
Institutionen för fysik, kemi och biologi

Examensarbete 16 hp

Klimatinducerade fenologiförändringar och dess 

effekter i näringsväven

JONATAN ÅREVALL
LiTH-IFM- Ex--11/2522--SE

Handledare: Bo Ebenman, Alva Curtsdotter & 

David Giljam, Linköpings universitet

Examinator: Anders Hargeby, Linköpings universitet

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Linköpings universitet

581 83 Linköping



 

Rapporttyp
Report category

       Licentiatavhandling 
   x  Examensarbete
       C-uppsats
       D-uppsats    
       Övrig rapport

        _______________ 

Språk
Language

  x    Svenska/Swedish
       Engelska/English

       ________________

Titel
Title:
Climate-induced phenology changes and it's effects in the food web

Författare
Author:  Jonatan Årevall

Sammanfattning
Abstract:
The climate affects animal populations through several processes. These processes include 
reproduction, phenology and the success of hunting. By influencing the phenology of species the 
climate also affects the way species interact. If a climate-induced phenology change promotes a 
basal species to bud earlier in the spring for example, this will affect the links to other species in 
the food web due to a time lag in the tropic levels above. This dependence, that a predator has to 
being synchronous to its prey, is called the match/mismatch hypothesis (MMH). Studies have 
indicated that species higher up in the food web adapt slower than species lower in the food web 
with shorter generation times (which creates a temporal mismatch). 
A climate-induced phenology change in basal species could therefore be expected to affect the 
densities and extinction rates of species higher up in the food web.
In this study a declining conversion efficiency for predators was used to model the effects of 
climate change on triangular food webs with three trophic levels. This was done by using a 
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Sammanfattning
 
     Klimatet påverkar djurpopulationer genom ett flertal processer. Dessa processer inkluderar 
reproduktion, fenologi och jaktframgång. Genom att påverka arters fenologi påverkar klimatet även 
hur arter interagerar med varandra. Om en klimatinducerad fenologiförändring stimulerar en basal 
art att knoppa tidigare på våren kommer det att påverka länkar till andra arter i näringsväven på 
grund av en tidsförskjutning till andra trofinivåer. Detta beroende för ett rovdjur att vara 
synkroniserad med sitt byte kallas för match/mismatch-hypotesen (MMH). Studier har indikerat att 
arter högre upp i näringsväven anpassar sig långsammare än arter lägre ned i näringsväven med 
kortare generationstid. En klimatinducerad fenologiförändring i basala arter kan därför förväntas 
påverka densiteten och utdöendehastigheten för arter högre upp i näringsväven. Studien använder 
en avtagande rekryteringsförmåga för att modellera klimatförändringars effekt på triangulära 
näringsvävar med tre trofinivåer. För att göra detta har en generell Lotka-Volterra modell används. 
Från resultaten av den här studien dras också slutsatsen att, i en näringsväv med tre trofinivåer, 
densiteten av herbivorer och karnivorer avtar som svar på en ökad klimatförändring. 
Utdöendehastigheten för rovdjur ökar också snabbt som svar på en ökande klimatförändring.
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Introduktion

