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Från att den industriella revolutionen började har människans negativa påverkan på miljön blivit 

allt större. Tiden vi nu lever i, kallas `Holocen´ men många hävdar att vi går in i `Antropocen´, 
människans tidsålder eftersom den  mänskliga aktiviteten formar jorden och påverkar allt levande på 
den. Ekologi är vetenskapen och studier av organismernas förhållande till deras miljö och till varandra. 
När vi påverkar vår miljö, påverkar vi omedelbart miljön för andra arter och som konsekvens, påverkar 
vi interaktionen mellan dessa arter. 
 

Två (av många) antropogena effekter, som har visat sig vara mycket viktiga, för att påverka 
artrelationer, är klimatförändringar och modifiering av livsmiljöer. Klimatförändringar är en abiotisk 
förändring som påverkar den biotiska miljön, och därmed arter, båda, direkt och indirekt. 
Förändringar i temperatur och nederbörd (snö- och regnmängd) kan få stora effekter på olika 
organismer och deras geografiska fördelning. Habitatmodifiering beskriver anpassningen av livsmiljöer 
till människors behov och påverkar habitatens inbördes relationer och kvalitet. 

 
Mitt forskningsintresse är riktat mot hur antropogena effekter påverkar art-interaktioner, särskild 

trofiska (näringskedjor) samspel. En central fråga som jag fokuserar på är hur klimatförändringar kan 
påverka samspel mellan olika arter av insekter och hur detta påverkar populationsdynamiken av 
enskilda arter. Genom att studera effekten av temperatur på insektsrovdjur, växtätare (byte) och de 
växter växtätarna lever av, verkar det som om det finns gemensamma svar hos dessa insektsgrupper, 
men utfallet för populationsfluktuationer är svårt att förutsäga. Analyser av långvariga dataserier av 
skogsskadeinsekter har visat att varje art har sitt eget samspel med värdväxter och dess naturliga 
fiender, vilket gjorde varje långsiktigt svar unikt. 

 
Om det inte är möjligt att göra någon generell förutsägelse om risken för insektsskador i skogar, 

hur kan vi då hantera vi risker som kan uppstå i framtiden? För att hitta svar på denna fråga utgår jag 
från den ekologiska diskussion som har hållits under de senaste decennierna om förhållandet mellan 
biologisk mångfald och stabilitet i ekosystemen. Idén bakom denna diskussion är att ekologiska 
system som har högre biologisk mångfald omfattar fler arter på varje trofisk nivå och därmed har 
mindre risk att drabbas av störningar. Många forskare undersöker de mekanismer som ligger till grund 
för denna teori. 

 
Jag använder den svenska skogen för att studera effekterna av biologisk mångfald på trofiska 

interaktioner.  De flesta skogsbestånden i Sverige är monokulturer, dvs en enda art utgör ett 
skogsbestånd, detta förhållande har en stark påverkan på den ekologiska beståndsstrukturen. Som 
studiesystem använder jag den röda tallstekeln för att studera detta i fält: Arten lever på tallbarr och 
har periodiska utbrott i Sverige och Europa. Det jag är intresserad av är huruvida tallstekelns tillstånd 
och överlevnad, under hela dess livscykel, påverkas av ekologiska sammanhang i skogsbestånd, dvs 
blandade (mer än en art) bestånd och monokulturer.  

 
Genom att studera effekterna av skogsförvaltning på artsinteraktioner, kan vi få svar inom en 

relativt kort tidsskala om hur människans aktiviteter påverkar dessa. Vi lär oss också att den naturliga 
ekologiska mångfalden kan användas för att modifiera dessa interaktioner. 


