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M ånga studier har visat att viktiga livsmiljöer, 

som korallrev och sjögräsängar, är beroende av 

betare för att kunna fortleva. De håller nämli-

gen efter snabbväxande påväxtalger som gärna sätter sig 

på koraller och sjögräs så att dessa inte blir helt överväx-

ta och kvävda. I dag, då övergödningen är ett stort pro-

blem, blir betarnas roll ännu viktigare eftersom påväxt-

alger gynnas av höga närsaltshalter.

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar 

Betare

Betare har stor inverkan på betydelsefulla ekosystem såsom 
korallrev, sjögräsängar och tareskogar. Deras roll i systemen är 
dock väldig varierande då de å ena sidan visat sig vara livsviktiga 
för korallers överlevnad och å andra sidan orsakat förödande 
skador på skogar av brunalgen tare. I Östersjön bildar blåstång 
stora bälten på grunda hårdbottnar där den har en viktig funktion 
på grund av sin storlek och komplexa struktur. Eftersom betare 
påverkar ekosystem på så många olika sätt är det viktigt att 
undersöka hur de påverkar en så viktig art som blåstång.

och växtätande fi skar, kan ha en negativ eff ekt på tillväx-

ten av koraller och sjögräs. Dessa större växtätare betar 

ofta också av själva korallerna eller sjögräsen och håller 

därmed inte bara efter algerna som växer på dem. Ett 

klassiskt exempel på när betning även har varit negativt 

för stora brunalger kommer från studier gjorda i norra 

Stilla havet där stora mängder sjöborrar visade sig vara 

förödande för tareskogen.

Östersjöns svar på korallrev
I Östersjöns bräckta och kalla vatten fi nns det inga kor-

allrev, men där har istället den stora och fl eråriga bru-

nalgen blåstång en liknande funktion. Det är bara blå-

stång, sågtång och smaltång av alla arter stora, fl erår-

iga brun-alger, som klarar den låga salthalten i Öster-

sjön. I norra Egentliga Östersjön, i höjd med Östergöt-

land, Södermanland och Uppland, är salthalten för låg 

till och med för sågtång och där är alltså blåstången den 

enda stora brunalgsarten. Norr därom förekommer blå-

stången tillsammans med smaltång.

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensio-

nell struktur är den en viktig boplats för många djur som 

både använder den som skydd för rovdjur och som en 

plats att hitta mat eller lägga sin rom på. Precis som kor-

aller trivs blåstången bäst i miljöer med låg närsaltshalt. 

Snabbväxande fi ntrådiga alger däremot gynnas av höga 

närsaltshalter, vilket kan leda till att blåstången blir ut-

konkurrerad i övergödda områden.

Olika arter har olika betydelse
I min forskning har jag undersökt vilken eff ekt olika be-

tare har på blåstångens tillväxt. Betarna jag har valt att 

studera är havsgråsugga och östersjöbåtsnäcka som båda 

är vanliga i blåstångsskogen. Havsgråsuggan äter gärna 

av själva blåstången. Studier runt Kalmarregionen har 

visat att den lokalt kan orsaka minskningar av blåstångs-

bestånden. Andra studier har å andra sidan pekat på att 

havgråsuggor hellre betar av fi ntrådiga alger, som ofta 

växer på blåstången, än av blåstången själv. Den skulle 

därmed kunna vara positiv för blåstången. Den betyd-

ligt mindre östersjöbåtsnäckan äter varken blåstång el-

ler fi ntrådiga alger utan föredrar mikroalger. Dessa väx-

er också på blåstången och skuggar den.

Östersjöbåtsnäckan ger positivt resultat
Mina resultat visade att havsgråsuggans betning inte på-

verkade blåstångens tillväxt. Däremot ökade blåstång-

en sin tillväxt om den fi ck förekomma tillsammans med 

östersjöbåtsnäckan. Detta resultat kan förklaras av två 

olika teorier. Den första är att den negativa eff ekten av 

havgråsuggans direkta betning av blåstången uppvägs av 

den positiva eff ekten deras förmåga att minska mäng-

den påväxtalger har. Därför påverkas inte blåstångens 

– pest eller partner
för blåstången?

Blåstång, Fucus vesiculosus, formar bälten på hårda bottnar i Östersjön.
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Teoretiska kaskadeffekter i näringskedjan ner till vegeta-
tionen, t.ex. korallrev, sjögräsängar och blåstångsbälten, 
när stora rovdjur fi skas ut ur haven. När de stora rovdjuren 
är många (vänster) minskas mängden av små rovdjur, stora 
betare och påväxtalger vilket i sin tur har positiv effekt på 
vegetationen. Det motsatta scenariot inträffar om de stora 
rovdjuren är få (höger).

tillväxt. Östersjöbåtsnäckan däremot, som bara äter på-

växtalger och inte gnager direkt på tången, påverkar blås-

tången positivt med sin indirekta betning och därmed 

ökar tillväxten. Den andra teorin är att havsgråsuggans 

betning av stora fi ntrådiga påväxtalger inte nämnvärt på-

verkar blåstångens tillväxt medan däremot östersjöbåt-

snäckans betning av skuggande mikroalger har en po-

sitiv eff ekt. Detta skulle då betyda att betare inte bara 

kan vara positiva eller negativa för blåstången beroen-

de av huruvida de också äter på själva blåstångsruskan, 

utan även på grund av att de föredrar att beta av olika 

typer av påväxtalger.

Utfi skningen påverkar betarnas effekter
På många platser runt om i världen pågår ett utfi ske av 

havens stora rovdjur vilket kan få eff ekter längre ner i 

näringskedjan. Ett minskat bestånd av rovfi skar kan öka 

mängden bytesdjur som dessa rovfi skar vanligtvis håller 

i schack. Ett minskat bestånd av stora rovdjur behöver 

dock inte bara påverka nästliggande nivå, utan kan även 

ha en eff ekt längre ner i näringskedjan. Sådana eff ekter, 

vilka har påvisats i både korallrev, sjögräsängar och ta-

reskogar, kallar man för kaskadeff ekter.

De vanligaste observationerna har varit att utfi sk-

ningen av rovdjur har lett till en ökad mängd stora be-

tare, ofta sjöborrar eller papegojfi skar, som i sin tur betat 

ner vegetationen. En annan teoretisk eff ekt av ett mins-

kat bestånd av stora rovdjur är att de små rovdjuren ökar 

i antal. Detta leder i sin tur till att deras bytesdjur, det 

vill säga de små betarna, istället minskar. På så sätt mins-

kar även den positiva eff ekten från små betare som hell-

re äter påväxtalgerna än värdväxten själv. Om liknande 

kaskadeff ekter kan påverka tillväxten och överlevnaden 

av blåstången i Östersjön återstår att undersöka.
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Blåstång i försök med (vänster) och utan (höger) östersjöbåtsnäckor. I försöket 
utan snäckor har det bildats slöjor av mikroalger på blåstången.

Havsgråsugga, Idotea baltica Östersjöbåtsnäcka, Th eodoxus fl uviatilis
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