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Svar på frågor Spira 1

Kapitel 1
1. Cellbiologi, biokemi, genetik, genteknik, systematik, evolutionsläran och eko-

logi.

2. Läkare, tandläkare, veterinär, agronom (jordbruksexpert), hortonom (trädgårds-
expert), jägmästare (expert på skogsbruk).

3. Pseudovetenskap är när man påstår något som det inte finns vetenskapliga 
belägg för. Exempel är påståendet om att det finns överlägsna folkgrupper, att 
växter kan tränas i att klara kyla eller att förhindra sjukdomar genom åderlåt-
ning.

4. Ett vetenskapligt arbetssätt har följande arbetsgång:
 frågeställning  hypotes  undersökning  resultat  slutsats  återkoppling

5. Cellteorin och evolutionsteorin.

6. Med en referens får man reda på om försöket gett något effekt.

7. Ljuset måste kunna passera genom preparatet.

8. Elektronmikroskopet utnyttjar elektronvågor, som har mycket kortare våglängd 
än det synliga ljuset.

9. Färg är vad vi människor uppfattar genom att det synliga ljuset har varierande 
våglängd. Vi kan ju aldrig ”se” elektronvågor direkt – från början blir det enbart 
en svartvit bild på en skärm. Den här svartvita bilden kan sparas, t.ex. på en 
dator, men färgerna läggs då på i efterhand med ett bildbehandlingsprogram.

Kapitel 2
1. Rörelse, förökning, tillväxt och reaktion på omgivningen.

2. Heterotrofer får sitt byggmaterial och sin energi från organiska ämnen som de 
äter.

3. Autotrofer tillverkar själva sitt byggmaterial från luftens koldioxid och vatten. 
Energin får de från solljuset (fotoautotrofer) eller reaktioner med kemiska 
ämnen i omgivningen (kemoautotrofer).

4. Se svaret på fråga 3.

5. Se svaret på fråga 3.

6. Cellandning är när cellen frigör energi från organiska ämnen genom att de ingå-
ende grundämnena kol och väte förenar sig med syrgas till koldioxid respektive 
vatten.

7. Energi kan utvinnas utan syre genom jäsning hos t.ex. jästsvampar.

8. Organellerna som deltar är kloroplaster (fotosyntesen) och mitokondrierna 
(cellandningen).

9. Vanligast är kol, väte, syre, kväve, fosfor och svavel.
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10. Kolhydrater, lipider, proteiner och nukleinsyror.

11. Aminosyror bygger upp proteiner.

12. Proteiner ingår i muskler, hud, naglar och hår. Dessutom är enzymer, antikrop-
par och transportmolekyler som t.ex. hemoglobin, proteiner.

13. Bakterier och arkéer.

14. Organismer som har celler med cellkärna. Hit hör djur, svampar, växter och 
många olika mer enkelt uppbyggda organismer.

15. Djurceller har ingen cellvägg och högst en liten vakuol. Växtceller har cellvägg, 
ofta en stor vakuol och dessutom kloroplaster (eller olika andra typer av plasti-
der).

16. Ett proteinhölje och inuti detta en nukleinsyra, antingen DNA eller RNA.

17. Någon typ av levande cell, som viruset kan ”kapa”.

Kapitel 3
1. Friedrich Miescher upptäckte ett ämne som varken var protein, kolhydrat eller 

lipid – alltså DNA. Man förstod dock inte då vilken funktion ämnet hade.

2. År 1953 publicerades den första beskrivningen av DNA:s struktur.

3. Både DNA och RNA är uppbyggda av nukleotidkedjor men DNA är en dubbelspi-
ral, RNA är en enkel kedja. Kvävebaserna A, T, G, C bygger upp DNA, men hos 
RNA är T utbytt mot U. Sockerarten i DNA är deoxiribos, men i RNA är det ribos.

4. Fosfat, socker och en kvävebas bygger upp en nukleotid. Hos DNA är sockerar-
ten deoxiribos (hos RNA ribos). Kvävebaserna är i DNA adenin, tymin, guanin och 
cytosin. RNA har uracil i stället för tymin.

5. mRNA, tRNA och rRNA är de viktiga.

6. Proteinet består av hundratals aminosyror kopplade till en lång kedja. Kedjan är 
sedan ihopveckad på ett för proteinet speciellt sätt.

7. Replikation.

8. DNA-polymeras fogar samman nukleotiderna i den nya DNA-kedjan.

9. Efter kopieringen hänger de två DNA-dubbelspiralerna ihop, och de kallas då för 
systerkromatider. Detta syns i mikroskop i början av celldelningen, då DNA-ked-
jorna har veckats och därmed blivit korta och bredare än annars.

10. DNA ”läses av” och det byggs upp en mRNA sträng (transkription). Innan den 
transporteras ut ur cellkärnan klipps det bort stycken som inte behövs 
(introner) – mRNA blir ”trimmat”. mRNA transporteras därefter till cytoplas-
mans ribosomer (uppbyggda av bl.a. rRNA) där det fungerar som mall för sam-
mansättningen av aminosyrorna till det färdiga proteinet (translation). Aminosy-
rorna transporteras till ribosomerna med hjälp av tRNA.

11. Nonsens-DNA finns mellan generna, medan introner finns inom generna.

12. Den genetiska koden är de tre kvävebaserna på mRNA (kodonet) som motsva-
rar en bestämd aminosyra.
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13. Kodon är tre kvävebaser på mRNA, och antikodon är motsvarande tre kväveba-
ser på ett speciellt ställe på tRNA.

14. Ett protein får sin speciella egenskap främst genom sin veckning, som i sin tur 
beror på aminosyrornas ordningsföljd.

15. Genreglering innebär att vissa gener är aktiva, andra passiva, vid bestämda till-
fällen. På så vis differentieras celler – de utvecklas alltså till olika celltyper.

Kapitel 4
1. Histoner är proteiner som DNA-molekylen är bunden till. I en kromosom är 

DNA-molekylen upplindad på histoner.

2. Man menar individens totala DNA i cellen.

3. Mitos innebär ”vanlig” celldelning, och den sker i kroppens alla celler. Meios 
sker bara i könsorganen, vid bildandet av könsceller. Meios kallas även för 
reduktionsdelning.

4. De båda systerkromatiderna skiljs åt.

5. Fördelarna är bl.a. att det går snabbt och är energisnålt. Nackdelarna är att det 
inte blir någon genetisk variation och alla individer kan då lätt slås ut, t.ex. av 
ett virus.

6. Homologa (homo = lika) kromosomer är de kromosomer som ingår i ett kromo-
sompar. I mikroskop ser de likadana ut. Celler med haploid kromosomuppsätt-
ning (n) har endast en av kromosomerna i kromosomparet. Hos bl.a. människan 
är det bara så i könscellerna. Den befruktade äggcellen har däremot båda 
kromosomerna i det homologa kromosomparet, vilket även uttrycks som att 
den har diploid kromosomuppsättning (2n).

7. Mitosen har en och meiosen två.

8. Hos kvinnor under fostertiden och hos män först under tonåren.

9. Kvinnor har två likadana könskromosomer, XX, medan män har en X- och en 
Y-kromosom.

10. SRY-genen sitter normalt på Y-kromosomer och den genen styr könsutveck-
lingen till manligt kön.

Kapitel 5
1. En mutation innebär att själva arvsmassan plötsligt förändras.

2. När mutationen sker i en könscell.

3. Orsaken kan vara att cellens reparationssystem inte har fungerat när ett 
slumpartat fel har skett under replikationen. Även yttre påverkan som strål-
ning och vissa kemikalier kan orsaka mutationer.

4. I och med mutationer får vi genetisk variation (som sedan kan ”prövas” i natu-
ren, dvs. det sker en selektion).

5. Det finns tre typer av genmutationer: enstaka baser byts ut, en bas läggs till 
eller en bas tas bort.
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6. En mutation som inte förändrar någon funktion.

7. I de gener som styr någon viktig aktivitet i cellen.

8. Reparationsmekanismen bygger på att det finns en andra halva av DNA-ked-
jan, med den rätta informationen. Enzymer kan då reparera med denna halva 
som mall.

9. Man talar ofta om följande typer av kromosommutationer: en fördubbling av 
kromosomantalet, en extra kromosom, en kromosom för lite, samt att en del 
av en kromosom fattas eller har flyttat över till en annan kromosom.