     Ekologiska förändringar sker i alla välstuderade miljöer - vare sig det är terrestra eller akvatiska 
system (Parmesan 2006). De observerade förändringarna är dessutom i många fall sådana som 
förutspåtts uppstå som en effekt av global uppvärmning och som har kopplats till lokala eller 
regionala klimatförändringar (Parmesan 2006). 
     Grinnell (1917a, 1917b) belyste vikten av klimattrösklar som en begränsning för arters 
geografiska spridning. En klimatförändring skulle därmed också medföra en skiftning i arters 
geografiska spridning. Extensiv forskning under 1900-talet på till exempel europeiska fåglars 
sydliga och nordliga utbredningsgränser visar också att de har skiftat norrut mot nordpolen (Kalela 
1949).
     En annan effekt av klimatförändringar är fenologiska förändringar för att anpassa sig till 
temperaturförändringar (Both et al. 2009). Olika arter har varierande möjlighet att anpassa sin 
fenologi till temperaturförändringar varför arters synkronisering kan förväntas minska (Durant et al. 
2007; Yang & Rudolf 2010). En hypotes kallad match/mismatch söker att förklara populationers 
variation i rekrytering beroende på arters fenologiförändringar och rörelse i tid/rum i relation till 
närliggande arter i näringsväven (Durant et al. 2007). 
     De biotiska interaktionerna mellan organismer beror inte bara på biotiska faktorer utan också 
abiotiska faktorer (Dunson & Travis 1991). Implikationen av detta blir att migration och minskad 
synkronisering mellan trofinivåer ger effekter på interaktioner mellan organismer i näringväven. 
Detta har också visats av Both (et al. 2009) där en studie innefattande fyra trofinivåer visat en 
minskande synkronisering mellan trofinivåer. En annan studie av renar och växtsäsongen på 
Grönland visar att interaktionen mellan en herbivor och primärproducenter kan minska vid minskad 
synkronisering mellan arterna (Post & Forchhammer 2007). Växtsäsongen börjar allt tidigare 
medan renarna inte anpassar sig tillräckligt snabbt. Den minskade interaktionen mellan renar och 
växtlighet leder sedan till minskad fitness i renarna. Eftersom kvaliteten på födan har blivit sämre 
när renarna kalvar blir dödligheten högre. Ett sätt att beskriva förloppet är som en minskad 
rekryteringsförmåga för herbivoren. Det är troligt att effektiviteten hos en predator minskar till följd 
av en minskad kvalitet på föda eller sämre jaktmöjligheter vid ökad asynkronitet mellan trofinivåer i 
näringsväven.
     Jag har simulerat tänkbara effekter som kan uppstå vid en förändring i interaktionsmönstret 
mellan organismer som en effekt av klimatförändringar. Genom att variera rekryteringsförmågan (e)  
hos organismer i näringsväven och använda e som ett indirekt mått på amplituden av 
klimatförändringar. Syftet är att vidare utforska effekter av klimatförändringar på näringsvävar. 
Detta görs genom att variera e, artantal och antalet arter som förskjuts temporalt. 

Material och metod

     För att simulera effekterna av en avtagande rekryteringsförmåga varierades en stabil näringsväv 
med avseende på e (conversion efficiency). Fyra olika scenarier och fyra olika storlekar på 
näringsvävar användes. De olika scenarierna som togs i beaktande var: (I) fenologiförändringar på 
samtliga basala arter; (II) fenologiförändringar på hälften av de basala arterna; (III) 
fenologiförändringar på den basala art som har flest länkar i näringsväven;  och (IV) 
fenologiförändringar på den basala art som har färst länkar i näringsväven. Storlekarna på 
näringsvävarna var 6, 12, 18 respektive 24 arter. De näringsvävar som användes var triangulära 
(avtagande antal arter per trofinivå) och bestod av tre trofinivåer: basala arter, herbivorer och 
omnivorer. Hälften av arterna i varje näringsväv utgjordes av basala arter (primärproducenter), en 
tredjedel av herbivorer och en sjättedel av toppredatorer/omnivorer.       
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Vidare multipliceras e för varje scenario och näringsväv med en faktor ν som varieras från 1 till 
0.28 i steg om 0.08 för herbivorer. Grundvärdet på e är 0.2 för länkar mellan närliggande trofinivåer 
och 0.02 för länkar mellan basala arter och omnivorer (e' = m · v · e) Toppredatorer antas dock få en 
större temporal förskjutning till de basala arterna (Both et al. 2009) varför v multipliceras med m 
(m = 0.75). Eftersom tidsförskjutningen mellan toppredatorer och basala arter antas öka mer än 
tidsförskjutningen mellan herbivorer och basala arter antas det också uppstå en tidsförskjutning 
mellan toppredatorer och herbivorer. Här har jag valt m till 1.25 eftersom effekter tidsförskjutningen 
blir mindre än mellan herbivorer och basala arter. Simuleringar med dessa parametrar gjordes sedan 
med 200 replikat för varje parameterkombination. Replikaten skiljer varandra åt då näringsvävarnas 
struktur är olika (länkar arter emellan slumpas). Konnektansen (antalet länkar genom antalet arter i 
kvadrat) som användes var 0.14, ett värde som ligger ungefär i mitten av de värden som observerats 
i verkliga näringsvävar (Dunne et al. 2002).

