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biodiversitet er mangfoldigheden af arter på jorden. desværre er denne 
mangfoldighed truet af menneskers monopolisering af ressourcer og plads. 
det at forstå de processer, der genererer og opretholder Jordens biodiversitet, 
er derfor et højaktuelt emne inden for økologien. i årtier har økologer forsøgt 
at forklare variationen i biodiversitet — ofte ved at fokusere på specifikke 
organismegrupper. Projektet ”økologisk rum” bidrager til forståelsen af 
økologisk variation som grundlag for biodiversitet og giver et bud på et 
koncept, der kan generaliseres til brug i både forskningsprojekter og naturfor-
valtning i forskellige økosystemer. ”Økologisk rum” er de forhold hvorunder 
biodiversiteten forekommer. det økologiske rum for en dansk bøgeskov kan fx 
beskrives vha. jordens pH, fugtighed, temperatur, dybde af førnelaget, tilstede-
værelse af dødt ved og andre parametre, der beskriver de miljømæssige, 
fysiske og strukturmæssige forhold (se faktaboks). i modsætning til mange 
tidligere økologiske teorier er økologisk rum et holistisk koncept, der ikke kun 
har fokus på bestemte arter eller artsgrupper, men forsøger at beskrive det 
økologiske rum i tilstrækkelig detaljeringsgrad til at kunne udtale sig generelt 
om den potentielle biodiversitet i et område.
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abet af biodiversitet sker hurtigere end 
nogensinde. Hovedårsagen er menne-
skers udnyttelse og ødelæggelse af ar-
ters levesteder. Hidtil har naturbeva-

ringsindsatser i høj grad fokuseret på enkelte arter 
og deres specifikke levevis og miljøkrav. i projektet 
udvikler vi konceptet om økologisk rum. Økologisk 
rum er det multidimensionale rum af økologiske for-
hold og omstændigheder, hvorunder biodiversitet 
udvikles. Økologisk rum giver en ny vinkel på et 
evigt aktuelt emne indenfor økologien: kan man ud 
fra relativt få målte parametre beskrive det økolo-
giske rum — de abiotiske og biotiske livsbetingelser 
(fig. 1) — og dermed forudsige naturkvaliteten i et 
område og få en indikation af biodiversiteten? 

Historisk og nuværende menneskelig udnyttel-
se af naturen er én af de vigtigste faktorer, der på-
virker økologiske forhold som fx jordens nærings-
indhold, planterigdom og tilstedeværelse af store 
træer. Mennesket tilfører gødning og kalk til jorden 
for at skabe optimale dyrkningsforhold for afgrøder, 
og vi planter store monokulturer af egnede træer til 

T
Tabet af biodiversitet sker hurtigere end nogensinde. 

Hovedårsagen er menneskers udnyttelse og 

ødelæggelse af arters levesteder.

figur 1
økologisk rum eksemplificeret 
ved elementer af position, 
ekspansion og kontinuitet på 
biotopniveau samt variation 
på landskabsniveau. 
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skovbrug alt imens de store træer, der oftest er sær-
ligt vigtige som levested for arter, bliver fældet til 
tømmer og brænde. Menneskets indvirken har her-
ved stor effekt på arters levesteder. Vi kan få større 
indblik i sammenhængen mellem de økologiske for-
hold i et område, og hvor mange arter der er ved at 
undersøge det ”økologiske rum”. Økologisk rum har 
været anvendt sporadisk i den økologiske forskning 
igennem de sidste syv årtier (elton 1949, southwood 
1996), men det er aldrig blevet udviklet konceptuelt 
eller anvendt til at forudsige mønstre i biodiversitet.