10. Ett avvikande kromosomantal uppstår alltid i samband med någon störning vid 
celldelningen.

11. Hos växterna.

12. Det betyder ”en samling olika symptom”. Ofta visste man från början inte den 
underliggande orsaken.

13. Turners syndrom (endast en X-kromosom): korta flickor som inte utvecklas till 
kvinnor.
Klinefelters syndrom (XXY): män med kvinnliga drag som har antydan till bröst. 
Dåligt utvecklade könsorgan.
Downs syndrom (tre av kromosom 21 = trisomi 21): obalans i genprodukterna 
leder bl.a. till anrikning av väteperoxid, som är skadlig för cellerna. Personer 
med Downs syndrom får ett karaktäristiskt utseende och ett visst mått av han-
dikapp.
Cri du chat (förlust av en bit av kromosom 5): missbildningar av bl.a. struphu-
vudet orsakar ett kattliknande jamande när barnet skriker.

14. Cancer kan uppstå när det sker en mutation som leder till ändrad genaktivitet, 
så att cellen förökar sig ohämmat.

Kapitel 6
1. Den äldre typen av genetisk forskning. Den bygger främst på korsningsförsök, 

hos människan släktforskning, och man utnyttjar statistiska metoder för att dra 
slutsatser om hur egenskaper ärvs.

2. Innan man förstod hur egenskaper ärvs trodde man att blodet från föräldrarna 
blandades i den nya avkomman.

3. Europa var ofta drabbat av hungersnöd, och det behövdes metoder för att få 
fram större skördar och djur som växer snabbare. Mendel ville lösa problemet.

4. Mendel kom fram till att egenskaper i regel ärvs var för sig, att varje egenskap 
har två ”partiklar” och att könscellerna endast har en av dessa ”partiklar”. 
Dessutom fann han att om man korsar två individer som skiljer sig år i mer än 
en typ av egenskap, kan man få nya kombinationer.

5. Man (forskarvärlden) förstod inte Mendels resultat förrän 34 år efter det att 
han hade publicerat dem.

6. T. H. Morgan var med och lade grunden till den klassiska genetiken, särskilt 
genom forskning på bananflugor.

7. De förökar sig snabbt och får stor avkomma. På så vis får man, relativt snabbt, 
resultat med gott statistiskt underlag.
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8. Begrepp:
  locus = genens plats på kromosomen
  allel = genvariant

   homozygot = en individ har likadana alleler för en viss egenskap (dvs. samma 
genvariant i båda kromosomerna)

   heterozygot = en individ har olika alleler för en viss egenskap (dvs. olika gen-
varianter på en viss plats i resp. kromosom i paret)

  genotyp = de arvsanlag en individ har för en viss egenskap.
  fenotyp = den egenskap som visar sig, alltså uttrycks, hos en individ
  uttrycks = egenskaper som visar sig
   klyvningstal = det matematiska förhållandet mellan de egenskaper som visar 

sig.
  kopplade gener = gener som finns i samma kromosom.
  autosomala kromosomer = alla kromosomer utom könskromosomerna.

9. Dominanta alleler är sådana som uttrycks i enkel uppsättning, medan reces-
siva alleler endast uttrycks i dubbel uppsättning.

10. När man gör korsningsförsök där man endast följer en egenskap talar man om 
monohybrid korsning, medan man i en dihybrid korsning följer två egenskaper.

11. Intermediär nedärvning kallas det när två olika alleler för samma egenskap 
(gen), deltar i uttrycket. De är alltså med och bestämmer egenskapen båda två.

12. De två första personerna tillhör blodgruppen A och den tredje blodgruppen AB.

13. Det är gener som har sin placering (locus) på samma kromosom.

14. Överkorsningar sker i meiosen då de homologa kromosomparen ligger intill 
varandra (i metafas I). Då kan det hända att kromosomerna krokar i varandra 
och byter kromosomdelar.

15. Överkorsningsexperiment används till att få fram genkartor, dvs. reda ut var på 
kromosomen olika gener finns.

16. Pälsen på en siamesisk katt är mörkare på tassarna där kroppstemperaturen 
är lägre.

17. Begrepp:
  pleiotropi = en gen påverkar flera egenskaper
  polymera gener = flera gener påverkar en egenskap
  epistasi = en gen påverkar helt andra gener

18. Den gör att fostret får manligt kön.

19. Män drabbas hårdare än kvinnor av dåliga recessiva alleler i X-kromosomen 
eftersom män inte har en ytterligare X-kromosom som kan ha en ”frisk” allel.

20. Kvinnor drabbas dubbelt så hårt som män av dåliga dominanta gener i X-kro-
mosomen, eftersom kvinnor har två X-kromosomer.

21. Hos däggdjurshonor har det visat sig att den ena av de två X-kromosomerna är 
inaktiv (vilket syns som s.k. X-kromatin i mikroskop). Det förefaller vara en 
slumpmässig inaktivering av den ena X-komosomen, och den här inaktveringen 
sker tidigt i fosterutvecklingen.

22. Man väljer ut växter eller djur med önskade egenskaper och korsar dem med 
varandra. Avkomman prövas sedan för de olika egenskaperna och förhopp-
ningsvis finns det då individer med de önskade egenskaperna.

23. De former av höstvete man nu odlar är en förädlad sort. Samma sak gäller de 
varianter av kor, hästar och hundar som vi använder. De är exempel på föräd-
lade raser.

47-91189-9



Biologi 1 Lärarhandledning © Författarna och Liber AB Får kopieras 7 

24. För att säkra egenskaperna från de gamla växtsorterna sparar man dem som 
frön eller ibland sticklingar resp. knölar (om det är fråga om en värdefull klon). 
Individer från genbankerna kan sedan utnyttjas vid nytt förädlingsarbete.

25. Det blir liten genetisk variation, vilket gör växten känslig för t.ex. sjukdomar 
och miljöförändringar.

 Ofta krävs stora mängder bekämpningsmedel och handelsgödsel, vilket är 
belastande för miljön. Fattiga jordbrukare har inte råd.

26. Det är enklare med växtförädling än djurförädling bl.a. för att man kan arbeta 
med betydligt fler växtindivider än djurindivider. Dessutom har växter oftast 
kortare generationstid.

27. Genom traditionell avel där man utnyttjat en mutation som ger dubbel muskel-
massa.

28. Medicinsk genetisk rådgivning kan behövas om en ärftlig sjukdom finns i släk-
ten (ibland t.o.m. i båda föräldrarnas släkter).

Kapitel 7
1. Fördelarna är att gentekniken ger mer exakta resultat och går snabbare.

2. Det är en organism som har fått en ny gen i sin arvsmassa genom genteknik.

3. Huvudområdena är överföringar av gener, kloning, genterapi samt DNA-analyser.

4. Man använder restriktionsenzymer.

5. Ligas används till att foga ihop DNA-fragment; DNA-polymeras till att bygga 
upp nya DNA-kedjor.

6. Den tekniken används för masskopiering av DNA-fragment.

7. Gelelektrofores

8. Det är mRNA som efter att ha kopierats (transkriberats) från DNA fått alla 
introner ” bortklippta”.

9. DNA:t är i huvudsak en stor ringformad kromosom samt en eller flera mindre 
DNA-ringar, s.k.plasmider.

10. Provirus är ett virus som enbart finns som gener i värdcellens DNA.

11. Metoderna är bl.a. att värmechocka bakterien, elchocka, beskjuta (genkanon) 
eller mikroinjicera.

12. Virus eller bakterier som Agrobacterium tumaefaciens kan användas som 
vektor.

13. Det betyder "genetiskt fingeravtryck", och används för identifiering av perso-
ner, t.ex. på brottsplatser eller vid faderskapsbestämning.

14. Det beror på fragmentens längder.

15. Bland annat människans och schimpansens, samt de hos brun råtta, majs och 
ris.

16. Man kan då använda sig av mitokondrie-DNA eller Y-kromosomer.

17. Man använder vissa delar av nonsens-DNA som kallas för STR-sekvenser
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18. En metod är att man förser den aktuella plasmiden med en gen för antibiotika-
resistens. Då kan man se vilka som överlever när man odlar bakterierna i en 
antibiotikalösning. Hos dessa har genöverföringen lyckats.

 En annan metod är att man förser plasmiden med en gen för ett fluorescerande 
grönt protein.

 En tredje metod är att man stoppar in många gener – en genkasett – som för-
ändrar bakteriens ämnesomsättning mer påtagligt.

19. Bland annat som producenter av insulin, tillväxthormon samt råvaror till läke-
medel eller enzymer.

20. Den kallas för en kallus.

21. Med den metoden går det att mer exakt placera en gen på rätt ställe.

22. Inom livsmedelsindustrin för att bl.a. höja näringsvärdet på grödor samt att 
växterna ska tåla insektsangrepp och vara härdiga mot ogräsmedel.

23. De kan sprida sina gener till vilda släktingar.
 Man vet inte hur de nya organismerna fungerar i ekosystemet. Hur kommer 

t.ex. insekter att reagera på de nya växterna?