     För att konstruera näringsvävarna användes en populationsmodell i Matlab. En generell Lotka-
Volterra modell (Borrvall & Ebenman 2006) användes för att beskriva dynamiken i näringsväven:

dN i

dt
=N ibi∑

j=1

k

ã ij N j för i=1, ... , k bit  1

där dNi/dt är förändring i densitet av art i över tid i ett samhälle med k arter, bi den inneboende 
tillväxthastigheten för art i och ãij  är effekten per individ av art j på tillväxten per individ av art i.
Funktionellt svar av typ I (ekv 2) och typ II (ekv 3) användes.  
Funktionellt svar typ I:

{ã ij=a ij j∈Li 
ã ij=−hij ij j∈C i 
ã ij=eh ji  ji j∈R i } 2

Funktionellt svar av typ II:

{
ã ij=a ij j∈Li 

ã ij=
−hij ij

1T ∑
n∈R j

hnjnj N n

j∈C i 

ã ij=e
h ji ji

1T ∑
n∈R i 

hnini N n

j∈Ri } 3

där hji är preferensen av predator j på byte i och αij är den inneboende attackhastigheten för predator 
j på byte i. Rekryteringsförmågan e är ett mått för hastigheten som resurser konverteras till nya 
individer. T är tiden som en predator behöver för att fånga och konsumera sitt byte. Arter har även 
inomartskonkurrens (aii) och de basala arterna har mellanartskonkurrens (aij). L(i) är de arter som är 
på samma trofinivå som art i, C(i) är de arter som konsumerar art i och R(i) är de arter som 
konsumeras av art i.
     För att bygga  näringsväven slumpades först en matris med det definierade antalet arter och 
länkar (L = C · S2) mellan arterna. En art antas vara utdöd om dess densitet når under en definierad 
nivå. 
    En predators preferens hji är 1 genom antalet arter som predatorn konsumerar (predatorerna visar 
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alltså ingen specifik preferens för olika bytesdjur). Inomartskonkurrensen är satt till -1 (aii)  och 
mellanartskonkurrensen mellan de basala arterna är satt till -0.5. Tillväxttakten (bi) är bi = 1 för 
basala arter och för predatorer dras bi från den uniforma distributionen [-0.01 -0.001]. Predatorer 
antas vara större än sina bytesdjur. Eftersom större kroppsmassa ofta är korrelerat till lägre 
dödlighet (Roff 1992) är dödligheten sorterad så att herbivorer får högre dödlighet än toppredatorer. 
     För det linjära systemet med funktionellt svar av typ I beräknas en jämviktspunkt för systemet. 
Systemet integreras sedan numeriskt i 100 000 tidssteg med funktionellt svar typ II. Om inga arter 
dött ut bedöms systemet vara stabilt och en stokastisk integrering med funktionellt svar av typ II i 
6000 tidssteg görs. Från simuleringen av näringsvävar har ett medelvärde för de sista 500 tidsstegen 
beräknas för samtliga arters densitet. Dessa medelvärden (ett för varje replikat och art) har sedan 
används för att sammanställa densitetsmedelvärden för varje trofinivå för varje scenario och värde 
på v. Dessa medelvärden har sedan använts för att beräkna en relativ densitet för varje trofinivå. 
Den relativa densiteten för en trofinivå i ett scenario är densiteten vid v genom densiteten vid v = 1. 
Jämförelsen är alltså mellan densitet vid v = 1 och densitet vid v.
     Även risken för att en art ska dö ut i ett scenario beroende på näringsvävens storlek och dess 
placering i trofinivå har räknats ut. Detta genom att ta medelantalet utdöenden i en trofinivå genom 
antalet arter.
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Resultat

