar 

intaget mycket mellan taxa. Släkten av Coleoptera kan helt föredra akvatiska bytessubsidier 

medan släkten av Formicidae helt föredrar terrestra byten. Inom Araenae varierar 

födointaget mycket mellan arter (Paetzold m.fl. 2005). Hur nära landlevande predatorer 

befinner sig vattendraget påverkar också andelen föda av akvatiskt ursprung. Andelen 

akvatisk föda är högst hos predatorer precis vid strandzonen för att sedan kontinuerligt 

minska med ökat avstånd från vattendraget och mer än 50 m bort konsumeras oftast enbart 

terrestert material. Detta mönster tyder på att den typ av föda som förekommer i störst 

mängd föredras (Henschel m.fl. 2001, Paetzold m.fl. 2005). Mönstret kan dock inte 

appliceras på Formicidae som verkar föredra föda av terrestert ursprung även då de 

uppehåller sig i strandzonen (Paetzold m.fl. 2005). Dessutom påverkar de akvatiska 

insekternas kläckningsbeteende födointaget hos landlevande predatorer. Kläckning vid 

strandkanten eller ovan vattenytan gör det olika enkelt för en terrester predator att fånga 

dem. Vissa spindelarter kan dock gå på vattenytan och därmed fånga akvatiska insekter som 

kläcker ovan vattenytan. De har då en fördel jämte sina konkurrenter som inte besitter denna 

förmåga (Paetzold m.fl. 2005). Vidare är det inte endast marklevande predatorer som 

använder akvatiska subsidier som resurs, utan även insektivora fåglar. Dessa ses oftare 

uppehålla sig i skog nära ett vattendrag än i skog längre ifrån samma vattendrag, för att 

befinna sig där de akvatiska subsidierna är mest abundanta (Murakami och Nakano 2002). 

 

Akvatiska bytessubsidier kan dock ha en negativ påverkan på sina terrestra konsumenter. 

Enligt Raikow m.fl. (2011), som studerat PCB i akvatiska respektive terrestra byten, innehar 

insekter av akvatiskt ursprung högre halter av PCB i kroppsvävnaden än terrestra herbivorer. 

Då PCB är ett mycket resistent ämne, sker bioackumulation och ämnet färdas högre upp i 

trofinivåerna. En ökad halt av PCB syntes därmed även i kroppsvävnad hos Araenae om 

dessa fångats i strandzonen, där dieten främst utgörs av akvatiska bytessubsidier, jämfört 

med Araenae som fångats längre bort från vattendraget.  

 

Även då de kläckta akvatiska insekterna inte påverkar den terrestra födoväven direkt, som 

bytesdjur, kan indirekt påverkan finnas. Ungefär 3% av den totala akvatiska biomassans 
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bidrag till det terrestra området förs tillbaka till vattendraget (Jackson och Fisher 1986). 

Detta innebär att majoriteten av den totala biomassan tillförts strandzonen. Då exempelvis 

Nematocera består av ca 9,2%  kväve och ca 1,3% fosfor (Gratton m.fl. 2008) och dessa kan 

bli ytterst talrika i vissa perioder under säsongen, kan det ske en betydande gödsling av 

växter i området. Detta ger en än större betydelse om vattendraget är beläget på höga 

breddgrader, där den atmosfäriska depositionen av kväve är låg. Gödslingen från akvatiska 

bytessubsidier blir då mer påtaglig och kan i extremfallen ge en total förändring av 

växtsamhällets artsammansättning. Den ökade kvaliteten på växterna, genom ökat kväve- 

och fosforinnehåll, kan i sin tur påverka de terrestra herbivorerna positivt. Döda akvatiska 

bytessubsidier kan även bli föda för detritusätare, såsom Collembola (Gratton m.fl. 2008).   

Akvatiska bytessubsidier kan även påverka terrestra herbivorer indirekt genom den direkta 

effekten på terrestra predatorer. Om de terrestra predatorerna föredrar föda av akvatiskt 

ursprung kan det ge ett minskat predatortryck på terrestra herbivorer. Effekten kan dock 

även bli den motsatta om predatorn, som lockats dit av den akvatiska bytessubsidien, även 

konsumerar insekter av terrestert ursprung. Det vill säga, predatortrycket på terrestra 

herbivorer ökar, vilket kan leda till en tillsyneskonkurrens mellan terrestra herbivorer och 

akvatiska bytessubsidier (Murakami och Nakano 2002). Detta kan i sin tur ge en positiv 

påverkan på växtsamhället i området, eftersom de blir mindre utsatta för betning av de 

terrestra herbivorerna (Henschel m.fl. 2001).  

Akvatiska bytessubsidier kan således påverka den terrestra födoväven genom en ”top-down” 

effekt, ökning av predatorer i området, och en ”bottom up”-effekt genom ökad tillförsel av 

näringsämnen till terrestra primärproducenter (Polis m.fl. 1997, Henschel m.fl. 2001).  

1.4 Effekter av antropogen aktivitet kring ett vattendrag 

Mänskligt skapade förändringar av landområden kan starkt påverka vattendrag genom 

habitatdegradering och tillförsel av föroreningar, något som kan minska ekosystemets 

biodiversitet (Finlay 2011). En mänsklig påverkansfaktor är ett allt intensivare jordbruk, som 

visserligen framgångsrikt har ökat matproduktionen, men på bekostnad av allt större skador 

på naturen (Foley m.fl. 2005). 

 

År 2010 användes 70 809 hektar i Västerbottens län som åkermark (Jordbruksverket 2011). 

Avrinning från jordbruksområden påverkar vattendrag i stor utsträckning. Vattenkvaliteten 

förändras genom ökad sedimentbelastning samt genom tillförsel av näringsämnen, främst 

kväve och fosfor (Peterjohn och Correl 1984), bekämpningsmedel och patogener (Matthaei 

m.fl. 2010). Den ökande tillförseln av näringsämnen kan i sin tur negativt påverka 

syreförhållandena i vattendraget (Giller och Malmqvist 1998). Tolerans mot låga syrehalter 

varierar mycket mellan akvatiska taxa. Generellt sett kan sägas att akvatiska insekter som 

andas med gälar påverkas mer av låga syrenivåer. Inom Nematocera finns grupper som inte 

berörs av mängden löst syre i vattnet och de är därmed mer toleranta mot låga syrehalter 

(Nebeker 1972). Även avverkning i samband med jordbruk påverkar syreförhållandena, då 

avverkning ökar solinstrålningen vilket leder till högre vattentemperaturer (Quinn m.fl. 