24. Man måste föra in genen i ett befruktat ägg (med mikroinjektion).

25. Växter klonas genom sticklingar eller ympning.
 Däggdjur klonas genom att låta vanliga celler backa och bli pluripotenta. Dessa 

celler placeras sedan i en blastocyst (det stadium i den tidiga fosterutveck-
lingen som delat sig i cellager som ska bli fosterhinnor).

26. Man kan få transgena bakterier att tillverka dem eller se till att de finns i 
mjölken från ett transgent däggdjur.

27. Man kan med genteknikens hjälp tillverka några av de proteiner som finns i 
virusets hölje och som aktiverar immunförsvaret.

28. Stamceller

29. Man vet för lite om hur gener samverkar och om konsekvenserna av att införa 
nya gener.

30. Reglerna är främst försiktighetsprincipen och etiska värderingar.

31. Miljöbalken.

32. De ska vara märkta.

33. De får användas fram till 14 dagar efter befruktning.

34. Om brottet kan ge fängelsestraff så har man skyldighet att lämna DNA-prov för 
att underlätta utredningen.
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Kapitel 8
1. Att de är besläktade med varandra.

2. Aristoteles menade att livet hade existerat oförändrat sedan det skapades och 
skulle så förbli i alla tider (oföränderlighetsprincipen).

3. Bestiarier

4. Uralstringsprincipen, som menade att liv spontant kan uppstå ur död materia.

5. Den innebar att man ansåg att spermier innehöll kompletta små foster.

6. Han skapade ett system för att gruppera växter och djur.

7. Systema Naturae; i olika upplagor, bl.a. från 1758.

8. Han påstod att djur utvecklas och förändras, samt att de kan ha en gemensam 
förfader. Han tvingades ta tillbaka detta påstående eftersom det ansågs kät-
terskt.

9. Georges Cuvier.

10. De lade båda fram påståenden om att geologiska processer hela tiden föränd-
rar jordens utseende.

11. Jean-Baptiste de Lamarck.

12. Hans verk hette ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval”.

13. Han påstod att människan är släkt med aporna.

14. De individer gynnas som har de lämpligaste egenskaperna i den aktuella mil-
jön, vilket gynnar deras överlevnad och fortplantning.

15. Han tänkte att egenskaperna ”späddes ut” och inte alls förbättrar arten.

16. Det är den lära som kombinerar Mendels kunskaper om ärftlighet med Dar-
wins idéer.

Kapitel 9

I. Översikt över de levande organismerna
1. Carl von Linné (1707–1778)

2. Fördelarna med det vetenskapliga artnamnet är att det är internationellt och att 
principen för namngivning är allmänt accepterad. Dessutom är det första nam-
net i artnamnet själva släktnamnet.

3. Ambitionen är hela tiden att det system forskarna redovisar för indelningen av 
organismerna ska återspegla hur de olika livsformerna är släkt med varandra, 
dvs. hur de har utvecklats från en gemensam stamform.

II. Djurriket
1. Flercelliga, saknar cellvägg, heterotrofer, oftast avgränsad kroppsform och 

begränsad livslängd.

2. Inga egentliga vävnader, inga specialiserade organ.
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3. Hydror, maneter och koralldjur.

4. Radiärsymmetri – dvs. nässeldjuren är radiärsymmetriska. Benfiskarna är 
bilateralsymmetriska.

5. De är bilateralsymmetriska med fram- och bakände samt har ögon och början 
till en hjärna – alltså ansamling av nervceller i framänden.

6. Deras tarm löper genom kroppen från mun till anus. Plattmaskarna har bara 
en tarmöppning, mitt på buken.

7. Många arter lever ett för oss människor undanskymt liv som parasiter eller 
bland nedbrytare i marken.

8. Daggmaskar, havsborstmaskar, iglar.

9. Ett så kallat vätskeskelett. Varje segment har en bestämd volym tack vare väts-
kan. Däremot kan formen förändras.

10. Snäckor både på land, i sötvatten och i havet. Musslor i sötvatten och i havet. 
Bläckfiskar endast i havet.

11. Spindeldjur, kräftdjur, mångfotingar och den största av dem alla, insekterna.

12. Däggdjur: Musklerna sitter utanpå det inre skelettet. Kräftdjur: Musklerna sit-
ter inuti det yttre skelettet.

13. Ägg, larv, puppa och fullvuxen insekt (imago).

14. Små djur kan leva i väldigt många olika miljöer. Bland insekterna lever dess-
utom ofta larverna respektive den fullbildade individen i olika miljöer. Flygför-
mågan är en ytterligare fördel för att kunna utnyttja olika miljöer.

15. Sjöstjärnor, sjöborrar, sjögurkor, ormstjärnor, sjöliljor. De finns enbart i havet 
(inte ens i Östersjön).

16. Manteldjur och lansettfiskar.

17. Broskfiskar: Inre befruktning; ägg med skal eller att de föder levande ungar.
Benfiskar: Oftast yttre befruktning.
Amfibier: Yttre befruktning, larverna lever först i vatten.
 Kräldjur (de nu levande): Inre befruktning; i stort sett ägg med skal. (En del 
ormar och ödlor föder levande ungar, vilket kan tolkas som att ägget ”kläcks” 
direkt när det kommer ut ur moderns kropp.)
Fåglar: Inre befruktning, ägg med skal.
 Däggdjur: Inre befruktning. De flesta är moderkaksdjur: Ungen utvecklas under 
ganska lång tid i mammans livmoder och får näring från mammans blod via 
moderkakan. Den nyfödda ungen klarar sig ofta ganska bra på egen hand (sär-
skilt hos stora växtätande djur som hästar med flera): Pungdjurens ungar föds 
levande men mycket små och outvecklade, och måste vistas länge i mammans 
pung.
Kloakdjuren lägger ägg med skal.

18. Jämn kroppstemperatur: Fåglar, däggdjur. Ägg med skal: Kräldjur, fåglar (samt 
efter en egen utvecklingslinje en del broskfiskar). Lungor: Lungfiskar, amfibier, 
kräldjur, fåglar och däggdjur.

19. Det finns fler än 2: Skelett av brosk resp. ben, hudtänder resp. fjäll, 4–5 gäl-
springor i huden resp. gällock, munnen alltid på nosens undersida resp. längst 
fram på huvudet, ingen simblåsa resp. ofta simblåsa.

20. Ägg med skal – oberoende av vatten för förökningen. Fjäll och uttorkningsskydd 
på huden, och de behöver heller inte andas med huden.

21. Fosterhinnor, så att fostret utvecklas i sin ”egen vattensamling”.

22. Kompakt kropp, lätt skelett, luftsäckar, fjädrar.
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23. De har jämn kroppstemperatur. Men då strålar mycket värmeenergi ut från 
kroppen, och den stora energiåtgången måste kompenseras av att de äter i 
stort sett hela tiden.

24. Levandefödda ungar – alla utom kloakdjuren. Hår – i stort sett alla utom 
valarna. Ungen föds upp med mjölk (alla utom kloakdjuren har spenar). Jämn 
kroppstemperatur – utom under en del arters vinterdvala.

25. a) Kloakdjur, pungdjur, moderkaksdjur

 b) Moderkaksdjuren

26. Art: Brun råtta, Rattus norvegicus.
 Familj: Möss och råttor, Muridae
 Ordning: Gnagare
 Klass: Däggdjur
 Stam: Ryggsträngsdjur
 Rike: Djurriket

III. Svampriket
1. a) Mykorrhiza.

 b) Träden får lättare tag på vatten och mineralnäringsämnen, svamparna får 
socker och andra energirika organiska ämnen.

2. Som parasiter respektive nedbrytare

3. Se boken s. 112.

4. Båda har celler med cellväggar, och inte så entydigt bestämd storlek och form 
som djuren. Men skillnaderna är bl.a. materialet i cellväggarna, hos svamparna 
kitin, hos växterna cellulosa, och att svampar alltid är heterotrofer, medan näs-
tan alla växter är autotrofer (utom en del parasitiska former).

5. Nytta: Mat, tillverkning av öl, vin, ost, tillverkning av penicillin och liknande anti-
biotika.

 Skada: Svampsjukdomar på människor, att mat och byggnadsvirke förstörs, 
samt sjukdomar på husdjur och viktiga odlade växter.

IV. Växtriket
1. De har inte det system med ledningssträngar för vatten och mineralnäringsäm-

nen som kärlväxterna har.

2. De kan torka ut helt under en period med torrt väder, för att sedan ”vakna upp” 
igen när det blir fuktigare förhållanden.

