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1. Sammanfattning  

Biodiversitet kan beskrivas som den totala variationen av livsformer, där 

diversiteten sträcker sig från gennivå upp till ekosystemnivå. Diversiteten 

kan beräknas på en rad olika sätt, och i denna studie används en av dessa 

metoder. I den här studien har empiriska näringsvävar använts och 

analyserats, där elva nättverkskaraktärer har definierats och använts som 

parametrar för att räkna ut ett euklidiskt avstånd mellan näringsvävar. 

Avståndet beskriver den variation som kan finnas inom klasserna terrestra, 

marina och sötvattenshabitat.  

 

Den klass som med stor marginal utmärkte sig och visade den största 

diversiteten på ekosystemnivå var de marina vävarna, som visade ett högt 

värde på det genomsnittliga euklidiska avståndet mellan givna nätverkspar. 

De andra nätverken var inte lika utmärkande och det genomsnittliga värdet 

på euklidiskt avstånd inom dessa klasser var jämförelsevis lågt. 
 

 

Keywords: Biodiversity, ecological networks, Euclidean distance, food 

webs 

 

2. Introduktion  

Biodiversitet kan på ett förenklat sätt beskrivas som den totala variationen 

av livsformer, där diversiteten bland livsformerna sträcker sig från gennivå 

upp till ekosystemnivå (Purvis & Hector 2000). Tidigare kvantifierades 

biodiversitet traditionellt sätt med artantalet och hur jämt arterna var 

fördelade med hänsyn till arternas abundans. Idag finns det en större 

medvetenhet om att diversiteten inom ett ekosystem inte enbart kan 

beskrivas utifrån artrikedomen. Diversiteten i ekologiska nätverk utgörs 

dels av den taxonomiska variationen men innefattar också de interaktioner 

som finns mellan arterna (Miranda, Parrini & Dalerum 2013). 

 

Ekologiska nätverk eller näringsvävar är en teoretisk beskrivning av 

diversiteten av arter, trofiska nivåer och interaktion mellan arter. Nätverken 

beskriver energiflödet mellan de trofiska nivåerna, där flödet i huvudsak 

beskriver konsumtionen av arter i en näringsväv. Ekologiska nätverk kan i 

huvudsak delas in i tre kategorier, mutualistiska nätverk, 

konkurrensnätverk samt nätverk som beskriver interaktionen mellan 

konsument och producent. Interaktioner mellan växter och pollinatörer är 

ett exempel på mutualistiska nätverk där båda arterna har en positiv effekt 
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på varandra. Näringsvävar samt nätverk som beskriver interaktionen mellan 

växter och herbivorer är exempel på interaktioner mellan konsument och 

producent (Eklöf & Allesina 2012).  

 

I matematisk mening kan man också beskriva hur ett ekologiskt nätverk är 

uppbyggt, ett sådant nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till 

varandra genom förbindelser och tillsammans bildar ett nät. Enheterna som 

representeras i nätverket är noder och länkar, där noderna i ett ekologiskt 

nätverk representerar en art och interaktionen mellan två noder 

representerar en länk (Eklöf & Allesina 2012).  

 

Nätverksstrukturer och dess inverkan på näringsvävars stabilitet har under 

lång tid studerats av ekologer (Pascual & Dunne 2006). Strukturen i 

nätverken beskriver typiska karaktärer som är starkt kopplade till 

funktionaliteten i nätverken och dess uthållighet mot störningar (Pascual & 

Dunne 2006;Thompson, Brose, Dunne, Hall Jr, Hladyz, Kitching, 

Martinez, Rantala, Romanuk, Stouffer & Tylianakis 2012). Detta 

tillvägagångssätt har visat sig vara värdefull då man kunnat dra slutsatser 

kring ekosystemens stabilitet samt dess dynamik (Pascual & Dunne 2006). 

Den struktur som representeras inom ett nätverk har stor betydelse för att 

kunna bibehålla den diversitet som finns samt att utföra de 

ekosystemtjänster som nätverken erbjuder (Baiser, Gotelli, Buckley, Miller 

& Ellison 2012). 