1997). Höga vattentemperaturer är i sin tur negativt korrelerat till lösligheten av syre i 

vattnet. Vid höga temperaturer kräver de vattenlevande organismerna även mer syre, vilket 

gör att situationen förvärras än mer för organismerna (Giller och Malmqvist 1998). Låga 

syrenivåer kan leda till ökad dödlighet samt minskad kläckning till adult hos insekterna 

(Nebeker 1972).  
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Vidare predikterar ”The River Continuum Concept” en viss förändring i ett vattendrag med 

ökad storlek. Då vattendraget blir större minskar krontäckningen, vilket leder till ökad 

ljustillgång och därmed ökad primärproduktion (Vannote m.fl. 1980). I jordbrukslandskap 

kan den ökade näringstillgången från gödsling och minskade krontäckningen genom 

avverkning öka primärproduktionen i en liten bäck så att den mer liknar ett större 

vattendrag. Därmed kan jordbruk påverka det naturliga förhållandet mellan storlek på 

vattendraget och ekosystemprocesser (Finlay 2011). 

Totalt sett kan abundans av akvatiska insekter öka med ökad näringstillförsel. Om 

näringstillförseln sker i samband med ökad sedimentbelastning kan dock motsatt effekt ses 

(Matthei m.fl. 2010). Även om abundans totalt sett ökar, kan sammansättningen av taxa 

förändras. Studier av akvatiska insekter i jordbruksbäckar jämfört med opåverkade bäckar 

visar att typiskt känsliga taxa såsom Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera minskar, 

medan mer toleranta taxa såsom Diptera tar över (Lenat 1984, Quinn m.fl. 1997). Dock kan 

skillnaderna vara svåra att detektera direkt, eftersom några få toleranta taxa finns inom 

Ephemeroptera och Trichoptera och dessa istället får möjlighet att öka i jordbruksbäckar då 

konkurrerande taxa försvinner. Plecoptera däremot, är den känsligaste ordningen vad gäller 

bekämpningsmedel och har därför svårt att klara hög avrinning från jordbruksmark (Lenat 

1984).  Vidare kan funktionella födogrupper representerade i bäcken förändras. På grund av 

en högre koncentration av suspenderat organiskt material ökar andelen samlare. Den ökande 

näringstillförseln kan även ge mer perifytiska alger som således kan öka andelen skrapare 

(Lenat 1984).  

 

2. Material och metod 

2.1 Lokalbeskrivning 
Totalt användes tio bäckar i studien; fem 
belägna i jordbrukslandskap (Agriculture) och 
fem belägna i skogslandskap (Control). 
Samtliga lokaler återfinns i närheten av Umeå 
(figur 1). Bäckar belägna i jordbrukslandskap 
hade samtliga en kantzon med trädvegetation  
men marken runt denna kantzon var brukad 
(figur 2a). Skogsbäckarna däremot var helt 
omgivna av skog (figur 2b). I tabell 1 redovisas 
den övervägande växtligheten vid varje lokal, 
samt krontäckning och koordinater. Vid 
samtliga lokaler var bäckbredden mellan 4 
och 6 meter och samtliga innehöll forsande 
partier med liknande strömhastighet.  

 
 
 
 

Figur 1: Karta över området för studien, 
”Control” står för skogsbäckar och ”Agriculture” 
för jordbruksbäckar.  
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Lokal 

C
/
A 

Koordinater Trädvegetation Markvegetation Krontäckning 
(%) 

 
Böstaån 

A 63˚44′59.61′′ N 
19˚ 58′1.22′′O 
 

Sälg Gräsarter 30 

 
Flarkån 

A 64˚15′49.96′′ N 
20˚ 56′11.22′′O 
 

Björk, asp, al, sälg Gräsarter och 
fräkenväxter 

19 

 
Granån 

A 64˚13′56.45′′ N 
20˚ 58′6.53′′O 
 

Björk och asp, 
enstaka rönn 

Gräsarter och fåtal 
ormbunksväxter 

17 

 
Kålabodaån 

A 64˚20′10.88′′ N 
21˚ 0′32.80′′O 
 

Domineras av björk, 
enstaka asp, sälg, 
gran 

Gräsarter 27 

 
Ängerån 

A 63˚37′19.46′′ N 
19˚47′9.97′′O 

Sälg dominerar, 
enstaka björk och 
rönn 

Gräsarter 35 

 
Bjännsjö 

C 63˚46′26.05′′ N 
20˚ 2′2.09′′O 

Främst gran, inslag 
av al, asp och björk 

Blåbärsris och 
lingonris, några 
fräkenväxter 

27 

Pell-
Fäboda 
bäck 

C 64˚21′25.92′′ N 
20˚ 50′7.92′′O 

Främst gran, 
enstaka björk och 
rönn 

Domineras av 
blåbärsris, fåtal 
ormbunkar 

25 

 
Tavelån 

C 63˚57′52.05′′ N 
20˚ 8′51.91′′O 
 

Domineras av gran 
och björk, inslag av 
al 

Främst blåbärsris 
med inslag av 
fräkenväxter 

34 

 
Vebomarks
ån 

C 64˚20′41.70′′ N 
21˚ 1′7.98′′O 

Domineras av gran, 
enstaka alar 

Mossa, inslag av 
blåbärsris och 
ormbunksväxter 

16 

 
Österån 

C 64˚7′1.44′′ N 
20˚ 9′49.24′′O 
 

Domineras av gran 
och björk. 

Gräsarter 22 

 
 

  a) 
b) 

Figur 2: a) Ängerån, en av jordbruksbäckarna i studien. b) Pell-Fäbodabäck, en av skogsbäckarna i 
studien. Foto: Karolina Stenroth.  

Tabell 1: Beskrivning av jordbruksbäckar (A) och skogsbäckar (C) med koordinater, beskrivning av träd- 
och markvegetation och krontäckning (i procent). 
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2.2 Material  
Två typer av fällor, deponeringsfällor och 
fönsterfällor, användes i studien. 
Deponeringsfällorna var i plast, 16x16 cm 
stora, med ett djup på 11 cm (figur 3). 
Fönsterfällorna var 20x16 cm stora och 
separerades i två delar av en 36 cm hög 
skiva. Då skivan stack upp ur lådan 
bildades ett fönster på 20x20 cm. På ena 
kortsidan fanns två hål (16 mm i diameter) 
för att förhindra att fällan blev överfylld. 
Fällan var monterad på ett skaft (63 cm) av 
aluminium, med en spetsig ände för att 
underlätta nedsättning i marken (figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Övriga material som användes i fält var måttband (50 m), måttband (1,50 m), mjuk pincett, 
burkar, håv, 70% etanol, propylenglykol, diskmedel, krokar till deponeringsfällorna och 
mätutrustning för krontäckning. I laboratorieanalyser användes aluminiumfolie, 
bestämningslitteratur, stereolupp, torkugn samt en våg med fyra decimalers noggrannhet.  
 

 
 

a) b) 

Figur 3: Deponeringsfälla i fält, 16x16 cm stor, 
djup 11 cm.  