3. Mossor är autotrofa växter, enhetliga organismer. Lavar är en kombination av en 
svamp och en grönalg eller en blågrön bakterie, där ingendera partnern räknas 
till växtriket.

4. På den gröna mossplantan bildas han- resp. honorgan. Spermier förflyttar sig, 
dels simmande i vätskefilm, dels med hjälp av smådjur, från han- till honorga-
net, där befruktning sker. Från den befruktade äggcellen växter det upp en spor-
kapsel på ett skaft. Sporkapseln och skaftet har diploid kromosomuppsättning, 
den gröna mossplantan haploid. I kapseln sker meios, och det bildas stora 
mängder haploida sporer. När en spor gror bildas först gröna trådar, och från 
dessa växer nya mossplantor upp.
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5. Ormbunksväxter har kärl, alltså ledningsvävnad för vatten respektive mineral-
näringsämnen. Hos ormbunksväxter har den stora gröna plantan diploid kro-
mosomuppsättning, medan mossplantan har haploid. Sporerna hos orm-
bunksväxter bildas direkt på de gröna bladen (och även i det här fallet sker 
först meios).

6. Kärlväxter, eftersom alla har ledningsvävnad (till skillnad från mossorna).

7. Ormbunksväxter: Den haploida sporen gror till en förgrodd, med han- och hon-
organ. Spermier simmar över från han- till honorganen, och befruktning sker. 
Sedan växer en ny ormbunksplanta upp ur den befruktade äggcellen.

8. Gömfröiga växter: I ståndarna bildas pollenkorn (i samband med meios). I 
fruktämnet i pistillen bildas på liknande sätt det som så småningom blir till en 
äggcell. När pollenkorn från rätt art hamnar på pistillens märke växer det ut en 
pollenslang, genom vilken spermier (mest cellkärnor) förs till fruktämnet.

9. Enhjärtbladiga och äkta tvåhjärtbladiga.

10. Enhjärtbladiga: Liljor, orkidéer, gräs. Äkta tvåhjärtbladiga: Violer, rosor, präst-
krage.

V. Enkla eukaryota organismer
1. Huvudgrupperna av de här organismerna är inte närmare släkt med varandra än 

vad exempelvis djur, svampar och växter är.

2. Grönalger, kiselalger, pansarflagellater, euglenor. Alla grönalger är dock inte 
encelliga!

3. Amöbor: Obestämd cellform, tar in näringspartiklar genom att omsluta dem 
(endocytos). Ciliater: Bestämd cellform, gott om ”hår”, alltså cilier, tar in föda i 
en ”cellmun” och släpper ut avfall genom ”cellanus”.

4. ”Spordjur” med bl.a. malariaparasiten (dock inte något egentligt djur) och 
sömnsjukeparasiten.

5. a) På havsstränder/klippor, ganska djupt.

 b) På havsstränder/klippor, så djupt som det går att över huvud taget genomföra 
fotosyntes.

 c) På havsstränder/klippor, men bara grunt, även i sötvatten och t.ex. på träd-
stammar, samt i lavar.

 d) Främst i vattenmiljöer, både hav och sötvatten, både som plankton och som 
fastsittande.

 e) I fuktig skogsmark.

VI. Prokaryota organismer
1. Stora biokemiska skillnader mot de egentliga bakterierna. Även speciella lev-

nadssätt.

2. Varma källor och mycket salta miljöer.

3. Våra tarmbakterier, blågröna bakterier i lavar, kvävefixerande bakterier i en del 
växters rötter.
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4. Kemoautotroft levnadssätt, dvs. oxidation av exempelvis kväve, svavel och järn, 
kvävefixering, nitratreduktion (dvs. de utnyttjar nitrat i stället för syrgas), foto-
syntes där det inte utvecklas syrgas.

5. Kvävefixerande: Använder energi från egen fotosyntes eller från högre växter till 
att ta luftens kvävgas för att tillverka ammoniak/aminosyror/proteiner. Nitrifika-
tionsbakterier: Omvandlar ammoniak/ammoniumjoner först till nitrit och sedan 
till nitrat, med hjälp av luftens syre. Den frigjorda energin använder bakterierna 
för att leva.

6. Se boken s. 126.

7. Besvär: Infektionssjukdomar, nedbrytning. Nytta: I vår tarm, livsmedelsindustri 
(t.ex. filmjölk, yoghurt, ost, surdeg, öl och vin), genteknik, kemisk industri.

Kapitel 10

I. Tecken på evolution
1. Tecken: fossil, likheter i kroppsbyggnad, fosterutveckling och biokemiskt, 

växt- och djurarters utbredning på jorden, organismers anpassningsförmåga.

2. Fossil finns i form av:
 förstenade skelett, skal eller hela kroppar,
 avtryck, t.ex. fotsteg eller krypspår samt
 bevarade rester i is eller bärnsten.

3. Ledfossil är ett fossil som hjälper oss att få fram åldern på en bergart. Det rör 
sig om arter som funnits över stora områden men under ganska kort tid, geo-
logiskt sett. Foraminiferer är ett sådant exempel.

4. Man använder sig av olika radioaktiva ämnens halveringstid – för unga fossil 
ofta kol-14. Annars kalium-40 och uran-238.

5. Homologa organ har samma ursprung men ofta olika funktion, som t.ex. våra 
armar och fåglarnas vingar.

6. Analoga organ har olika ursprung men samma funktion, som t.ex. insekternas 
vingar och fåglarnas vingar.

7. Svanskotorna är ett rudimentärt organ, alltså ett organ som har tappat sin 
funktion men ändå finns kvar.

8. Organismerna är uppbyggda av i princip samma kemiska ämnen. Dessutom är 
den genetiska koden i princip likadan för alla organismer.

9. De har anpassats till den miljö de lever i, vilket har gjort att liknande kropps-
byggnad/utseende har gynnats bland olika huvudgrupper av t.ex. djur.

10. Arter som är besläktade och nu finns på långt åtskilda kontinenter har haft en 
gemensam stamform då de olika kontinenterna satt ihop.

11. Det är en art som bara finns inom ett begränsat område.
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II. Livets historia
1. Universum bildades för ca 13,7 miljarder år sedan genom en enorm expansion – 

Big Bang.

2. RNA och DNA, enzymer samt fosfolipidblåsor som bildar celler.

3. Man anser att väte, metan, ammoniak, kväve och koldioxid var de vanligaste 
gaserna i jordens uratmosfär.

4. Möjligen med hjälp av kometer som bombarderade jorden.

5. S. Millers experiment visade att en del viktiga biologiska molekyler kan bildas 
spontant i en gasblandning liknande den i uratmosfären. Det gäller bl.a. ami-
nosyror och kvävebaser.

6. Några hypoteser om olika miljöer är:
 i djuphavsprickor – ”black smokers”
 i grunda vattenpölar
 i sprickor i berggrunden

7. Eror kan vara fler hundra miljoner år. De delas in i perioder, som sträcker sig 
mellan 50 och 100 miljoner år. Perioderna delas sedan in i kortare epoker.

8. Från Kambrium finns tydliga fossil eftersom det först var då som djuren fick 
hårda delar, som lätt bildar fossil.

9. Man räknar med minst 5 stora utdöendekatastrofer, och de inträffade för ca 
444, 359, 251, 146 och 65 miljoner år sedan.

10. När kontinenterna, och därmed också organismerna, flyttat på sig och skilts åt, 
har utvecklingen gått åt olika håll. Eftersom inte evolutionen i sig har något 
mål, är det slumpen och de olika miljöbetingelserna som har gjort att evolutio-
nen har tagit olika vägar och organismerna därmed blivit så olika.