 

I denna studie har jag använt mig av näringsvävar från olika habitat, där 

differenserna bland nätverkskaraktärerna använts för att beskriva 

variationen mellan näringsvävarna. De näringsvävar som används har 

kategoriserats i tre klasser för att testa hypotesen kring hur biodiversiteten 

skiljer sig mellan terrestra, marina samt sötvattensmiljöer. Min hypotes är 

att de marina nätverken uppvisar störst diversitet med tanke på deras 

artrikedom. Mina egna tankar är att en mindre variation inom något av 

habitaten kan bero på mänsklig påverkan, och att detta skulle kunna 

medföra begränsningar av ekosystemtjänster inom något av habitaten.  
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3. Material & Metoder  

 

3.1  Data 

 

Studien baseras på ett dataunderlag av empiriska näringsvävar från 

databasen GlobalWeb. Näringsvävarna från GlobalWeb beskriver trofiska 

interaktioner (Thompson 2012). Sammanlagt omfattar studien 59 

näringsvävar från olika habitat som klassificerats i tre klasser. För att 

klassificera näringsvävarna har två steg tillämpats.  

 

Den första klassificeringen delar in näringsvävarna beroende på habitat, där 

nätverken delats in i terrestra eller akvatiska system. Inom de akvatiska 

systemen finns det 20 näringsvävar som representerar habitat från 

sötvatten, samt 19 näringsvävar som representerar marina habitat.   

 

I den andra klassificeringen har habitaten delats in i finare kategorier som 

närmare beskriver vilket ekosystem som näringsväven representerar. De 

akvatiska systemen delas in i de finare klasserna strömmande vatten, hav, 

stillastående vatten och strand. Klassen strand utgörs av områden som vid 

vissa tillfällen är täckt av vatten. De terrestra habitaten delas in klasserna 

tropisk, tempererad och arktisk.  

 

 

3.2  Nätverkskaraktärer 

 

I varje klass av näringsvävar har elva nätverkskaraktärer definierats 

(Appendix). De karaktärerna som utgör grunden i ekologiska 

nätverksanalyser är antalet arter i systemet (S), antalet länkar (L) samt 

konnektansen (L/S
2
), som beskriver proportionen av alla tänkbara trofiska 

länkar i systemet som är realiserad (Eklöf & Allesina 2012). 

 

Medelvärde på trofisk nivå (mean trophic level, meanTL) länktäthet (link 

density, LD), karaktäristiskt avstånd (characteristic path length, CPL) samt 

gradkorrelationen (degree correlation, DC) är fyra karaktärer som ger en 

övergripande bild hur systemet ser ut. Medelvärdet på trofisk nivå är 

medelvärdet av befintliga trofinivåer hos arter i näringsväven. Länktätheten 

i systemet är ett genomsnittligt mått på antalet länkar per art. 

Karaktäristiskt avstånd beskriver medelvärdet av alla parvisa avstånd 

mellan arter i nätverket. Gradkorrelationen beskriver i vilken utsträckning 

arterna är korrelerade med varandra. Detta betyder att en art med många 

länkar kopplade till sig har en positiv korrelation om den är länkad till en 
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närliggande art som också har många länkar. Om arten har få länkar 

kopplad till sig har arterna en negativ korrelation.  

 

En trofisk art som inte har några byten kallas basart, om arten har både 

byten och predatorer är arten en intermediärart. Om arten inte har några 

predatorer är det en toppredator. De nätverkskaraktärer som ger en generell 

bild av systemets interaktioner är andelen av alla predationslänkar som är 

toppredationslänkar (GTGT) och andelen av alla byteslänkar som är 

basbyteslänkar (VBVT). 

 

För att beskriva toppredatorns bredd i konsumtionen av olika byten 

beräknades ett medelvärde för toppredatorns generalitet (mean generality 

top predator, MGenTop), värdet beskriver det genomsnittliga antal byten en 

toppredator konsumerar. Intermediärgeneralitet (mean generality 

intermediate, MGenInt) beskriver det genomsnittliga antal byten för en 

intermediärart. Dessa karaktärer användes också i syfte att beskriva hur 

interaktionerna i systemet såg ut.  

 

Motiv skenbar konkurrens (motif apparent competition, Mac) beskriver hur 

två bytesdjur har en positiv verkan på en predator . Ett annat samband som 

kan uppstå är då två predatorer har samma byte, motiv 

exploatringskonkurrens (motif exploative comptition, Mec) som beskriver 

den konkurrens som uppstår mellan predatorerna genom att de konsumerar 

samma byten och därför minskar tillgången på byten för varandra. Motiv 

trofisk kedja (motif tri-trophic chain, Mtc) beskriver en kedja av tre trofiska 

interaktioner.  