Figur 4: a) schematisk bild över fönsterfällan med mått (Jonsson m.fl. 1986) b) Fönsterfällan fäst på 
aluminiumskaft (63 cm långt), i fält. 
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2.3 Metod 
2.3.1 Utsättning av fällor 
Den 6-7 juni 2011 sattes fällorna ut vid bäckarna, fem 
deponeringsfällor och två fönsterfällor vid varje lokal. 
Lokalen bestod av en sträcka på 50 meter som uppmättes 
med ett måttband. Deponeringsfällorna placerades ut var 
tionde meter och fästes med en krok (figur 3). 
Fönsterfällorna sattes ut på 19 respektive 39 meter och 
trycktes ned ca 15 cm i marken (figur 5), det vill säga en 
meter ifrån en deponeringfälla. Båda fälltyperna placerades i 
strandzonen, så nära bäcken som möjligt utan att hänga ut 
över vattnet. Fällorna fylldes med propylenglykol och några 
droppar diskmedel för att reducera ytspänning. Eftersom 
perioden var solig och torr fylldes, den 13 juni 2011, 
ytterligare propylenglykol på i fällorna för att dessa inte 
skulle torka ut.   
 
2.3.2 Inhämtning av fällor 
Fällorna stod ute i tio dagar och inhämtades den 16-17 juni 
2011. Deponeringsfällorna samt bäcksidan av fönsterfällorna  
hälldes genom en håv och innehållet fördes sedan ned i  
burkar där insekterna preserverades med 70% etanol. Från landsidan av respektive 
fönsterfälla plockades insekterna upp med pincett och preserverades separat. Avstånd, 
vertikalt och horisontellt, mellan vatten och fälla mättes med ett måttband, då det inte var 
möjligt att placera fällorna på exakt samma avstånd vid varje lokal.  
 
Vid inhämtning av fällorna mättes även krontäckning på tre platser i bäcken, en uppströms, 
en nedströms och en i mitten av lokalen, med en ”sfärisk densiometer”. 
 
2.4 Laboratorieanalyser 
Samtliga evertebrater studerades i en stereolupp med 
11.25 gångers förstoring och sorterades till akvatiskt 
eller terrestert ursprung. De akvatiska insekterna 
identifierades sedan till ordning med hjälp av 
bestämningsnycklar (Douwes m.fl. 2004, Nilsson m.fl. 
1996). Som extra stöd användes en bildbok över 
sländor (Sandhall m.fl. 1977). Ordningen Diptera 
delades in i underordningarna Nematocera och 
Brachycera, Nematocera som akvatisk och Brachycera 
som terrester. Kuvert av aluminiumfolie viktes (figur 
6) och vägdes. Därefter räknades antal individer för 
varje ordning, som sedan lades i ett kuvert och 
torkades i 65˚C under 48 timmar, till stabil vikt. 
Kuverten vägdes sedan igen för att beräkna biomassa  
för varje ordning. De terrestra evertebraterna sorterades till herbivorer eller rovdjur, där 
herbivorerna lades i vägda aluminiumkuvert som torkades till stabil vikt och vägdes igen.  
 

2.5 Statistiska metoder 
Två-vägs-ANOVOR användes för att analysera eventuella skillnader i biomassa och abundans 
mellan bäcktyp och fälltyp, både för akvatiska och terrestra insekter. Regressionsanalyser 
användes för att analysera korrelationer mellan fälltyperna. Envägs-ANOVA användes för att 
analysera eventuell skillnad i krontäckning mellan bäcktyperna och t-test användes för att se 
skillnad mellan fönsterfällornas bäck- och landsida. Samtliga test utfördes i Minitab 15. 
Deponerad biomassa per ytenhet beräknades genom att använda biomassan i varje 

Figur 6: Kuvert av aluminiumfolie för 
torkning 

Figur 5: Deponeringsfälla och 
fönsterfälla i fält. 
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deponeringsfälla och dividera med storleken på fällan (0,0256 m2) och antal dagar fällan stod 
i fält (10 dagar). 

 
3. Resultat 

Parametern krontäckning skiljde sig inte mellan bäcktyperna, utan hade stor variation inom 
respektive bäcktyp (ANOVA, p=0,875).  
 
Den totala fångsten av akvatiska bytessubsidier var 3038 individer (tabell 2), majoriteten av 
dessa (87%) bestod av Nematocera. Vid skogsbäckarna fångades totalt 1170 (38,5% av totalt 
antal) akvatiska individer, medan det vid jordbruksbäckarna fångades 1868 (61,5% av totalt 
antal) individer. Ephemeroptera (7), Megaloptera (10) och Odonata (2) var så få till antalet 
att några separata statistiska analyser på dessa inte var möjliga. Dock finns dessa grupper 
medräknade i den totala biomassan och abundansen. 
 
 
 
 

Lokal Total Ephemerop-
tera 

Megaloptera Nematocera Odonata Plecoptera Trichoptera 

Böstaån  
(A) 

334 1 0 298 0 34 1 

Flarkån 
 (A) 

365 1 0 351 0 13 0 

Granån 
(A) 

289 0 1 270 0 10 8 

Kålaboda 
(A) 

220 0 1 204 0 15 0 

Ängerån 
(A) 

660 0 6 639 1 11 3 

Medel A 373,6 0,4 1,6 352,4 0,2 16,6 2,4 

Bjännsjö 
(C) 

261 2 2 190 0 44 23 

Pell-
Fäbodabäck 
(C) 

235 0 0 218 0 17 0 

Tavelån 
(C) 

192 2 0 139 0 37 14 

Vebomarksån 
(C) 

165 0 0 163 0 2 0 

Österån 
(C) 

317 1 0 163 1 116 36 

Medel C 234 1 0,4 174,6 0,2 43,2 14,6 

Summa 3038 
 

7 
 

10 
 

2635 
 

2 
 

299 
 

85 
 

 
3.1 Fälltypernas effektivitet 
Ingen skillnad i fångst av akvatiska bytessubsidier fanns mellan bäcksida och landsida av 
fönsterfällorna, varken gällande biomassa (t-test, p=0,963) eller abundans (t-test, p=0,854). 
Därför slogs de olika sidorna ihop i resterande analyser.  
   
Deponeringsfällorna fångade akvatiska bytessubsidier mer effektivt än fönsterfällorna 
(ANOVA, p=0,032). En deponeringsfälla fångade i genomsnitt 47,5 (±19,5 stdav) individer 
per fälla, medan en fönsterfälla i genomsnitt fångade 33,1 (±7,1 stdav) individer per fälla. En 
stark positiv korrelation mellan fångst i fönsterfällor och fångst i deponeringsfällor fanns 
(figur 7).   
 

 
Tabell 2: Översikt över fångade akvatiska insekter (totalt och per grupp) vid varje lokal, samt ett medelvärde 
av individer funna i jordbruksbäckar respektive skogsbäckar. Jordbruksbäckar är listade i bokstavsordning 
följt av skogsbäckar i bokstavsordning. Även den totala summan för alla lokaler redovisas längst ned i tabellen. 
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Deponeringsfällorna fångade fler individer av Nematocera än fönsterfällorna (ANOVA 
p=0,031). Någon sådan skillnad fanns inte för Plecoptera (ANOVA p=0,144) eller Trichoptera 
(ANOVA p=0,550). För Nematocera, Plecoptera och Trichoptera fanns starka positiva 
korrelationer mellan fälltyperna (figur 8-10).  
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Figur 7: Korrelation mellan totala antalet individer fångade i fönsterfällor och deponeringsfällor (p<0,001). 
Varje punkt motsvarar en lokal (n=10).  