11. Vi har följande:
 a) För mer än 2700 miljoner år sedan

 b) För ca 2200 miljoner år sedan

 c) under Kambrium, för ca 540 miljoner år sedan

 d) under Silur, för ca 400 miljoner år sedan

 e) under Karbon, för drygt 300 miljoner år sedan

 f) under Karbon

 g) under Karbon

 h) under Trias, för ca 240 miljoner år sedan

 i) under Jura, för knappt 200 miljoner år sedan

 j) under Jura

12. De första organismerna var troligen arkéer, och de utvann förmodligen energi 
ur kemiska reaktioner.

13. De blågröna bakterierna var de första att utföra fotosyntes med syrgasutveckling.

14. Både mitokondrier och kloroplaster har eget DNA. Teorin kallas för endosym-
biosteorin.

15. De första flercelliga organismerna uppträdde för ca 1,2 miljarder år sedan.

16. De rör sig om de allra äldsta djuren, såvitt man vet. De liknade svampdjur, näs-
seldjur, maskar respektive enkla leddjur – men man är inte helt säker på släkt-
skapen med nu levande djurgrupper.
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17. Jorden värmdes upp efter en period av nedisning. Detta orsakade en snabb bio-
logisk utveckling – den ”kambriska explosionen”

18. Föregångarna till plattmaskar hade utvecklat gropögon.

19. Pansarrundmunnar var de första ryggradsdjuren, och de uppträdde under 
Ordovicium.

20. Ozon som skyddar mot UV-strålning var förutsättningen.

21. Gotlands berggrund och fossil kommer från perioden Silur.

22. Stora avlagringar av stenkol från den tidens sumpskogar.

23. Pangaea bildades i slutet av Perm.

24. För mellan 251 och 65 miljoner år sedan.

25. Reptilerna – främst dinosaurier – dominerade under medeltiden.

26. Katastrofen dödade alla dinosaurier (utom fåglarna, om de räknas dit) och 
många arter från andra organismgrupper.

27. Under jordens nutid har däggdjur och fåglar varit mest framgångsrika.

28. Stora nedisningar kännetecknar Kvartär.

III. Evolutionens mekanismer
1. Det uppstår ärftlig variation genom mutationer.

Det sker en ständig överproduktion av avkomma.
 De mest lämpade ärftliga varianterna överlever och förs vidare till nästa 
generation.

2. Vilka som kan överleva i en viss miljö, samt föröka sig och därmed föra sina 
anlag vidare.

3. Att landdjur först har utvecklats ur vattenlevande, men att sedan landdjur 
”vandrat tillbaka” till vattenmiljön.

4. Ärftlig variation, nya varianter genom mutationer och omkombination vid kön-
lig fortplantning.

5. Att organismens livsmiljö (inklusive rovdjur och parasiter) inte förändras så 
mycket under lång tid, och att ”ytterligheter” missgynnas. Nilkrokodilen verkar 
ha sett likadan ut under mycket lång tid, vilket tyder på stabiliserande urval.

6. När miljön förändras. Exempel: fjärilen björkmätare i England, samt bakteriers 
antibiotikaresistens.

7. Gropögon – plattmaskar, fasettögon – insekter (hos kräftdjur kallas liknande 
ögon komplexögon), kameraögon: spindlar, havsborstmaskar, bläckfiskar, 
ryggradsdjur.

8. De fall när två olika varianter är bättre än ”mellantinget”, t.ex. svarta och sick-
sackmönstrade huggormar.

9. När två eller flera arter påverkar varandra, t.ex. rovdjur och byten, parasiter 
och värd, blommor och pollinerande insekter.

10. Sexuell selektion.

11. Flaskhalseffekt, grundareffekt: om en population har minskat i antal, eller ett 
fåtal individer har koloniserar t.ex. en ö, så leder detta med få individer av ren 
slump till tt anlag blir vanliga eller ovanliga. Genetisk drift innebär samma sak 
i större populationer.
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12. Oftast som en grupp individer som kan få fertil avkomma med varandra.

13. En grupp individer delas i två genom t.ex. en bergskedja eller ett vattenområde. 
Genom både miljöpåverkan och slumpmässiga förändringar (jämför fråga 11) 
kommer så småningom de två grupperna/populationerna att bli olika varandra, 
och om de möts igen fungerar de som två skilda arter.

14. Om en grupp, t.ex. av fiskar i en sjö, får andra vanor och t.ex. fortplantar sig vid 
en annan tidpunkt än övriga av ursprungsarten, så kommer även här allelupp-
sättningarna att ”glida iväg” från varandra.

15. En viss miljö leder till att vissa speciella egenskaper hos organismer gynnas, 
så även om organismerna inte är nära släkt med varandra kommer de så små-
ningom att utveckla likartade karaktärer.

16. Endemiska arter.

17. Kaninstorleken förefaller vara den ideala.

IV. Människans evolution
1. Olika apor, även ”spökdjur” och lemurer, samt människan hör till denna ord-

ning.

2. Skillnaden är att människans händer är anpassade till finmotorik (apornas 
händer är bra på att greppa för klättring). Människan kan också tala eftersom 
svalget och gommen har speciell uppbyggnad.

3. Den liknade en spökapa, vägde endast runt 30 g och levde för ca 55 miljoner år 
sedan.

4. Leakey.

5. Man kan likna människans stamträd vid ett träd med en massa avbrutna grenar.

6. För 6–8 miljoner år sedan.

7. ”Toumai” hade kraftiga ögonbågar, små hörntänder och gick delvis upprätt. 
”Ardi” hade också små hörntänder, dessutom gripfötter, och gick upprätt.

8. Hon levde för drygt 3 miljoner år sedan.

9. Arterna Homo habilis och Australopithecus sediba levde då, liksom ”sidolin-
jerna” av släktet Paranthropus.

10. Hon kunde som första människoform tillverka redskap av sten.

11. Många anser att H. erectus utvecklades ur H. ergaster, medan andra menar att 
de var av samma art.

12. Den ena menar att vi utvecklade upprätt gång när vi började leva på savannen, 
medan en annan hypotes är att den upprätta gången utvecklades genom att vi 
började leva i vattenmiljö.

13. Homo erectus för ca 1,7 miljoner år sedan.

14. Där utvecklades Homo floresiensis (förmodligen från Homo erectus).

15. Från Homo erectus andra utvandring, som skedde för ca 400 000 år sedan.

16. För mellan 100 000 och 70 000 år sedan vandrade mer moderna Homo sapiens 
ut ur Afrika och spred sig över hela världen.

17. Norra delarna var täckta med inlandsis, så människorna kom inte så långt, 
även om havet mellan Asien och Nordamerika var torralgt.
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18. Den gav oss förmågan att tala, och mutationen skedde för ca 100 000 år sedan.

19. Man har studerat mutationshastigheten i mitokondriernas DNA och funnit att 
vår anmoder ”Eva” levde i Afrika för ca 200 000 år sedan.

Kapitel 11

I. Allmänt
1. Etologin studerar djurens beteendemekanismer utifrån vad som sker i djurets 

nerv- och hormonsystem. Beteendeekologin försöker förklara varför ett visst 
beteende är ändamålsenligt utifrån evolutionen, och hur det också kan ha 
utvecklats.

2. Medfödda beteenden fungerar omedelbart, och är ändamålsenliga när det gäl-
ler sådant som är ögonblickligen livsavgörande, t.ex. att kunna andas. Med hjälp 
av inlärning kan beteendet modifieras så det passar just den miljö där en viss 
djurindivid finns.

3. För att nå framgång i kampen för tillvaron, dvs. att överleva och föröka sig.

II. Etologi
1. Ett visst sinnesintryck leder omedelbart till ett visst beteende. Två exempel är att 

en gråtrutsunge pickar när den ser förälderns röda fläck på näbben, och att pick-
andet är en nyckelretning som leder till att föräldrafågeln stöter upp mat ur krävan.

2. ”Renodling” av drag som annars utlöser normal nyckelretning. Fågelungars 
gapande och skrik är en nyckelretning för att föräldrarna ska mata dem. En gök-
unge gapar och skriker mer intensivt än ungarna av den egna arten och gör att 
föräldrarna ger den mat istället!

3. Flera svaga nyckelretningar kan tillsammans, och endast tillsammans, leda till 
att ett visst beteende utlöses.

4. Ett beteende (ofta ganska enkelt och kortvarigt) som alltid utförs på exakt 
samma sätt vid en viss nyckelretning, även om det ”rent logiskt” inte alltid skulle 
behöva göras exakt likadant. Exempel gråtrutens matning.

5. Organismens rörelse mot en viss nyckelretning kallas styrningsrörelse eller 
taxi, alltså när ett fixt rörelsemönster har en riktning mot ett stimuli. Ett exem-
pel är dykarskalbaggens rörelse mot lukten av ett byte.

6. Styrning via bl.a. hormoner, gör så att en nyckelretning inte alltid ger ett visst 
beteende. Lejon springer t.ex. inte efter bytesdjur om de är mätta – det krävs att 
ett ”hungerhormon” först har frisatts.

7. Ett djur stimuleras samtidigt med olika, motstridiga intryck, så det blir konkur-
rens inom djuret mellan olika ”typer av drifter”.

8. Fåglar matar ibland hellre en gökunge än de egna ungarna. Havssköldpaddors 
ungar ska efter kläckningen krypa mot havet med hjälp av det ljus natthimlen 
ger havet. Vid turistorter kan ljus från hotell och barer leda ungarna fel. Stekel-
hanar försöker para sig med blommor av orkidén flugblomster i stället för med 
honor av den egna arten, eftersom de drag som lockar hanarna överdrivs i blom-
morna.
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III. Beteende-ekologi
1. Hur får ett djur resurser för att överleva?

