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Ålgräs (Zostera marina) och blåstång (Fucus vesiculosus) är två olika växter som spelar en 

viktig roll för ekosystemen på grunda bottnar i Östersjön. Ålgräs är en blomväxt som växer 

helt under vatten, med gröna, centimeterbreda, platta blad som växer upp från en underjordisk 

stam i mjuka bottnar. Blåstång är en brunalg som bildar täta, fingrade ruskor fästade vid hårt 

underlag på steniga och klippiga bottnar. Trots att dessa växter finns på olika bottnar spelar de 

samma roll i ekosystemet, de utgör habitat för många arter av fisk och ryggradslösa djur och 

är speciellt viktiga som barnkammare. Ålgräs och blåstång bidrar därmed till att väsentligt 

höja diversiteten på grunda bottnar, och detta kan betraktas som extra viktigt i Östersjön, där 

det inte finns några andra vattenväxter som bildar storskaliga komplicerade strukturer. 

 

Blåstång och ålgräs kan betraktas som välstuderade organismer var och en för sig, men 

tidigare har inga jämförande studier utförts. Denna studie syftar till att jämföra faunans 

artsammansättning i ålgräsängar och blåstångsbottnar och kartlägga eventuella skillnader. Det 

kan vara viktigt att känna till skillnader mellan samhällena som förknippas med de olika 

växttyperna, eftersom man då kan förutse effekterna av t.ex. klimatförändringar och mänskligt 

utnyttjande av kustzonerna där ålgräs och blåstång växer. Längs norra Gotlands kust valdes 

fyra lokaler ut, där det sedan tidigare är känt att det finns blåstång och/eller ålgräs. Vid tre av 

lokalerna togs fem prover av ålgräs, vid två av lokalerna togs fem prover av blåstång. All 

fauna i proven artbestämdes, och diversitetsindex räknades ut och jämfördes mellan olika 

lokaler och mellan ålgräs och blåstång. 

 

Ingen skillnad hittades mellan ålgräs och blåstång, men i jämförelsen mellan de olika 

lokalerna skilde två lokaler ut sig från resten, en med hög diversitet och en med låg diversitet. 

Då faunans biomassa jämfördes hittades samma mönster. De lokaler som gav ett avvikande 

resultat är de lokaler som är mest geografisk åtskilda och minst respektive mest utsatta för 

olika typer av mänsklig påverkan. Ur studien har jag därför dragit slutsatsen att lokala faktorer 

spelar större roll för artsammansättningen än vegetations- och bottentypen, och att mänsklig 

påverkan tycks vara negativt för diversiteten. 

 

Det antropogena trycket på kustzoner ökar ständigt, inte minst i Östersjön där 

befolkningstätheten längs kusterna är relativt stor. Det är i allas intresse, både ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt, att skapa och bibehålla en balansgång mellan utnyttjande och 

bevarande. Det kan därför vara till stor hjälp att känna till hur våra ekosystem påverkas av 

mänsklig aktivitet. 
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