Figur 8: Korrelation mellan antalet Nematocera fångade i fönsterfällor och deponeringsfällor (p<0.001). 
Varje punkt motsvarar en lokal (n=10).  
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Figur 9: Korrelation mellan antalet Plecoptera fångade i fönsterfällor och deponeringsfällor 
(p<0,001). Varje punkt motsvarar en lokal (n=10).  

Figur 10: Korrelation mellan antalet Trichoptera fångade i fönsterfällor och deponeringsfällor (p=0,001). 
Varje punkt motsvarar en lokal (n=10). Endast sju punkter är synliga eftersom Trichoptera var frånvarande 
vid fyra lokaler och dessa fyra punkter (0,0) ligger ovanpå varandra.  
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3.2 Biomassa och abundans 
Den totala biomassan av de akvatiska bytessubsidierna per lokal tenderade att vara högre vid 
jordbruksbäckarna än vid skogsbäckarna (figur 11), men detta kunde dock inte styrkas 
statistiskt (ANOVA, p=0,560). 
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Däremot var total abundans per lokal signifikant högre vid jordbruksbäckarna än vid 
skogsbäckarna (figur 12) (ANOVA, p=0,023).    
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En tendens till större biomassa per individ fanns i skogsbäckarna, men detta kunde inte visas 
statistiskt (figur 13: ANOVA, p=0,253) 

Figur 12: Medelabundans (individer/fälla ± 1 stdav) vid jordbruksbäckar (49,93 ± 24,48) och skogsbäckar 
(30,69±10,66). 

Figur 11: Medelbiomassa (g/fälla ± 1 stdav) vid jordbruksbäckar (0,021 ±0,014) och skogsbäckar (0,017 ±0,011). 
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För de olika gruppernas biomassa fanns få skillnader beroende på bäcktyp (figur 14). 
Nematocera bidrog med mer biomassa från bäckar i jordbrukslandskap jämfört med bäckar i 
skogslandskap (ANOVA, p=0,043). Någon sådan skillnad mellan bäcktyperna förekom inte 
hos Plecoptera (ANOVA p=0,118) eller Trichoptera (ANOVA p=0,097), även om biomassan 
tenderade att vara högre vid skogsbäckar för båda grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de olika gruppernas abundans fanns fler skillnader mellan bäcktyperna (figur 15). 

Nematocera var betydligt mer talrika vid jordbruksbäckar (ANOVA, p=0,001). Totalt 

TrichopteraPlecopteraNematocera
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Figur 13: Biomassa/individ/fälla (± 1 stdav) vid jordbruksbäckar (0,0004 ±0,0002) och skogsbäckar 
(0,0005 ±0,0003). 

 

Figur 14: Medelbiomassa (g/fälla ± 1 stdav) vid jordbruks- respektive skogsbäckar för Nematocera (0,016 ± 
0,012 och 0,008 ± 0,004), Plecoptera (0,002 ± 0,001 och 0,004 ± 0,004) och Trichoptera (0,001 ± 0,002 och 
0,003 ± 0,004). Stjärnor visar extremvärden.  
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fångades 1762 Nematoceraindivider vid jordbruksbäckar och 873 vid skogsbäckar. För 

Trichoptera gällde det motsatta. De var mer talrika i skogsbäckar (ANOVA, p=0,043), vilket 

återspeglas i de totala fångstvärdena på 12 individer vid jordbruksbäckar och 73 individer vid 

skogsbäckar. Plecoptera uppvisade inte någon skillnad i abundans beroende på bäcktyp 

(ANOVA, p=0,120), trots att de hade ett totalt antal på 83 individer vid jordbruksbäckar och 

216 individer vid skogsbäckar, vilket tyder på stor variation inom respektive bäcktyp. 

TrichopteraPlecopteraNematocera
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Terrestra herbivorer som fångades i fällorna hade en större biomassa vid jordbruksbäckar än 
skogsbäckar (ANOVA, p=0,001) En jämförelse mellan biomassa hos terrestra herbivorer och 
akvatiska bytessubsidier (figur 16) visar att terrestra herbivorer bidrog med signifikant mer 
biomassa än akvatiska bytessubsidier i jordbruksbäckar (ANOVA, p=0,026). En skillnad som 
inte syntes i skogsbäckar (ANOVA, p=0,790). 
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Figur 15: Medelabundans (individer/fälla ± 1 stdav) vid jordbruks- respektive skogsbäckar för Nematocera 
(46,97 ± 24,04 och 23,07 ± 6,51), Plecoptera (2,11 ± 1,51 och 5,22 ± 5,95) och Trichoptera (0,48 ± 0,91 och 2,12 ± 
2,08). Stjärnor visar extremvärden.  

 

Figur 16: Medelbiomassa (gram/fälla ± 1 stdav) av terrestra respektive akvatiska bytesdjur vid 
jordbruksbäckar (0,043 ± 0,025 och 0,021 ± 0,011) och vid skogsbäckar (0,016 ± 0,010 och 0,017 ± 0,011). 
Stjärnor visar extremvärden.  
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3.3 Biomassa/ytenhet 
Av jordbruksbäckarna hade Ängerån störst tillflöde av akvatisk biomassa per ytenhet och av 
skogsbäckarna hade Österån störst tillföde (tabell 3). Mellan grupperna bidrog Nematocera 
med det största tillflödet vid de flesta lokalerna, utom Bjännsjö, Tavelån och Österån där 
Plecoptera stod för den största delen. Det högsta värdet för Nematocera återfanns vid 
Ängerån medan det för Plecoptera var vid Österån. Trichoptera hade inga värden som 
översteg de andra två grupperna i någon lokal, men dess högsta bidrag återfanns, likt för 
Plecoptera, vid Österån. 
 