Hur klarar sig ett djur från att bli uppätet?
Hur samspelar en individ med andra individer av samma art, dvs. hur fungerar 
kommunikation och sociala system?
Hur samspelar individen med andra arter?
Hur fungerar fortplantningsbeteendet?

2. Om flocken består av individer från flera arter kan de leta mat på olika ställen, 
samtidigt som de ändå gemensamt kan varna för rovdjur. Nackdelen är att varje 
art får mindre utrymme för näringssök. Jämför s. 189 i boken om konkurrens 
mellan fåglar.
Flockbeteenden måste på något sätt ha utvecklats genom att flocklevande indi-
vider har fått fler ungar än ensamlevare.

3. Att organisera fördelningen av begränsade resurser. Om aggressiva beteenden 
utan alltför mycket våld leder till en respekterad rangordning kan individerna 
veta vilka regler som gäller.

4. Att hålla undan konkurrenter och att ”varna” för att man är farlig.

5. a) För att säkerställa begränsade resurser som t.ex. föda, boplats och partner.

 b) Genom olika signaler, t.ex. lukt, ljud eller känsel.

 c) Genom hot – ibland slagsmål.

6. Syftet är alltid att få livskraftig avkomma. I en del fall uppnås det genom poly-
gami, i andra fall genom monogami. Om båda föräldrarna måste samarbeta 
uppmuntras monogamt beteende. Om honan klarar att föda upp ungar själv gyn-
nas ett polygamt beteende.

7. Kamouflage, både vuxna individer, ungar och ägg.
Varning och avskräckning, i kombination med att arten är farlig, giftig eller illa-
smakande.
Mimikry – att en ofarlig art härmar en farlig; en annan typ är att flera farliga 
arter liknar varandra.

8. a) Honor investerar ofta mer i varje unge, t.ex. genom stora ägg eller lång dräk-
tighetstid, medan spermier är billiga att producera för en hane.

 b) Honorna måste vara noga med vilken hane de väljer, så att ungarna får så god 
kvalitet som möjligt. Hanarna behöver inte vara lika nogräknade.

 c) Båda föräldrarnas arbetsinsats krävs för att föda upp ungarna.

9. Nackdelar Fördelar

Flocklevande Måste dela på maten
Konkurrens, vilket kan 
leda till bråk.
Det krävs en rangordning, 
vilket kräver energi.

Lättare att upptäcka föda, 
när det är fler som söker.
I en flock kan medlem-
marna lättare upptäcka 
fiender.
Lättare att finna en part-
ner.
Individen får ett skydd 
mot predatorer i och med 
att finns fler potentiella 
byten att välja mellan.
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10. Lukt-, ljus-, ljud- eller känselsignaler.

11. Aposematisk färgteckning har till syfte att varna rovdjur för att bytet är giftigt 
eller illasmakande. Detta kräver att rovdjuret har inlärningsförmåga, så att den 
efter en smakbit av en art med aposematisk färgteckning lär sig att inte äta 
denna i fortsättningen.

12. En individ med mimikry härmar en giftig, illasmakande eller farlig arts känne-
tecken. Men den behöver inte ”investera” den energi som krävs för att bilda ett 
gift. Ett exempel på arter med arter med mimikry är blomflugor som härmar 
getingars utseende.

Kapitel 12

I. Allmän ekologi
1. Se bilden i marginalen på s. 188. Litosfären ger mineralämnen mm, särskilt för 

autotrofa organismer. Hydrosfärens betydelse märks bl.a. genom att levande 
organismer till stor del består av vatten. Atmosfären innehåller viktiga gasfor-
miga ämnen, som syre, kväve och koldioxid, som organismer inte kan klara sig 
utan. Dessa tre sfärers resurser är alltså en förutsättning för att biosfären ska 
fungera.

2. Ekologin kan studeras på olika nivåer:
individen
populationen – en samling individer av samma art
organismsamhället – en samling arter inom en viss miljö
ekosystemet – organismsamhället och den icke-levande naturen i ett område
biosfären – allt levande på jorden

3. Icke-levande faktorer i miljön, och som påverkar organismerna, Dit hör exem-
pelvis temperatur och salthalt.

4. En optimumkurva visar vilket toleransområde en organism har utifrån en faktor, 
t.ex. temperatur. Organismens optimum är vid den temperatur organismen trivs 
bäst och där dess vitalitet är som störst (se s. 189 i läroboken).

5. Vi tar ett exempel med flodhästen och den abiotiska miljöfaktorn vatten. Under 
torrtiden kan vattenhål i princip bli torrlagda, då har individen att välja mellan 
att konkurrera (biotisk miljöfaktor) om en bra plats i vattenhålet, med risk för att 
bli skadad, eller försöka ta sig till ett nytt vattenhål, med risk för att torka ut 
innan den når fram.

6. Makroklimatet beskriver vad det är för väder inom ett område. Mikroklimatet 
beskriver vad det finns för lokala förutsättningar inom ett område. På vintern är 
det ett gynnsammare mikroklimat under den isolerande snön för exempelvis 
olika sorkar.

7. Förflytta sig, anpassa sig eller dö ut. Se s. 190 i läroboken.

8. Biotiska miljöfaktorer för en organism utgörs av andra levande organismer. Alla 
påverkar varandra, genom bl.a. konkurrens, predation eller parasitism.
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9. Som exempel på abiotiska faktorer kan vi ta snödjupets betydelse för fjällens 
växter. Där snön blåser bort under vintern riskerar växter att torka ut, särskilt 
under vårvintern. Där snön ligger kvar för länge, i en s.k. snölega, blir somma-
ren för kort.

 Som exempel på biotiska miljöfaktorer kan vi ta konkurrensen bland småfåglar, 
särskilt mesarna, i den svenska barrskogen. På det svenska fastlandet måste 
svartmes, tofsmes och talltita hålla sig på olika delar av en trädgren p.g.a. kon-
kurrens – de är jämförelsevis skickligast på att leta insekter på olika grova gre-
nar. På Gotland finns enbart svartmesen, och den kan då breda ut sig på hela 
tallgrenen.

10. Den ekologiska nischen för en individ är habitatet där den lever, samt dess lev-
nadssätt/beteenden, exempelvis födosök och reproduktion.

11. Två arter kan aldrig uppta exakt samma nisch. Om de två arternas behov är 
mycket snarlika, uppstår konkurrens tills endast en art blir kvar i området, 
eller tills arterna förändrar sitt utnyttjande av nischen – dvs. ändrar sina behov 
så att de inte längre är likadana.

12. Ja, de kan tillhöra samma skrå, men om de äter samma blad från samma växt 
uppkommer konkurrens.

13.  a) Det storleksområde (intervall) för t.ex. temperatur eller salthalt, där en 
organism över huvud taget klarar att överleva.

   b) Begränsande resurser: Den resurs/de resurser som det finns jämförelsevis 
minst av inom ett område, och därför hämmar en organisms tillväxt och 
utbredning.

   c) Området/miljön där en organism lever.

   d) Där olika miljöfaktorer (temperatur, salthalt osv.) är ”bäst”, dvs. organismen 
som lever under optimala förhållanden har den största vitaliteten den 
någonsin kan ha.

   e) När en individ lever under förhållanden som är långt ifrån de ”bästa”, opti-
mala, uppkommer stress, t.ex. genom värme, kyla, torka och liknande.

II. Populationer
1. Den del av ekologin som bland annat studerar hur vanlig eller ovanlig en viss art 

är, och varför denna art ibland ökar eller minskar i antal.

2. Den storlek en population tycks kunna ha när ”ökningsdriften” motverkas av t.
ex. sjukdomar, rovdjur eller brist på föda.

3. Se diagrammen.
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Antal

Antal

Krasch  !

Miljöns

Miljöns bärförmåga

Tid

Tid

Ev. ny stabilisering

Miljöns ursprungliga

bärförmåga

bärförmåga

efter t.ex. överbetning

 S-formad resp. J-formas kurva för populationstillväxt.

 När en population ökat så den ungefär har uppnått miljöns bärförmåga kommer 
den att fluktuera kring denna. Om miljöns bärförmåga förändras, t.ex. genom 
förändrad konkurrens eller minskad födotillgång, så förändras populationens 
”jämviktsstorlek”.

 I den S-formade kurvan hejdar sig tillväxten så att populationens storlek ham-
nar i jämvikt med miljöns bärförmåga. Om populationen växer snabbare än den 
hinner anpassa sig till bärförmågan så blir det så småningom en krasch, så 
många individer dör. Ofta har då överpopulationen skadat miljöns bärförmåga, 
så att jämviktsnivån ligger lägre än den kunde ha gjort tidigare. I många fall, 
t.ex. bland insekter, kan det bli upprepade J-formade tillväxtkurvor med kra-
scher.