Økologisk rum er defineret på biotopniveau og 
omfatter tre komponenter (med biotop menes et af-
grænset ensartet område, der fungerer som leve-
sted for et specifikt sæt af arter): abiotisk position, 
biotisk ekspansion og spatiotemporal kontinuitet, 

i teorien er enhver tænkelig parameter, der relaterer sig til position og ekspansion en 
del af økologisk rum men i konceptet antages det, at økologisk rum kan beskrives i tilstræk
kelig grad ved kun at måle et begrænset antal miljøfaktorer og kulstofkilder. i et givet 
område kan de følgende parametre opgøres for at estimere økologisk rum:

Position: 

•	jordens ph

•	jordens tekstur

•	tilgængelighed af næringsstoffer (især fosfor og kvælstof)

•	lufttemperatur og fugtighed

•	jordtemperatur og fugtighed

•	solindstråling

•	hældning

ekspansion:

•	antallet af planter, mosser og laver

•	biomasse af levende træer

•	dødt ved (vigtigt for nedbrydere)

•	dybde af førnelag (vigtigt for nedbrydere)

•	blomster (fødekilde for bestøvere)

•	dyregødning (levested for f.eks. svampe og møgbiller)

•	store træer > 40 cm i diameter i brysthøjde

•	Ådsler af hvirveldyr (fødekilde for ådselædere) 

Kontinuitet: 
kontinuitet kan opdeles i tidslig og rumlig kontinuitet. afhængig af det givne område 
og hvilken gruppe af arter, man fokuserer på kan rumlig kontinuitet være vigtigere end 
tidslig kontinuitet og omvendt. kontinuitet kan f.eks. være en kortlægning af nuværende 
og historisk arealanvendelse eller den tidslige variation i intensitet i forstyrrelser (f.eks. 
omlægning af arealer eller dræning).

Variation: 
variation på landskabsniveau kan opgøres ved at estimere ændringer i position og 
ekspansion f.eks. i form af artssammensætning, habitattype eller miljøforhold.

som alle har en effekt på antallet af arter, der kan 
leve i et givet område (α-diversitet). Position define-
res som arealets placering langs de klassiske miljø-
gradienter som pH, næringsstoftilgængelighed og 
temperatur og kan ses som en grundlæggende basis 
for biodiversitet via ’filtrerings’ processer, dvs. at 
arter hvis levestedskrav matcher forholdene i om-
rådet filtreres til at tilhøre artspuljen for det givne 
område. ekspansion bygger ovenpå position og re-
fererer til variationen i organiske ressourcer dvs. 
tilstedeværelse af forskellige kulstofkilder såsom 
dødt ved, veterantræer, blomster, frugter, kokasser 
mv., som alle kan fungere som levested og fødekilde 
for mange arter. kontinuitet defineres som tidslig 
og rumlig kontinuitet af biotopens position og eks-
pansion. kontinuitet er vigtig, fordi det giver tid til 

Ekspansion har ofte været 

overset i biodiversitetsstudier på 

trods af dens altafgørende betydning 

for megadiverse grupper som 

insekter og svampe.
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der er stor forskel på hvor meget 
biodiversitet forskellige områder 
rummer. for at beskytte og bevare 
biodiversiteten er det nødvendigt 
med en større forståelse for sam
menhængen mellem de økologiske 
forhold i et givet område og dets 
bidrag til biodiversitet på stor skala. 
foto: rasmus due nielsen.

at arter kan indvandre og etablere sig i området. 
Økologisk rum kan udbygges til på landskabsniveau 
også at omfatte variation. Variation er den rumlige 
turnover af økologisk rum på biotopniveau. Jo stør-
re forskel der er på position og ekspansion for de 
enkelte økologiske rum, jo større er turnover og jo 
mindre overlap forventes der at være i biodiversi-
teten. Variation har derfor betydning for den over-
ordnede biodiversitet. generelt giver hver position 
rum for et givet antal arter fra den regionale 
artspulje og jo mere ekspansion, der er i et område, 
jo flere levesteder er der for biodiversiteten. På stør-
re geografisk skala vil biodiversiteten ikke kun af-
hænge af biotoper med stor ekspansion, men også 
af variationen i positioner og ekspansioner. På den 
måde kan artsfattige biotoper med ekstreme posi-
tioner godt bidrage signifikant til den samlede bio-
diversitet — fx artsfattige højmoser og hvide klitter. 
enhver biotop — uanset habitat-type, fysisk stør-
relse og biologisk tilstand — kan beskrives vha. øko-
logiske rum.