 

Lokal Total  Nematocera Plecoptera Trichoptera 

 
Böstaån  
(A) 

0,15969 

 (1,5969) 

0,14320 
(1,4320) 

 

0,01563 
(0,15625) 

 

0 
(0) 

 
Flarkån 
 (A) 

0,04555 
(0,45547) 

0,03859 
(0,38594) 

 

0,00695 
(0,06953) 

 

0 
(0) 

 
Granån 
(A) 

0,02422 
(0,24219) 

 

0,01914 
(0,19141) 

 

0,00352 
(0,03516) 

 

0,00156 
(0,01563) 

 

 
Kålaboda 
(A) 

0,07539 
(0,75391) 

 

0,05992 
(0,59922) 

 

0,01219 
(0,12188) 

 

0 
(0) 

 
Ängerån 
(A) 

0,16242 
(1,6242) 

 

0,13906 
(1,3906) 

 
 

0,00156 
(0,01563) 

 

0,00273 
(0,02734) 

 

 
Bjännsjö 
(C) 

0,03891 
(0,38906) 

 

0,01109 
(0,11094) 

 

0,01719 
(0,17188) 

 

0,01039 
(0,10391) 

 

 
Pell-Fäbodabäck 
(C) 

0,05106 
(0,51016) 

 

0,04469 
(0,44688) 

 

0,00633 
(0,06328) 

 

0 
(0) 

 
Tavelån 
(C) 

0,06992 
(0,69922) 

 

0,02859 
(0,28594) 

 

0,03352 
(0,33516) 

 

0,00734 
(0,07344) 

 

 
Vebomarksån 
(C) 

0,04336 
(0,43359) 

 

0,04328 
(0,43281) 

 

0,00008 
(0,00078) 

 

0 
(0) 

 
Österån 
(C) 

0,13313 
(1,3313) 

 

0,04570 
(0,45703) 

 

0,05125 
(0,51250) 

 

0,03594 
(0,35938) 

 

 
 
4. Diskussion 
Krontäckning var en mycket variabel parameter mellan bäcktyperna, likt tidigare studier 

(Lenat 1984). Högre ljusintensitet och därmed även efterföljande ökning av vattentemperatur 

i jordbruksbäckarna (Quinn m.fl. 1997) kan således uteslutas som en påverkansfaktor i 

sammanhanget. Även om krontäckning inte skiljde sig mellan bäcktyperna, varierade 

trädvegetationen (tabell 1). Gran dominerade vid alla skogsbäckar, medan de i princip var 

frånvarande vid jordbruksbäckarna, undantaget några enstaka exemplar. Vid 

jordbruksbäckarna dominerade istället ofta sälg, björk och al. Dessa skillnader kan påverka 

Tabell 3: Biomassa per ytenhet per dag (gram/m2/dag) totalt samt för de olika grupperna (Nematocera, 
Plecoptera och Trichoptera) per bäck. De högsta värdena, total för jordbruk och skogsbruk, samt för de olika 
grupperna, är markerade med gult. Den totala biomassan redovisas även som kg/ha/dag (i parentes). 
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vissa grupper av akvatiska insekter, tillhörande den funktionella födogruppen delare. Allöv 

har exempelvis högt kväveinnehåll (Lecerf m.fl. 2007) samtidigt som det är relativt 

lättnedbrutet (Giller och Malmqvist 1998). Barr är mer svårnedbrutet och har en lägre 

kvalitet, det vill säga mycket kol per andel kväve (Triska m.fl. 1975). Makroevertebrater har 

därför setts föredra löv framför barr (Hisabae m.fl. 2011). Det kan, trots detta, vara av 

väsentlighet att ha en heterogen skog kring vattnet. Den föda som bryts ned snabbt (som al) 

konsumeras helt av de arter som har tillväxtperioden under höst och vinter. Finns en 

heterogen miljö med både barrträd, samt björk och sälg (som bryts ned i en takt 

mellanliggande al och barrträd) (Giller och Malmqvist 1998), kommer föda även finnas för 

arter som har sin tillväxtperiod under vår och sommar (Cummins m.fl. 1989). Högt antal 

delare är även betydelsefullt för den funktionella födogruppen samlare, då delarna 

omvandlar materialet till sådan form att samlarna kan utnyttja det (Short och Maslin 1977, 

Jonsson och Malmqvist 2005). En stor del av Plecoptera tillhör delare (Giller och Malmqvist 

1998) och dessa återfanns i högst antal vid Österån, Bjännsjö och Tavelån, där vegetationen 

dominerades av gran, men också hade inslag av björk, al och asp, vilket är förenligt med 

denna hypotes.  

 
4.1 Fälltypernas effektivitet 
Utebliven skillnad mellan bäcksida och landsida av fönsterfällorna skulle kunna indikera att 

en för liten yta längs strandkanten upptogs för att effektivt kunna fånga nykläckta insekter. I 

annat fall torde akvatiska insekter återfinnas i större utsträckning i bäcksidan av 

fönsterfällan. Det kan även visa på att insekterna inte flyger i en bestämd riktning utan har 

ett svärmande beteende. Jämfört med en traditionell fönsterfälla (Southwood och Hendersen 

2000) finns fördelar med fönsterfällan använd i denna studie. Den traditionella fönsterfällan 

kan, på grund av dess fragilitet, vara svår att bruka i öppet landskap med höga 

vindhastigheter. Fönsterfällan använd i den här studien fungerar även om undersökningen 

sker i ett öppet område (Jonsson m.fl. 1986). Fällan var enkel att fästa i marken vid samtliga 

platser vilket var fördelaktigt för att inte möjlighet att fästa fällan ska inverka på 

slumpmässigheten. Totalt för alla grupper sammantagna var fönsterfällan mindre effektiv i 

att fånga akvatiska bytessubsidier. Detta är något förvånande, då fönsterfällorna hade en 

större area än deponeringsfällorna, samt att fönstrets funktion är att effektivisera fångst. 

Dock inverkar fönstret även på areans funktion, så fällornas area är inte helt jämförbara med 

varandra.  Emellertid var den positiva korrelationen mellan fälltyperna stark. Detta innebär 

att när fångsten var hög i deponeringsfällan var den även det i fönsterfällan, även om den var 

mindre effektiv. Avsikten med undersökningen bör dock avgöra fällval. Huruvida 

undersökningen gäller att studera nedfall av akvatiska insekter från en bäck är 

deponeringsfällan mer effektiv, då den totalt fångar ett högre antal akvatiska bytessubsidier, 

samt ger ett mått per ytenhet. Detta gäller inte för fönsterfällan eftersom den fångar från en 

odefinierad area. Däremot kan fönsterfällan med fördel användas om studien avser att 

studera flygaktivitet hos akvatiska bytessubsidier (Jonsson m.fl. 1986). Avses att fånga 

speciella grupper av insekter bör, även då, fällval granskas. Gällande Nematocera, var 

deponeringsfällan mer effektiv vid samtliga lokaler. Då Plecoptera och Trichoptera anses vara 

svaga flygare (Giller och Malmqvist 1998) kan deponeringsfällan förväntas vara mer effektiv, 

men hos dessa kunde ingen skillnad i fångsteffektivitet mellan fälltyperna skådas. 