 

De karaktärer som definierats har betydelse för hur varje enskilt nätverk 

tolererar störningar. Nätverkets konnektans är en viktig faktor som 

beskriver hur känsligt ett system är mot störningar, exempelvis ett utdöende 

av arter (Eklöf & Ebenman 2006;Eklöf & Allesina 2012). En art med fler 

trofiska länkar t.ex. intermediära arter har i jämförelse med andra arter ofta 

stor effekt på systemets stabilitet (Dunne, Williams & Martinez 2002). En 

förlust av en sådan art kan orsaka oförutsedda utdöenden och eller en total 

kollaps av ett helt system (Miranda, Parrini & Dalerum 2013).  
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3.3  Euklidiskt avstånd  

 

Nätverkskaraktärerna inom varje nätverk kommer att fungera som 

parametrar som fördelar nätverken i ett koordinatsystem. 

Koordinatsystemet kan liknas med ett mångdimensionellt rum som kan 

beskriva den variation som kan finnas mellan de olika nätverken inom och 

mellan de olika habitaten. 

 

Studien innefattar elva karaktärer och eftersom det kan vara stor variation i 

karaktärernas värde gjordes en normering. Där varje karaktärs värde 

subtraherades med medelvärdet för karaktären dividerat med 

standaravvikelsen för karaktären. Genom denna normering utesluts 

möjligheten att en karaktär med ett stort värde bidrar till ett större 

euklidiskt avstånd mellan paret av nätverk. Efter normeringen har det 

euklidiska avståndet beräknats.  

 
 

               
 

  

   
 

 

Det euklidiska avståndet EDab är distansen mellan två nätverk där a och b 

representerar olika nätverk (Figur 1). De normerade värden på 

nätverkskaraktärerna representeras av ai och bi i ekvationen. Ett större 

euklidiskt avstånd mellan nätverken tyder på en större variation mellan 

dem.  

 

Det genomsnittliga euklidiska avståndet mellan ett givet nätverk och andra 

nätverk i samma klass respektive nätverk i andra klasser beräknades (Figur 

2). Det euklidiska avståndet inom varje klass beräknades också, där varje 

möjligt par av nätverk jämfördes (Figur 3). Avstånden som varje 

nätverkspar bildar används sedan för att beräkna ett medelvärde av det 

euklidiska avståndet för respektive klass. Medelvärdet på det euklidiska 

avståndet används för att beskriva vilken av klasserna som visar störst 

diversitet.  
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Figur 1. Exempel på ett euklidiskt avstånd där två nätverkskaraktärer bestämmer 

distansen mellan nätverken. Punkterna representerar två nätverk och distansen mellan 

dem är det euklidiska avståndet (EDab).  

 

 

3.4  Statistik  
 

För att kunna beräkna det euklidiska avståndet samt nätverkskaraktärerna 

har programvaran RStudio Version 0.98.501 använts (RStudio, Inc 2009-

2013). R är en programvara som används i statistiska undersökningar, där 

man skapar skript för att analysera data.  En statistisk metod som också 

genomfördes var en principalkomponentanalys (Principal Components 

Analysis, PCA). Denna gjordes för att kompensera för en eventuell 

korrelation mellan nätverkskaraktärerna. Metoden visar med hjälp av de två 

första principalkomponenterna, PC1 och PC2 vilka karaktärer som har 

störst påverkan på nätverkens position.  
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4. Resultat  

4.1 Nätverkskaraktärer   

 

Indelningen av nätverken gjorda genom olika habitat visar skillnader i 

medelvärdet hos de olika nätverkskaraktärerna. Störst skillnad kan ses i 

karaktärerna DC, LD, MeanTL, MGenTop, MGenInt (Tabell 1). Marina 

nätverk är relativt länktäta (högt LD värde) och har relativt långa 

näringskedjor (högt MeanTL) jämfört med terrestra nätverk och nätverk 

från sötvatten. 
 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för gradkorrelation (DC), Länktäthet (LD), 

trofisk nivå (MeanTL), motiv skenbar konkurrens (MAC), motiv 

exploateringskonkurrens (MEC), motiv trofisk kedja (MTC), karaktäristisk avstånd 

(CPL), andelen predationslänkar som är toppredationslänkar (GTGT), andelen 

byteslänkar som är basbyteslänkar (VBVT), generalitetet hos toppredatorer (MGenTop) 

samt medelvärdet för generalitetet hos intermediära arter (MGenInt). Se appendix för 

definition av samtliga karaktärer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
DC LD MeanTL Mac Mec Mtc CPL GTGT VBVT MGenTop MGenInt 