     En minskande rekryteringsförmåga hos herbivorer och karnivorer som följd av 
fenologiförändringar hos basala arter gav störst utslag på karnivorernas densitet. Vid en väldigt stor 
förlust av rekryteringsförmåga (v = 0.28) närmade sig karnivorernas relativa densitet (som grupp) 
noll i scenario I (Fig. 1).  Förutom förändringen i rekryteringsförmåga var även antalet arter som 
påverkades av fenologiförändringar av stor vikt. En relativ densitet av 50 % (S = 12) nåddes vid v = 
0.68 när samtliga basala arter utsattes för fenologiförändringar.  När hälften av de basala arterna 
utsattes för fenologiförändringar nåddes en relativ densitet av 50 % vid v = 0.52. När den basala 
arten i näringsväven med flest länkar utsattes för fenologiförändringar (S = 12) nåddes en relativ 
densitet av 50 % (S = 12) vid  v = 0.36. När den basala arten med färst länkar utsattes för 
fenologiförändringar sjönk aldrig den relativa densiteten under 70 % (S = 12).
     Generellt erhölls en större påverkan på herbivorers och predatorers densiteter ju lägre 
rekryteringsförmågan var och ju fler länkar som påverkades av basala fenologiförändringar. Vidare 
hade även antalet arter i näringsväven en effekt på hur stor negativ påverkan som fanns i de olika 
scenarierna. I scenario I, II och IV blev den negativa påverkan större på karnivorerer och herbivorer 
i näringsvävar med fler arter. I scenario III blev den negativa påverkan större på karnivorerer och 
herbivorer i näringsvävar med färre arter.
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Figur 1  Relativ densitet (y-axel) för samtliga trofinivåer som en funktion av avtagande  
rekryteringsförmåga (x-axel)  och antalet arter i näringsväven (z-axel). De olika trofinivåerna  
avbildas som ytor där basala arter är översta ytan,  herbivorer mellersta ytan och karnivorer nedersta  
ytan. (a) är  scenario I med fenologiförändringar på samtliga basala arter och (b) är scenario II med  
fenologiförändringar på hälften av de basala arterna. (c) är scenario III med fenologiförändringar på  
den basala art som har flest länkar i näringsväven och (d) är scenario IV med fenologiförändringar  
på den basala art som har färst länkar i näringsväven.



     Risken för att en karnivor ska dö ut (y) ökade på ett sätt som liknar påverkan på karnivorernas 
densitet vid en avtagande rekryteringsförmåga. Risken för utdöenden var väldigt hög när alla basala 
arters länkar påverkades och avtog när färre länkar utsattes för en förändring (Fig. 2). Generellt 
gällde även här att en större risk för utdöenden av karnivorer erhölls ju lägre rekryteringsförmågan 
var och ju fler länkar som påverkades av basala fenologiförändringar. Vid en förändring på samtliga 
basala arter var risken för att en karnivor skulle dö ut i scenario I 50 % vid v = 0.36 (S = 12). 
Sannolikheten att minst en art försvinner ökade också om näringsvävens storlek ökade.
     En avvikelse fanns då en basal art med flest antal länkar utsattes för fenologiförändringar. Då var 
risken för utdöende av en predator (S = 6) högre än när hälften av de basal arterna utsattes för 
fenologiförändringar. Risken för utdöende bland herbivorer var väldigt låg i alla scenarier (ymax = 
0.03) och för basala arter var risken för utdöenden i princip oberoende av scenario.
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Figur 2  Risken för att varje karnivor ska dö ut (y-axel) som en funktion av avtagande  
rekryteringsförmåga (x-axel) och antalet arter i näringsväven (z-axel). (a) är  scenario I med  
fenologiförändring på samtliga basala arter och (b) är scenario II med fenologiförändringar på  
hälften av de basala arterna. (c) är scenario III med fenologiförändringar på den basala art som har  
flest länkar i näringsväven och (d) är scenario IV med fenologiförändringar på den basala art som  
har färst länkar i näringsväven. Observera att (a) och (b) har en annan skala på y-axeln än (c) och  
(d).