Korrelationsanalyserna visar på starka samband mellan fälltyp för samtliga grupper, vilket 

gör fälltyperna jämförbara med varandra. 
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4.2 Biomassa och abundans 
Subsidiebiomassa (gram/fälla) skiljde sig inte mellan bäcktyperna, vilket indikerar att den 

påverkan jordbruket har inte skiljer sig från den påverkan skogen har. Dock förändrades den 

totala abundansen mellan bäcktyperna, med fler individer som kläckte från bäckar i 

jordbrukslandskap än bäckar i skogslandskap, något som är förenligt med tidigare studier av 

hur evertebrater i vattendraget påverkas av jordbruk (Quinn m.fl. 1997). Ökningen sker 

troligen som en följd av ökad alg-, bakterie-, och svampproduktion via förhöjd 

näringstillförsel (Matthei m.fl. 2010). Resultaten indikerar även att sedimentbelastningen är 

relativt låg, då ökad näringstillförsel tillsammans med ökad sedimenttillförsel har setts 

minska abundans (Matthei m.fl. 2010). Vidare tyder den positiva trenden i abundans på att 

avrinningen inte innehåller toxiska ämnen (Lenat 1984). Faktorerna sammantagna kan peka 

på att färre, men individer med högre per capita-biomassa kläcker från skogsbäckar, medan 

fler, men individer med lägre per capita-biomassa, kläcker från jordbruksbäckar. En trend till 

högre biomassa per individ kan ses vid skogsbäckar, dock inte till den grad att det kunde 

styrkas statistiskt. Detta kan i sin tur bero på att skillnaden i biomassa hos de ingående 

grupperna inte förändrades i tillräckligt hög grad. Biomassa hos Nematocera skiljde sig 

mellan bäcktyperna, medan biomassa för Plecoptera och Trichoptera inte gjorde det och för 

Plecoptera syntes inte heller någon skillnad i abundans.   

Studier av bottenfauna mellan bäckar i jordbrukslandskap och skogslandskap visar att 

Diptera, generellt sett, gynnas av jordbruk, medan Trichoptera och Plecoptera missgynnas 

(Lenat 1984). För Trichoptera och Nematocera, men inte för Plecoptera, syntes ett sådant 

mönster även i denna studie. Nematocera var dominerande vid båda bäcktyperna, vilket är 

föga förvånande då Nematocera kan bli mycket talrika (Brönmark och Hansson 2005). 

Emellertid var de mer abundanta och tillförde mer biomassa till land vid jordbruksbäckar än 

vid skogsbäckar. Tidigare studier har visat att Chironomidae (en familj inom Nematocera) 

påverkades positivt av näringstillförsel, medan Trichoptera och Plecoptera stod neutrala till 

ökningen av näring (Matthei m.fl. 2010). I denna studie återfanns fler individer av 

Trichoptera vid skogsbäckar, något som dock inte gav utslag på skillnader i biomassa mellan 

bäcktyperna. Trichoptera är generellt sett en relativt känslig ordning för störningar, även om 

toleranta taxa finns (Lenat 1984). En tidigare studie visar att Trichoptera kan ha högre 

abundans i jordbruksbäckar jämfört med opåverkade bäckar (Chakona m.fl. 2009), något 

som går emot resultaten i denna studie. Den höga abundansen av Trichoptera i 

jordbruksbäckar kunde dock förklaras av total dominans av ett släkte (Hydroptila sp.). I 

ytterligare en undersökning sågs ett annat släkte (Hydrobiosis sp.) av Trichoptera föredra 

jordbruksbäckar (Quinn m.fl. 1997). Hydrobiosis finns dock inte representerad i Sverige 

(Solem och Gullefors 1996). Vidare tillhör släktet Hydroptila familjen Hydroptilidae, som är 

mycket mindre än övriga nattsländor, de blir sällan över 6 mm (Giller och Malmqvist 1998), 

och en övergång till dessa torde således ha gett en minskning av biomassa i jordbruksbäckar. 

Den lägre abundansen av Trichoptera vid jordbruksbäckar i denna studie beror troligen på 

att dessa toleranta släkten inte återfanns. Dock indikerar det faktum att Plecoptera återfanns 

vid alla jordbrukslokaler att jordbruket inte påverkat vattenkvaliteten i någon stor 

utsträckning. Totalt sett fångades dock fler Plecoptera i skogsbäckar än i jordbruksbäckar. 

Den stora variansen lokaler mellan tyder på att vattenkvaliteten kan vara mycket olika mellan 

dessa. Eventuellt kan effekter av jordbruket inte gett något utslag på de akvatiska 

bytessubsidierna än. Dock fann även Quinn m.fl. (1997) arter av Pleoptera i vattendrag vid 

jordbruksmark. Då insekterna inte nycklades lägre än till ordning kan det inte uteslutas att 

känsliga taxa redan eliminerats från platsen och mer toleranta taxa ersatt dessa (Utz m.fl. 

2008).  
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Vidare bidrog terrestra herbivorerna med mer biomassa vid jordbruksbäckar än vid 

skogsbäckar. De terrestra herbivorerna stod för ungefär lika stor del av biomassan som de 

akvatiska bytessubsidierna i skogsbäckar, medan en betydande större andel vid 

jordbruksbäckar utgjordes av terrestra insekter. Liknande studier i opåverkad mark visar 

också att terrestra herbivorer och akvatiska bytessubsidier kan bidra med lika mycket 

biomassa till strandzonen (Murakami och Nakano 2002). Att andelen biomassa från terrestra 

herbivorer och akvatiska bytessubsidier skiljer sig mellan  jordbruks- och skogsbäckar är 

intressant. Om detta ses ur predatorernas perspektiv bör de konsumera större andel 

akvatiska bytessubsidier vid skogsbäckar än vid jordbruksbäckar. De indirekta effekterna på 

terrestra herbivorer, såsom ”apparent competition” skapade av akvatiska bytessubsidier, bör 

även vara större vid skogsbäckarna.  

 

4.3 Biomassa/ytenhet 

Det fanns stora variationer i biomassa/ytenhet mellan lokalerna. Det högsta flödet syntes vid 

Ängerån (0,16242 g/m2/dag). Detta höga värde kan härledas till att det var den lokal där 

Nematocera hade sitt högsta bidrag. Däremot hade Plecoptera sitt näst lägsta bidrag i denna 

bäck. Då Plecoptera är betraktad som en känslig ordning (Lenat 1984) och vissa grupper av 

Nematocera ökar vid ökad näringstillförsel (Matthei m.fl. 2010) kan dessa resultat indikera 

på att tillförsel av material från jordbruket är hög vid denna lokal. 

 

I en studie av Gratton m.fl. (2008) undersöktes nedfall av Chironomidae (Nematocera) längs 

strandzonen vid sjöar på norra Island. Där uppmättes ett nedfall på mellan 0,026-18,91 

g/m2/dag. Motsvarande värden för Nematocera i min studie låg mellan 0,019-0,14 g/m2/dag. 

Detta indikerar att vissa sjöar på Island har betydligt högre produktivitet än norrländska 

bäckar, särskilt med tanke på att värdena i min studie var för Nematocera och den isländska 

studien endast gällde en familj inom denna underordning. Poängteras bör dock att 

vattendrag generellt sett har ett mindre flöde av akvatiska bytessubsidier än sjöar, då det blir 

mer volym vatten per yta strand vid en sjö (Gratton och Vander Zanden 2009).  