Terrestra Medel -0,23 3,2 2,11 0,37 0,43 0,13 2,7 0,57 0,54 4,94 3,59 

 

Stdav 0,2 3,8 0,64 0,16 0,19 0,14 0,44 0,33 0,36 4,2 5,47 

 

Sötvatten Medel -0,29 4 1,79 0,39 0,46 0,08 2,35 0,47 0,72 6,84 5,92 

 

Stdav 0,15 2,56 0,52 0,18 0,21 0,08 0,52 0,37 0,29 4,82 5,2 

 

Marina Medel -0,1 8,21 2,97 0,28 0,3 0,18 1,83 0,28 0,3 11,93 8,63 

 

Stdav 0,15 5,65 0,88 0,13 0,07 0,09 0,43 0,28 0,3 7,82 6,38 



8 

 

4.2 Euklidiskt avstånd inom och mellan habitat  

 

De nätverk som ingår i klassen terrestra nätverk visar ett mindre euklidiskt 

avstånd inom den egna klassen, flera av nätverken ligger samlade kring det 

genomsnittliga värdet på avståndet som varierar mellan 0,8-1,5 (x-värde). 

De nätverk som representerar sötvatten visar också upp ett mindre avstånd 

inom den egna klassen, där majoriteten av vävarna ligger samlade kring 1-

1,5 (x-värde). Flera marina nätverk visar upp ett större avstånd inom 

klassen (Figur 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Det genomsnittliga euklidiska avståndet mellan en given väv och andra vävar i 

samma grupp (x-koordinat) respektive vävar i andra grupper (y-koordinat).  
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4.3 Euklidiskt avstånd inom habitaten 

 

Antalet nätverkspar som uppvisar ett bestämt euklidiskt avstånd inom varje 

habitat ses i figur 3. De terrestra nätverken visar att den största frekvensen 

av ett givet avstånd av nätverkspar finns mellan noll och två. Det visar även 

nätverken från sötvattenshabitat. Minoriteten av nätverken från sötvatten 

uppvisar ett avstånd som är större än två. Dessa klasser har i förhållande till 

de marina nätverken en relativt liten spridning av frekvensen avstånd och 

även ett lågt medelvärde (Tabell 2).  

 

Det habitat som uppvisar hög frekvens och stor spridning av euklidiskt 

avstånd är de marina nätverken. Bland nätverken finns den största 

frekvensen av nätverkspar då avståndet är mellan noll och två, resultatet 

visar även en hög frekvensen då avståndet mellan nätverkspar är mellan  

fyra och fem (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Fördelningen av euklidiskt avstånd i varje habitat i jämförelse med andra 

habitat. Medelvärdet för respektive habitat är markerad med röd linje i figuren, se 

Tabell 2 för givna värden. 
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Tabell 2. Genomsnittligt värde på euklidiskt avstånd samt standardavvikelse bland 

nätverkspar inom habitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Medel Stdav 

Terrestra  1,33 1,32 

Sötvatten 1,55 0,91 

Marina  2,3 1,51 
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4.4  Principalkomponentanalys  

 

De tre principalkomponenterna i principalkomponentanalysen beskriver 

tillsammans 81.5% av den totala variationen. Den första komponenten 

(PC1) beskriver hälften av den totala variationen, där karaktärerna MeanTL 

och GTGT är utmärkande (Tabell 3). Den andra komponenten (PC2) 

beskriver ungefär en sjättedel av variationen, där karaktärerna Mac och 

MGenTop var utmärkande (Tabell 3). De marina näringsvävarna ligger 

främst i den vänstra halvan av figuren, vilket innebär att de har relativt 

långa näringskedjor och är relativt länktäta jämfört med terrestra vävar och 

sötvattenvävar. De terrestra vävarna är till stor del placerade i den övre 

högra kvadranten; de har relativt korta näringskedjor och relativt 

specialiserade toppredatorer (lågt MGenTop) (Figur 4). För alla 

korrelationskoefficienter se tabell 3.  