4. Klimatet påverkar en population oavsett hur stor den är, det är alltså en täthets-
oberoende faktor.

 Markförhållandena får ofta större påverkan när populationen är större, de är 
alltså delvis täthetsberoende.

 Sjukdomar och konkurrens blir större problem ju större populationen är, dvs. de 
är täthetsberoende.

 Alla de här faktorerna påverkar populationen genom att de styr födelsetal, döds-
tal, invandring resp. utvandring.

5. Se den nedre figuren på s. 194. Täthetsoberoende är sådana faktorer som klimat 
och markförhållanden, medan fördelningen av resurser, och hot från andra 
organismer, är täthetsberoende.
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6. Populationen med S-formad tillväxtkurva har någon form av ”självreglering” så 
att tillväxten minskar när resurserna börjar bli begränsade. I en population 
med J-formad tillväxtkurva tycks en sådan självreglering inte finnas, utan 
ökningen i antal fortsätter tills alla resurser är förbrukade. Då kommer kra-
schen!

7. Samla och presentera fakta om arter vars populationer verkar minska. Syftet 
är att sprida sådan kunskap att man kan arbeta för att arternas populationer 
inte längre ska minska och riskera att dö ut, utan i stället klara sig.

8. Traditionellt har man ofta använt giftiga kemikalier, pesticider (tidigare kallade 
biocider). Ofta verkar det vara mer förnuftigt med s.k. biologisk bekämpning, 
alltså med rovdjur eller parasiter – men man måste då veta vad man gör!

9. Fördelar med gifter: de verkar snabbt, just på den plats man har tänkt sig.
Fördelar med biologisk bekämpning: Ingen giftspridning.
Nackdelar: Gifter: Skadar även ”nyttiga” organismer. Ibland dör rovinsekter 
som lever på skadeinsekten i större utsträckning än den skadliga. Många gifter 
kan bli kvar i miljön under lång tid.
Biologisk bekämpning: Införda organismer (rovdjur, parasiter, virussjukdomar) 
kan attackera helt andra arter än man hade avsett, och därmed bli skadliga 
själva.

10. En organism som kommer från en annan del av världen, och som förökar sig 
ohämmat eftersom det inte finns naturliga växtätare, rovdjur eller parasiter. 
Därför får ekovandalen ofta fördelar i konkurrensen jämfört med inhemska 
arter. Exempel: Rhododendron i England, jättebalsamin och kanadensiskt gull-
ris i Sverige. Även vattenhyacint, som omnämns på s. 257.

11. Just nu följer människans populationstillväxt en J-formad kurva – även om det 
diskuteras när och om den kommer att plana ut. Om vi blir många fler personer 
på jorden kommer vi ju att kräva mer resurser – speciellt som människorna i 
hittills väldigt fattiga länder numera vill leva som i Europa och Nordamerika. 
Det kommer att påverka miljön ännu mer än hittills. Se även Kapitel 15.

III. Organismsamhällen
1. a) Alla arter som lever inom ett visst område. Ofta ger miljöfaktorerna förutsätt-

ningar för att det i en viss miljö alltid blir samma kombination av arter – ett 
samhälle. Däremot är inte alla experter överens om hur mycket arterna sam-
verkar med varandra.

 b) En art som är särskilt viktig för att ett organismsamhälle med många ytterli-
gare arter ska fungera.

 c) En art ”äter upp” – utnyttjar – en annan. I vid mening både att beta, att döda 
och äta upp, och att ”suga ut” långsamt. I snävare mening just att döda ett 
byte och äta upp det.

 d) Två organismer samverkar så att båda har nytta av samarbetet.

 e) En organism ”suger ut” en annan ganska långsamt.

 f) Den som blir dödad och uppäten av en predator.

 g) Den som blir utsugen av en parasit.

2. Det är svårt att både ha koll på alla arter som över huvud taget förekommer i ett 
område, och dessutom svårt att känna till allt om olika typer av relationer/sam-
verkan.
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IV. Ekosystem
1. Ett begränsat område där organismerna samverkar med varandra och den 

icke-levande naturen.

2. Hur stor eller litet som helst – storleken bestämmer vi människor utifrån vad vi 
vill studera.

3. Delvetenskapen systemekologi studerar flödet av energi och olika ämnens 
kretslopp – man är inte lika intresserad av exakt vilka arter som förekommer i 
området.

4. Mutualism – samarbete som båda tjänar på – eller någon form av ojämlikt för-
hållande, som predation och parasitism – se fråga 1 under organismsamhällen.

5. Konkurrens är alltid en tävling om sådant som det finns begränsad tillgång på, 
om olika resurser. Det kan vara om föda, boplats, partner m.m. Inom en och 
samma art leder ofta konkurrens till att de dominerande individerna skaffar sig 
revir, medan de andra får flytta på sig. Konkurrens mellan olika arter kan leda 
till att den ena arten tränger undan den andra helt, om det inte har utvecklas 
någon tydlig nischuppdelning.

6. I vid mening allt som har med olika arters samliv att göra. Om man inte direkt 
dödar och äter upp en annan art kan relationer inom ramen ”symbios” vara para-
sitism – till nytta för den ena parten, till skada för den andra; kommensalism – till 
nytta för den ena parten men likgiltigt för den andra; mutualism – att båda parter 
tjänar på relationen.

7. Se delvis fråga 6, samt fråga 1 under organismsamhällen. Betande innebär att 
en art tar för sig delar av en annan organism utan att döda den. Hit hör inte 
bara stora växtätande djur som tar delar av en växt, utan även t.ex. myggor, 
som bara tar lite blod var och en, och inte har för avsikt att döda den som bidrar 
med blodet.

8. Producent är den roll i ekosystemet som utövas av främst de gröna växterna. 
Med hjälp av fotosyntesen tar de in koldioxid m.m. och gör om till biologiskt 
material – de producerar alltså nytt biologiskt material. Alla andra organismer 
är i princip konsumenter eftersom de, för att leva själva, direkt eller indirekt 
utnyttjar det biologiska material som växterna har producerat. Konsumenterna 
kan vara djur av olika storlekar samt nedbrytare, dvs. i första hand svampar 
och bakterier.

9. Energin kommer till största delen från solljuset. Den försvinner, som lågvärdig 
värmeenergi, ut i världsrymden.

10. Den är uppbyggd som ett schema där man ser relationen mellan producenter 
och konsumenter i olika ordning samt nedbrytare/destruenter. Se bilden på s. 
203 i läroboken.

11. Det viktiga är att den börjar med en levande växt som utnyttjas av ett växtä-
tande djur. Se bilden på s. 203 i läroboken.

12. Det viktiga är att den börjar med dött biologiskt material som konsumeras av 
någon typ av nedbrytare. Se bilden på s. 203 i läroboken.

13. Det viktiga är att det är många förgreningar, alltså att näringsväven är mer 
komplex än näringskedjan. Se bilden på s. 204 i läroboken.

14. Näringsväven visar hur flera olika näringskedjor går i varandra, och hur kom-
plicerade relationerna i själva verket kan vara.

15. Mängden ”biologiskt material”, som finns i de levande organismerna. Kan både 
uttryckas t.ex. i kg per hektar och som den mängd energi som kan frigöras ur 
detta material vid någon organisms cellandning.
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16. Näringsväven är en bättre beskrivning av de verkliga förhållandena i naturen, 
men inte heller den går att göra absolut heltäckande.

17. Principiellt är det knappast möjligt att få med alla organismer. Om man ser 
näringsväven som en tankemodell eller ett pedagogiskt verktyg är det ju heller 
inte absolut nödvändigt.

18. En ”pedagogisk beskrivning” av mängd energi/massan av levande varelser i de 
olika leden i en näringskedja. P.g.a. energiförluster i varje steg kommer de övre 
våningarna i pyramiden att bli mycket mindre än de undre.

19. Biomassan av djur är nästan alltid mindre än biomassan av växter i ett lande-
kosystem.

20. I landekosystem räknar man med att ca 90 % försvinner från en nivå till nästa. 
Orsaken är att det mesta av energin i djurens mat, och därmed materialet, går 
åt för att få energi till att hålla djuret vid liv i stället för att utnyttjas för djurets 
tillväxt.

21. Energin ”flödar”, dvs. rör sig enkelriktat i ekosystemen solen  organismerna 
 världsrymden. De olika kemiska grundämnena finns hela tiden kvar i eko-
systemet (eller åtminstone i biosfären) och ”cirkulerar” mellan olika organis-
mer och mellan olika kemiska föreningar.