En studie i en ”braided river” i Italien gav en tillförsel av akvatiska bytessubsidier på 0,03 

g/m2/dag (Paetzold m.fl. 2005). Dessa vattendrag bedömdes ha en låg antropogen påverkan 

och bör därför jämföras med skogsbäckarna i min studie, som hade en biomassa/ytenhet på 

0,04-0,13 g/m2/dag. Detta tyder på att skogsbäckarna i min studie är mer produktiva än 

sandurfält i Italien och Schweiz. Extra uppseendeväckande är resultaten då fåran i studien 

var 20 m bred, medan bredden var 4-6 m i min studie och bredd på vattendraget förväntas 

vara positivt korrelerat med flöde av akvatiska bytessubsidier (Gratton och Vander Zanden 

2009).   

Jackson och Fisher (1986) studerade något mindre vattendrag (3-4 m). Där mättes flöde av 

akvatiska bytessubsidier under olika säsonger i Sycamore Creek i Arizona. Från den 1 

september till 9 november uppmättes tillflöde på 0,1118 g/m2/dag, den 19 april-19 juli värden 

på 0,1304 g/m2/dag och slutligen 19 juli till 1 september 0,073 g/m2/dag. Värden tagna 

under jämförbar period i min studie visar att det högsta värdet för en skogsbäck var 0,1331 

g/m2/dag, vilket är väldigt nära värdena för samma period i Sycamore Creek. Detta innebär 

att norrländska bäckars produktivitet av akvatiska bytessubsidier motsvarar ungefär den för 

en bäck i ökenlandskap i södra USA.    

Vidare är bidraget i biomassa av akvatiska bytessubsidier viktigt  för den terrestra födoväven. 

För att exemplifiera innehåller Nematocera ca 9,2% kväve och bidrar således med i 
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genomsnitt 0,13 kg kväve/ha/dag till mottagarsystemet i denna studie. Detta kan sättas i 

relation till att bakgrundsnivån av kväve i norra Sverige är 2-3 kg/ha/år (Bertills och 

Näsholm 2000). Antaget att Nematoceras biomassatillförsel under provtagningsperioden är 

representativ för hela juni månad, innebär detta att 3,9 kg/ha kväve har deponerats i form av 

Nematocera, vilket är mer än bakgrundsdepositionen för hela året. Den totala tillförseln till 

systemet är också av intresse. Jackson och Fisher föreslog (1986) att 3% av akvatiska 

bytessubsidier återvänder till vattendraget. Då biomassabidraget var ungefär lika i den 

undersökningen som i min, kan det appliceras på denna studie. Detta innebär att, i den mest 

produktiva bäcken, tillförs strandzonen 0,1575 g/m2/dag. Då i medeltal 40% av akvatiska 

bytessubsidier konsumeras av artropoder (Paetzold m.fl. 2005) innebär detta att det vid den 

mest produktiva bäcken blir kvar 0,095 g/m2/dag. Dessa äts av fåglar eller dör och blir föda 

för detritusätare samt näring till växter.    

 

 

5. Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan poängteras att deponeringsfällor var mer effektiva än fönsterfällor 

och bör användas i studier där nedfall av akvatiska bytessubsidier undersöks. Resultaten 

kring antal kläckta individer bekräftar tidigare undersökningar av bottenfauna vid påverkan 

av jordbruk. Mellan grupper bekräftas också tidigare studier gällande bottenfauna, där 

Diptera generellt sett gynnas av jordbruk, medan Trichoptera missgynnas. Att Plecoptera inte 

skiljde sig åt mellan bäcktyperna indikerar att förhållandena i jordbruksbäckarna är relativt 

goda. Det bör dock betonas att det fanns stor variation inom lokalerna för respektive bäcktyp. 

Skillnaderna i abundans avspeglades inte helt på bidraget av biomassa till strandzonen. 

Endast biomassan för Nematocera förändrades mellan bäcktyperna, där tillförseln ökade vid 

jordbruksbäckar. Vidare var tillförseln av biomassa per ytenhet till det terrestra systemet 

jämförbart med studier vid vattendrag på andra platser i världen. Nematoceras tillförsel av 

kväve till mottagarsystemet kan överstiga bakgrundsdepositionen redan om tillförsel i denna 

takt sker under en månads tid. Det stora tillflödet av energi och näringsämnen visar tydligt 

hur stor påverkan är på mottagarsystemet. Ytterligare forskning krävs dock på området, 

framförallt gällande hur de terrestra predatorerna påverkas av förändringen i akvatiska 

bytessubsidiers abundans, samt hur växter och terrestra herbivorer svarar på den ökade 

tillförseln av akvatiska bytessubsidier. En annan intressant utgångspunkt inför framtida 

studier är att utröna om terrestra predatorer i strandzonen konsumerar mer föda av akvatiskt 

ursprung vid skogsbäckar än vid jordbruksbäckar.  De två bäcktyperna varierar mycket inom 

respektive klass, det kan vara en anledning till att signifikanta skillnader inte alltid kunde 

erhållas bäcktyper mellan, även om det fanns trender. Ett alternativ skulle vara att skapa en 

gradient i landpåverkan inom varje bäcktyp och analysera resultaten i en regressionsmodell.  
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Bilaga 1: Biologi/ekologi 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste akvatiska bytessubsidierna. Då funktionella 

födogrupper nämns menas organismer med ett specifikt födobeteende (Brönmark och 

Hansson 2005). De vanligaste grupperna är predatorer: organismer som äter levande 

vävnad, skrapare: organismer som skarpar i sig perifytiska alger, delare: som framförallt 

livnär sig på nedfallet dött växtmaterial (löv, akvatiska växter och ved), samt samlare: 

antingen filtrerare som livnär sig på suspenderat material eller samlare som konsumerar 

partiklar från botten (Cummins och Klug 1979).    

 

Ephemeroptera 

Ephemeroptera (dagsländor) är ett ”hemimetaboliskt” taxon. Det vill säga, de har tre stadier i 

sin utveckling (ägg-nymf-adult). I övergången mellan nymf och adult har dagsländor även ett 

subimago-stadie som är unikt för dem. Den färdiga nymfen simmar eller kravlar upp till 

vattenytan och utvecklas till subadult-stadiet. Subimagon flyger sedan till närliggande 

vegetation för att där, inom några timmar, utvecklas till adult (Brönmark och Hansson 

2005). Gruppen är synnerligen bra som indikator på dåliga syreförhållanden, då mycket 

varierande tolerans mot låga syrehalter finns mellan olika arter. Majoriteten av arterna är 

också pH-känsliga, men några få grupper kan tolerera lågt pH (Giller och Malmqvist 1998). 

