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Hypoteser:
 

1) Tångräkor föredrar blåstång framför kal botten,
men kan lika gärna vistas i trådalger.
2) Predationstryck på tångmärlor ökar i samband med
minskad vegetation.

Bakgrund:
Östersjön lider av �era miljöproblem. Vi har undersökt hur övergödningse�ekter på
vegetationen påverkar kräftdjur. Övergödningen resulterar i ett överskott av
näringsämnen vilket gynnar trådalger. Trådalger är säsongsväxter med snabb tillväxt
under sommaren och som sedan dör och bryts ned på hösten. Trådalgerna lägger sig på
blåstång och annan vegetation. Detta skuggar blåstången som därmed påverkas
negativt. När trådalgerna bryts ned blir det syrebrist i vattnet. Syrebristen och
skuggningen leder till att den �eråriga tången minskar i utbredning. Detta kan påverka
kräftdjur som lever i blåstång. Kräftdjuren har en viktig roll i näringskedjan då de tjänar
som föda för större predatorer som abborre och smörbult.

Metod:
Vi har undersökt tångräkors habitatval genom att konstruera akvarier med två olika
habitat att välja mellan, tång kontra ingen vegetation och tång kontra trådalger. Räkorna
acklimatiserades i ca 20 timmar och observerades sedan under 5 minuter.
 

För att undersöka predationstrycket i olika miljöer har vi snorklat och satt ut tångmärlor
i deras naturliga habitat med syftet att se om de blev uppätna i större utsträckning i ett
område med tät vegetation jämfört med ett område med kal botten. Vi satte ut 30 st
stavar med tångmärlor fästa på snöre under vattnet i vardera miljö. Efter ca. ett dygn
hämtades dessa stavar till land för observation.
 

Resultat:
Tångräkor vistas hellre i blåstång än på kal botten. Det �nns dock ingen signi�kant
skillnad i valet mellan trådalger och blåstång.

 
Predationstrycket på tångräkor är högre i gles vegetation än i tät vegetation.

Slutsats:
 

Våra undersökningar visar att tångräkor föredrar
blåstång framför kal botten, men lika gärna vistas i
trådalger. Detta innebär att de har större utbud av
habitat när trådalgerna växer till under sommaren,
men att konsekvensen av detta (minskad förekomst
av blåstång) leder till brist på habitat när säsongen för
trådalger är över eftersom trådalgen konkurrerat ut
blåstången.
 

Vid måttlig övergödning ökar vegetationen vilket leder
till att kräftdjur får mer livsmiljö. Detta skulle kunna
innebära att populationen av kräftdjur ökar. Däremot
skulle det motsatta, att kräftdjuren sjunker i antal,
kunna inneträ�a om övergödningen blir för allvarlig.
De båda utfallen kan i sin tur ha inverkan på
predatorerna (abborre, smörbult mm.) som använder 
kräftdjuren som föda.
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