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1 Ekosystemet

12

Samspel mellan orga nismer sker normalt
på individnivå.  Individen har relationer
(rivalitet, samverkan etc.) till artfränder,
men sam tidigt relationer till andra arter
(födosök, fiender, parasiter etc.).

1 Ekosystemet1 Ekosystemet

Denna form av frågor brukar beskrivas som mellanartsrelationer. Sam -
tidigt har individer relationer till andra individer inom den egna popula-
tionen eller till populationer av samma art i andra ekosystem. Dessa för-
hållanden kallar vi inomartsrelationer (kapitel 9).

Naturekosystem och 
människostyrda ekosystem
Varje ekosystem har ett antal funktionella grupper, sammanflätade i närings-
kedjor eller näringsvävar. I detta avseende är det ingen principiell skillnad
mellan naturekosystem och människostyrda system. Den stora skillnaden är
genereringen och styrningen av energiströmmar genom systemen. 

Naturekosystem drivs helt av solenergi, som via fotosyntesen (kapitel 3)
binds till alla dess funktionärer. Varje funktionell grupp i detta system
(gröna växter, växtätare, olika köttätargrupper etc.) måste upprätthålla
det egna livet (ordningen i gruppen – för att tala entropispråk). Detta
inne bär förlust av exergi genom den respiration (förbränning) som sker
inom varje individ. Exergiförbrukningen inom varje funktionell grupp är
i genomsnitt hela 90 %! Detta innebär att varje följande art i en närings-
kedja bara har att tillgå ca 10 % av den energi som gick in i föregående
grupp. För varje steg i en sådan näringskedja minskar således biomassan
till 10 % av den föregående. Detta förklarar varför ytterst få näringsked-

jor är längre än tre till fyra steg. När nedbrytarna 
i systemet slutgiltigt har omvandlat all organisk
sub stans till växtnäringsämnen har ämnena full-
bordat sina kretslopp, och energin går slutgiltigt ur
systemet i form av värme. 

Alla relationer mellan individer 
av olika arter säger vi vara inter -
specifika, medan relationer
 mellan individer inom arten  
kallas intra specifika.

I varje ekosystem smalnar den s k
 näringspyramiden med 90% i varje steg
genom den stora energiförbrukning som
varje funktionärsgrupp kräver för att
upprätthålla livet och samspelet art -
fränderna emellan (kapitel 7).

Samspel med 
individer av samma 
art kallas 
inomartsrelationer

Samspel mellan 
individer av olika 
arter kallas 
mellanartsrelationer
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