Diskussion

     Resultaten visar att en minskad rekryteringsförmåga hos herbivorer och karnivorer på grund av 
fenologiförändring hos basarter leder till en minskning i densitet av arter och en förhöjd risk för 
utdöenden av arter. Hur stora effekterna blir beror på hur stor förlust i rekryteringsförmåga som 
uppstår. Som resultaten visar påverkar dessutom antalet länkar som förändras storleken på effekten 
på näringsvävens arter. När den basala artern som hade flest länkar påverkades av 
fenologiförändringar var påverkan på karnivorer i en näringsväv med sex arter större än vad som 
kanske kunde ha förväntats jämfört med resultatet för näringsvävar med fler arter. Det beror 
antagligen på att den basala art som har flest länkar i en så liten näringsväv ofta har stor vikt för 
näringsväven. Det skulle också möjligtvis implicera att effekterna av fenologiförändringar på en 
basal art är störst på arter som ligger nära arten i näringsväven. 
     Påverkan på organismer beror alltså på flera faktorer. Primärt är effekten på organismer högre 
upp i näringskedjan större än på arter lägre ned i näringskedjan. Påverkan beror också på storleken 
av förändringen på e och på antalet länkar i näringsväven som påverkas. I större näringsvävar ökar 
sannolikheten för att karnivorer ska dö ut (samt risken för varje karnivor att dö ut) mer än i mindre 
näringsvävar. Sannolikheten för att herbivorer och basala arter ska dö ut påverkas inte av en ökad 
asynkronitet i alls samma utsträckning som karnivorer. Det indikerar att effekten av en ökad 
asynkronitet arter emellan först och främst ger ett utslag på toppredatorers densiteter – även om 
också herbivorers densitet påverkas.
     Självklart finns det en svårighet att applicera resultaten i verkliga scenarier, speciellt eftersom 
rekryteringsförmåga har använts som ett indirekt mått på klimatförändringar. Att ett indirekt mått 
använts gör att det inte går att bedöma hur stor effekt på e klimatförändringar har. Det går därför 
inte att dra en slutsats på vilken temperaturförändring eller förskjutning som en viss sänkning av 
rekryteringsförmågan motsvarar. Påverkan av klimatförändringar ger också utslag med olika 
hastigheter för olika arter och med olika storlek på dessa arter (Both et al. 2009). Detta gör att 
resultaten från studien inte kan förutspå hur stor effekt klimatförändringar får på enskilda arter. 
Resultaten indikerar dock att påverkan på interaktionerna arter emellan på grund av 
klimatförändringar kan få långtgående negativa effekter i näringsvävar, vilket också visats av andra 
studier (Both et al. 2009; Post & Forchhammer 2007).
     Det finns också ett outforskat samband mellan en avtagande rekryteringsförmåga och 
överlappningen mellan bytes- och predatorpopulationer. Match/mismatch hypothesis förutspår en 
minskad synkronitet mellan arter vid en störning vilket innebär en minskad överlappning arter 
emellan. Det är inte heller bara bytesdjurs densitet som påverkar när en predator har tillgång till 
bytesdjur - bytesdjurs distribution och livscykel är också exempel på faktorer som kan påverka 
jaktframgång för ett rovdjur.  Att samla in data för att hjälpa till att beskriva effekterna av denna 
asynkronitet är en viktigt del för att kunna göra bra modeller. Genom att hitta stöd i verkligheten för 
parameterval fås trovärdigare modeller som också kan användas för att göra bättre förutsägningar 
om i alla fall specifika näringsvävar.
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