 

Figur 4. Principalkomponentanalys (PCA) som visar spridningen av nätverken i olika 

riktningar. Varje koordinat representerar ett nätverk. 
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Tabell 3. Korrelationskoefficienterna mellan nätverkskaraktärerna och de två första 

principalkomponentaxlarna (PC1 och PC2). PC1 beskriver 51,5% av variationen och 

PC2 beskriver 17,6%. För definition av nätverkskaraktärer se appendix.   

 

 

PC1 PC2 PC3 

 

51,50% 17,60% 12,40% 

DC -0,2 0,17 -0,11 

LD -0,33 -0,3 0,3 

MeanTL -0,36 0,25 0,11 

Mac 0,18 -0,45 -0,53 

Mec 0,25 0,18 0,63 

Mtc -0,28 0,36 -0,31 

CPL 0,33 0,15 -0,08 

GTGT 0,36 -0,08 0,22 

VBVT 0,35 -0,27 0,0008 

MGenTop -0,26 -0,46 0,16 

MgenInt -0,31 -0,37 0,14 

     

 

5. Diskussion   

 

Värdena på nätverkskaraktärerna i de olika nätverken ligger till grund för 

hur det euklidiska avståndet beräknats. I undersökningen av det euklidiska 

avståndet mellan och inom habitaten, visar det sig att de nätverk som 

representerar sötvatten samt terrestra habitat beskriver mindre skillnader 

mellan parvisa vävar inom respektive klass i jämförelse med de marina 

vävarna. De marina nätverken visar ett större euklidiskt avstånd inom 

klassen, vilket betyder att denna klass visar upp större skillnader mellan 

nätverken. Att klassen marina nätverk visar upp en större diversitet inom 

klassen kan bero på flera anledningar. Dels så innefattar denna klass 

nätverk från flera olika typer av ekosystem, där till exempel ekologin ser 

annorlunda ut. De varierande typerna av ekosystem inom klasserna är en av 

anledningarna till att variationen blir större. 

  

Ytterligare en anledning till en sådan stor variation inom klassen kan vara 

att det har påverkats av hur upplösningen av ursprungsmaterialet såg ut. En 

sämre upplösning av materialet kan medföra att en eller flera arter 

aggregeras, arterna slås samman och representerar istället en art. Detta kan 

få stora konsekvenser eftersom värdena från nätverkskaraktärerna används 

för att mäta ett euklidiskt avstånd som beskriver variationen mellan de 
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olika habitaten. Andelen topparter, basalarter samt länktätheten (LD) i ett 

nätverk är speciellt känsliga för aggregering. Detta betyder att det finns en 

stor risk att värdena blivit felaktiga om en aggregering gjorts (Pascual & 

Dunne 2006).  

 

Att klassen marina nätverk visade på ett större euklidiskt avstånd inom 

habitatet presenterades också i figur 3, där frekvensen av nätverksparen 

med ett bestämt avstånd hade stor spridning. Den stora spridningen av 

avstånden betyder att det finns en större variation av nätverkens utseende 

inom habitatet och därför blir även diversiteten på ekosystemnivå större 

inom denna klass. De nätverk som ingick i klassen sötvatten visar på en 

mindre spridning av avståndet mellan givna nätverkspar samt en hög 

frekvens då avståndet var lågt, vilket resulterar i en mindre variation mellan 

ekosystemen inom detta habitat. De terrestra nätverken visade på en stor 

spridning men en högsta frekvens av nätverkspar då det euklidiska 

avståndet var lågt, vilket gör att variationen inte blir lika signifikant som 

hos de marina nätverken. Att variationen var mindre inom dessa klasser 

kan bero på att nätverken hade liknande ekologi.  

 

Eftersom nätverkskaraktärerna är starkt kopplade till funktionaliteten i 

nätverken (Pascual & Dunne 2006; Thompson et al 2012) kan strukturen 

inom ett ekosystem påverka hur funktionerna i ekosystemet ser ut 

(Thompson et al 2012). Viktiga ekosystemtjänster som tillhandahålls är 

bland annat primärproduktion samt omsättningen av näringsämnen. Detta 

skulle kunna betyda att i klasserna terrestra och sötvattenshabitat där 

variationen mellan nätverken var låg, finns det också mindre möjligheter 

för nätverken att tillhandahålla fler ekosystemtjänster.  