Økologisk rum er et forsøg på at forene et bredt 
sæt af teorier vedr. opbygningen af økologiske sam-

Kan man ud fra relativt få målte 

parametre beskrive det økologiske rum — 

de abiotiske og biotiske livsbetingelser — og dermed 

forudsige naturkvaliteten i et område og få en 

indikation af biodiversiteten?
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fund til ét koncept, der kan understøtte forudsigel-
se og forvaltning af biodiversitet på både lokal og 
landskabsskala. selvom effekten af position, konti-
nuitet og variation er velkendt inden for økologien, 
har ekspansion ofte været overset i biodiversitets-
studier på trods af dens altafgørende betydning for 
megadiverse grupper som insekter og svampe. eks-
pansion har desuden været for nedadgående i dan-
mark (og mange andre steder) blandt andet pga. et 
effektivt skovbrug, hvor døde træer ofte hurtigt ryd-
des af vejen og et effektivt landbrug hvor antallet 
af store fritgående dyr, der kan tilføre møg til natu-
ren enten holdes i stalde eller i mindre indhegninger, 
og endelig fordi der indtil ulvens genkomst ikke har 
været store rovdyr, der kan nedlægge større vildt og 
dermed tilføre ådsler til naturen.

Forvaltning af biodiversitet
i lyset af biodiversitetskrisen — at arter uddør med 
en hidtil uset rate; klimaændringerne — hvor arter 
må tilpasse sig nye klimatiske forhold; globalisering 
— hvor ikke-hjemmehørende arter i stigende grad 
bliver indført til nye områder; og stigende befolk-
ningstal — som øger behovet for fødevareproduk-
tion på bekostning af bevarelse af naturarealer, er 
det vigtigere end nogensinde at have en effektiv 

naturforvaltning. Hvis økologisk rum som koncept 
i tilfredsstillende grad kan linke målte faktorer i na-
turen og antallet af arter, der lever i et givet område, 
vil modellen kunne bruges til på en fleksibel og om-
kostningseffektiv måde at vurdere bevaringsvær-
dien af et givet område på baggrund af den biodi-
versitet, området indeholder og hermed forbedre 
prioriteringen af naturforvaltningsindsatser. ideelt 
set kan forvaltere kortlægge dele af det økologiske 
rum uden at lave en fuld inventering og hermed re-
ducere udgifterne uden at gå på kompromis med 
målene for forvaltningen. ligeledes kan man i for-
valtningen, overveje måder hvorpå ekspansionen 
af det økologiske rum kan øges, eller hvordan de 
naturlige positioner i økologisk rum kan genopret-
tes. Økologisk rum giver anledning til at tænke over 
hvilke processer der fylder, tømmer, ændrer, udvi-
der eller opdeler det økologiske rum for biodiversi-
teten. 

referencer: elton, c. 1949. Population interspersion — an es-

say on animal community patterns. — Journal of ecology 37: 

1-23. • southwood, t. r. e. 1996. the croonian lecture, 1995 

— natural communities: structure and dynamics. — Philoso-

phical transactions of the royal society of london series b-

biological sciences 351: 1113-1129.

ekspansion af det økologiske rum 
danner nye levesteder for arter. 
ekspansion er tilstedeværelse af 
kulstofkilder i forskellig form fx 
dødt ved som nedbrydere som 
regnorm, tusindben og svampe 
kan leve af, blomster hvorfra bestø
vere (nældesommerfugl) får næring 
og gødning som kan være levested 
for fx gødningsbiller. fotos: ane 
kirstine brunbjerg.
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