De flesta dagsländor lever på perifytiska alger eller detritus, men grupper av predatorer och 

filtrerare finns också (Brönmark och Hansson 2005). Som adulter intar inte gruppen någon 

föda alls och den adulta livstiden är kort, från några timmar till några dagar (Giller och 

Malmqvist 1998). Kläckning till adult sker från maj till september, beroende på art (Engblom 

1996) och är ofta mycket synkroniserad då individer inom en stor population kan kläcka 

inom några få dagar (Sweeney och Vannote 1982). Synkroniseringen tros vara ett försvar mot 

predatorer (Brönmark och Hansson 2005). Livscykeln för Ephemeroptera kan vara 

semivoltin (nymfstadiet är 2-3 år) eller bivoltin, med två och vid goda förhållanden även tre 

generationer per år. De flesta dagsländor är dock univoltina, det vill säga, de har en 

generation per år där övervintring sker antingen som ägg eller nymf. Som adulta är de viktiga 

bytesdjur för landlevande insektsätare såsom fåglar och spindlar (Engblom 1996).  

Megaloptera 

I norra Europa är ordningen Megaloptera (vattennätvingar) endast representerad av ett 

släkte, Sialis (Meinander 1996). Som larver är Sialis predatorer och stora konsumenter av 

framförallt Chironomidae och Oligochaeta. I de första ”instarstadierna” (olika 

utvecklingsstadier hos larven) konsumerar de dock främst mikroorganismer och detritus. 

Sialis är ”holometaboliska” insekter. Det vill säga, de har fyra livstadier (ägg-larv-puppa- 

adult). De kan bli mycket talrika, speciellt om fisk är frånvarande eller få till antalet 

(Brönmark och Hansson 2005). Tiden som adult är ca 3-4 veckor och Sialis rör sig sällan 

långt ifrån vattendraget som vuxen. Vidare konsumerar de adulta individerna sällan föda, 

men de få arter som intar föda suger nektar. Som adult är Sialis attraktiv föda för fåglar och 

spindlar (Meinander 1996).   

 

Nematocera (Diptera) 

Nematocera (myggor) är en undergrupp till Diptera (Andersson 1997). De har en 

holometabolisk livscykel och honorna återvänder till vattnet för att lägga äggen (Gratton m.fl. 

2008). Som larver finns de flesta funktionella födogrupperna representerade (Giller och 

Malmqvist 1998). Larverna är vidare utsatta för stark predation, av allt från fisk och 

vattenfåglar till predatoriska insekter såsom Odonata och vissa Plecoptera (Smith 1997). 

Nematocera utsätts även för parasitism både som larv, då främst av Hymenoptera, och som 



 

adult, då av Acarina (Andersson 1997). Adulta Nematocera har sugande mundelar, vilket gör 

att de endast kan inta flytande föda, såsom nektar och avföring från Homoptera. De arter 

med penetrerande, sugande mundelar kan suga blod från både evertebrater och vertebrater, 

medan vissa Nematocera inte intar någon föda alls som vuxen (Andersson 1997). Nematocera 

har en kort livscykel, men kan under denna period bli mycket talrika (Brönmark och Hansson 

2005).  

 

Odonata 

Odonata (trollsländor) består av tre underordningar, Anisoptera (äkta trollsländor), 

Zygoptera (flicksländor) och Anisozygoptera. Den sistnämnda är ovanlig och endast 

observerad i Japan och Himalaya. Generellt sett är Odonata ovanlig i strömmande vatten 

utan trivs bäst i stillastående eller lugnt flytande vatten (Giller och Malmqvist 1998). De har 

en hemimetabolisk livscykel och i Sverige sker alla arters äggläggning precis vid vattenkanten 

eller direkt i vattnet. Livscykeln för en Odonata varierar från 1 år till över 5 år. De flesta 

arterna kan ha en flexibel övervintring, där de ibland övervintrar som adult eller har en 

univoltin livscykel (Norling och Sahlén 1997). Kläckning till adult startar i maj och pågår till 

mitten av augusti. Sker kläckning senare än så brukar ofta reproduktionsproblem uppenbara 

sig (Norling och Sahlén 1997). Larverna är predatorer och har ett brett spann av föda, 

inklusive många olika evertebrater, men även små vertebrater (Giller och Malmqvist 1998). 

Vid frånvaro av fisk kan Odonata bli mycket talrika och därmed påverka både 

storleksdistribution och artsammansättning hos små evertebrater (Brönmark och Hansson 

2005).  Odonata är även predator som adult och konsumerar främst flygande insekter, 

framförallt små Diptera (Pritchard 1964) då de själva jagar flygande (Norling och Sahlén 

1997). Adulta Odonata är framförallt bytesdjur för fåglar (Norling och Sahlén 1997).  

 

Plecoptera 

Plecoptera (bäcksländor) återfinns främst i kalla små vattendrag. De är känsliga för 

föroreningar och dåliga syreförhållanden, men ej för lågt pH (Giller och Malmqvist 1998). 

Plecoptera delas vanligen in i två undergrupper: filipalpia och setipalpia, där filipalpia är 

herbivorer (delare) medan setipalpia är karnivorer i nymfstadiet (Brinck 1949). Många 

setipalpia har dock ett ontogenetiskt skifte (förändrat födobeteende under tillväxten) och går 

från att vara herbivor till att bli predator under utvecklingen (Giller och Malmqvist 1998). 

Dessa födobeteenden som larv har inverkan på dess födointag som adult. Setipalpia har 

reducerade mundelar som adult och äter således ingenting. Filipalpia å andra sidan har 

välutvecklade mundelar och kan konsumera mossa och löv även som adult (Brinck 1949).  

Plecoptera är svaga flygare och hos vissa arter finns brachypteri (korta vingar) eller apteri 

(avsaknad av vingar) (Giller och Malmqvist 1998). Längden på det adulta stadiet varierar 

mycket mellan arter, från några dagar till några veckor. Även detta är beroende av 

födobeteende som vuxen (Brinck 1949). De flesta Plecoptera har en univoltin livscykel och 

majoriteten av dessa har en relativt kort tid som ägg och ett längre nymfstadie under höst och 

vinter (Brittain och Saltveit 1996). Kläckning till adult sker vid strandkanten (Paetzold m.fl. 

2005).  

 

Trichoptera 

Trichoptera (nattsländor) har holometabolisk utveckling och med 5-8 instars. Födointaget är 

mycket varierat och samtliga funktionella födogrupper finns representerade, även om 

fångstsätt av föda kan vara mycket specialiserat. Larverna konstruerar nät av silke eller 

portabla hus av sandkorn eller växtmaterial, medan vissa är helt frilevande (Solem och 



 

Gullefors 1996). Trichoptera har reducerade mundelar och äter inte som vuxen. Vissa arter 

kan dock inta vatten och nektar (Giller och Malmqvist 1998, Solem och Gullefors 1996). De 

flesta arterna är univoltina eller semivoltina, där några kan växla mellan univoltin och 

semivoltin. Den adulta sländan är, generellt sett, en tämligen dålig flygare. Kläckning sker 

vanligen från maj till september i norra Europa. Dock finns arter som har sitt adulta stadie 

under andra delar av året. Kläckning till adult kan ske ovan vattenytan eller på något 

uppstickande objekt (Solem och Gullefors 1996).  
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