 

En principalkomponentanalys gjordes på samtliga klasser för att 

kompensera för en eventuell korrelation mellan nätverkskaraktärerna. En 

korrelation mellan nätverkskaraktärerna skulle kunna leda till en 

missvisande bild av variationen bland nätverken. Det två första 

principalkomponenterna (PC1 och PC2) är de komponenter som hade störst 

effekt på nätverkens spridning, och som ger en bild av strukturerna i 

nätverken. Det högsta paret av korrelationskoefficienter som hade störst 

effekt på PC1 var medelvärdet på trofisk nivå (MeanTL) samt andelen 

toppredationslänkar (GTGT). De två korrelationskoefficienterna i PC2 som 

hade störst effekt var medelvärdet för toppredatorns generalitet (MGenTop) 

samt motiv skenbar konkurrens (Mac). 
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Skillnader i strukturen hos nätverk i olika habitat innebär att generella 

modeller (t.ex. Nischmodellen) (Pascual & Dunne 2006) inte kan ge en 

sann bild av hur strukturen inom ett bestämt habitat ser ut, eftersom 

modellen endast använder två av karaktärerna som parametrar för 

beskrivning av strukturen. Karaktärerna ger implikationer på hur strukturen 

i nätverket ser ut och kan därför användas för att skapa en teoretisk väv 

inom habitatet i syfte att användas för att testa andra hypoteser (Dunne & 

Pascual 2006). Istället för att tillämpa generella modeller som ger en 

felaktig bild av strukturen, måste man skapa en modell som är representativ 

för varje enskilt habitat eller ekosystem för att kunna presentera en 

trovärdig bild av strukturen.  

 

En utgångspunkt för liknande studier i framtiden är att dataunderlaget som 

används är av samma upplösning och att man som i denna studie använder 

nätverk som inte har färre arter än 25. Samt att nätverken som selekteras 

fram inom varje klass är lika många till antalet, detta för att få ett sådant 

representativt dataunderlag som möjligt.   

 
 

5.1  Samhälleliga och etiska aspekter   

 

Den globala kris som råder kring förlusten av arter och diversitet inom 

ekosystem är bara två av många problem som vi står inför. Förlusten av 

arter kommer att påverka regleringen av de ekosystemtjänster som många 

ekosystem tillhandahåller (Thompson et al 2012). Klimatförändringarna 

som inte enbart påverkar förluster av arter kommer också förändra arters 

utbredningsområden och slutligen förändra de strukturer som finns i 

nätverken (Pascual & Dunne 2006).  

 

Ur ett globalt perspektiv är vi stort behov av fungerande ekosystemtjänster. 

Kravet för att dessa tjänster skall åstadkommas är ett fungerande 

ekosystem, där biotiska och abiotiska faktorer är viktiga. Där de biotiska 

faktorerna är de som människan har störst möjlighet att påverka. Genom att 

informera samhället kring vikten av fungerande ekosystem och dess 

funktion, kan man påverka handlingar som leder fram till bättre biotiska 

förhållanden och ett bevarande av den diversitet som finns.   

 

I studien har man inte på något sätt hanterat arter i fält eller genomfört 

provtagningar, utan materialet som använts är teoretiska näringsvävar som 

presenterats via GlobalWeb.  
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6. Tack  

 

Bo Ebenman för hjälp med lämpliga artiklar, frågeställningar och 

intressanta diskussioner. Torbjörn Säterberg för hjälp med skrivandet av 

koderna i RStudio och för genomförandet av dataanalyserna.  
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8. Appendix  

 

 

 

Nätverkskaraktärer Definition  

S Art antal  

DC Gradkorreleration  

LD Länktäthet, ett genomsnittligt antal länkar per nod i systemet.  

MeanTL Medelvärde på trofisk nivå 

Mac Motiv skenbar konkurrens  

Mec Motiv exploateringskonkurrens  

Mtc Motiv trofisk kedja 

CPL Karaktäristisk våglängd  

GTGT Toppredationslänkar 

VBVT Basbyteslänkar 

MGenTop Medelvärde för toppredatorns generalitet  

MGenInt Medelvärdet för artens intrermediärgeneralitet  

    

 

 

 