22. Se figurerna på s. 206 och 207 i läroboken.

23. En orsak är förstås att alla organismer till stor del är uppbyggda av kol, och att 
kolet tas in från luften till biologiskt material genom fotosyntesen, medan det 
kommer ut i luften igen som koldioxid genom cellandningen. Sedan försvinner 
en del ur det snabba kretsloppet för att lagras som torv, stenkol eller olja. När 
vi i våra dagar skövlar skog och förbränner många s.k. fossila bränslen ökar 
halten koldioxid i luften, vilket leder till förstärkt växthuseffekt och varmare 
klimat globalt. Det kommer också ibland förslag på hur vi skulle kunna stimu-
lera fotosyntesen i olika miljöer, för att på så sätt försöka sänka halten koldi-
oxid i luften igen.

24. Koldioxid.

25. I första hand via fotosyntesen, också med hjälp av kemoautotrofa bakterier.

26. I samband med cellandningen frigörs koldioxid.

27. Båda grundämnena är absolut nödvändiga för levande organismer, men för 
mycket på fel ställe kan leda till övergödning. I sjöar och havsvikar leder över-
gödning till syrebrist. I landmiljöer kan bl.a. växtvärldens sammansättning för-
ändras radikalt genom övergödning. Dessutom kan det framöver bli svårt att få 
god produktion i jordbruket, om vi inte gödslar på ett icke-miljöskadligt sätt.

28. Se schemat på s. 208 i läroboken.

29. Välj tre av dessa:
  Biologisk kvävefixering med symbiotiska bakterier
  Biologisk kvävefixering med frilevande bakterier (också cyanobakterier)
  Spontana bränder, åskväder osv. leder till bildning av kväveoxider/salpeter-

syra i luften som regnar ner.
  Kväveoxider från mänskliga uppfinningar, som t.ex. förbränningsanlägg-

ningar och motorer.
  Industriell tillverkning av kvävegödselmedel.

30. Övergödning av både mark, sjöar och hav – se bl.a. fråga 27. Kväveoxider i luf-
ten är även direkt skadliga för människans hälsa – se Kapitel 15.

31. Se schemat på sidan 208 i läroboken.
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32. Grundämnet fosfor förekommer i naturen knappast i någon gasformig kemisk 
förening, utan kretsloppet är ungefär mark  växter  djur och tillbaka till 
marken igen. Extra fosfor till gödsling måste tas ur fosfatgruvor, som inte kom-
mer att räcka hur länge som helst. Genom olämplig gödsling samt bristfällig 
avloppsrening försvinner mycket fosfor efter hand ut i djuphavet, där vi inte 
kommer åt det.

33. Olika metalliska grundämnen, som kalium, kalcium, magnesium osv. De här 
ämnena är det mindre risk för brist på, men spårämnen som t.ex. koppar, man-
gan, zink och bor finns inte naturligt i så stora koncentrationer i marken. Det 
kan därför uppstå brist vid intensivt jordbruk, och då måste man tillföra även de 
här ämnena.

34. Ett ekosystem förändras till ett annat genom naturliga processer. I Sverige är det 
mest påtagliga att ett hygge växer igen till skog. Man skiljer ofta mellan primär 
succession, t.ex. när växtlighet koloniserar mark efter jordskred eller vulkanut-
brott, och sekundär succession, när det växer upp ny skog efter exempelvis storm 
eller brand (skogsekosystemet har då ofta inte förstörts fullständigt).

35. Trädskiktet är borta, men skogsmarken finns kvar, och en del s.k. pionjärväxter 
är anpassade till att utnyttja tillgången på ljus samt mineralnäringen från barr 
m.fl. rester av de gamla träden.

36. Att ekosystemen kan klara av tillfälliga störningar och ganska snart återgå till 
sitt mera ”ursprungliga” tillstånd.

37. I de fall man vill utnyttja områden mer storskaligt, så att t.ex. skogsbruk eller 
fiske utformas så att det blir långsiktigt hållbart.

V. Naturvårdsbiologi
1. Att bevara både arter och intressanta miljöer. Särskilt när det gäller s.k. kultur-

landskap måste man också fortsätta med traditionell skötsel, exempelvis för att 
bevara ängsblommor.

2. Ett skyddat område i en hårdutnyttjad omgivning blir som en ”ö”, och dels kan 
området totalt vara för litet, bl.a. för större djurs behov av revir, dels finns det 
alltid risk för att någon art försvinner från området av rena slumpskäl. Om det 
är långt till en annan skyddad ”ö” blir det svårt för arter att återkolonisera det 
skyddade området.

3. Stora skyddade områden i form av naturreservat och nationalparker.

 Korridorer mellan större skyddade områden
 Gradvis hänsynstagande, exempelvis i skogsbruket, in mot de skyddade områ-

dena.

4. Många arter, bl.a. ängsblommor och speciella ogräs, är anpassade till miljöer 
som länge har ”störts” på ett regelbundet sätt genom människans verksamhet.
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Kapitel 13

I. Inledning
1. Ungefär 97,6 % är saltvatten, medan ca 2,4 % är sötvatten (av detta är endast 

0,0094 % sötvatten i sjöar, vattendrag och våtmarker).

2. Se bilden på s. 215. Vatten avdunstar från mark och vatten och blir till vatten-
ånga i luften. Vattenångan kondenseras till moln, och så småningom kommer 
nederbörd, som faller även över land. Då får vi både ytvatten, dvs. sjöar och vat-
tendrag, och grundvatten. Allt detta sötvatten rinner så småningom till havet.

3. 

II. Sötvatten
1. Ett terrängområde med mer eller mindre tydliga höjdryggar som avgränsning, 

som utgör vattendelare mot andra avrinningsområden. Yt- och grundvatten 
inom avrinningsområdet samlas efter hand till ett större vattendrag.

2. Bäckar – små vattendrag med hög vattenhastighet.
 Åar – djupare och bredare vattendrag med lägre vattenhastighet.
 Floder – stora vattendrag med varierande vattenhastighet.

3. Det finns få producenter i rinnande vatten. Djur och nedbrytare lever i stor 
utsträckning av det som tillförs från omgivningen. Det är sällan syrebrist i rin-
nande vatten, eftersom vattnet är i nära kontakt med luften. Organismerna har 
utvecklat anpassningar för att leva i strömmande vatten. Mindre vattendrag är 
känsliga för ”surstötar” eftersom buffrande ämnen snabbt förbrukas i samband 
med snösmältningen.

4. Att pH i en bäck tillfälligt, under snösmältningen på våren, kan bli särskilt lågt 
en kortare period. Det räcker dock för att slå ut känsliga organismer.

5. Om vi ser på jorden som helhet finns bräckt vatten i första hand i flodmynningar – 
men jordens största område med bräckt vatten är Östersjön!

6. I trakter som varit nedisade, där det finns flest sjöar, genom att isen skrapade 
ihop moränvallar som blev liggande tvärs över dalgångar, som naturliga fördäm-
ningar. Sjöns botten kan också vara överfördjupad p.g.a. att isen också grävde 
sig ner i berggrunden i dalgången. I icke-nedisade trakter är det väldigt få sjöar; 
de som finns kan vara i sprickdalar eller gamla vulkankratrar.

Nackdelar Fördelar

Vattenliv Det är ofta dåligt med ljus 
för växternas och algernas 
fotosyntes.
 Det är sämre syretill-
gång för djurens och ned-
brytarnas cellandning.
 Sötvatten har mycket 
lägre halt lösta ämnen än 
levande celler. Organis-
merna måste kunna styra 
vatten- och saltbalans 
effektivt.

Det krävs inte lika stabil 
stödjevävnad för vattenle-
vande organismer jämfört 
med dem som lever på 
land.
 Miljön är oftast mer 
konstant jämfört med 
landliv med avseende på 
t.ex. temperatur.
 I havsvatten är koncen-
trationen av lösta ämnen 
ganska lik den i organis-
mernas celler.
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7. En sjö kan delas upp i tre zoner:
Strandzonen, som sträcker sig så långt ut i vattnet som ljus når sjöns botten
Det fria vattnet är sjöns fria vattenmassor, från ytan ner till kompensationsni-
vån, dvs. där fotosyntesen är så svag att den bara nätt och jämnt väger upp mot 
cellandningen.
Djupbottenområdet är sjöns djupområden, där ljuset inte räcker till för fotosyn-
tesen. Här lever bara nedbrytare, inga producenter.

8. Näringsfattiga brunvattensjöar, som kännetecknas av att vattnet är rikt på 
humusämnen som ger lågt siktdjup. Låga koncentrationer av närsalter och buff-
rande ämnen gör sjön känslig mot försurning. Den biologiska mångfalden är 
ganska liten. Eftersom dessa sjöar ofta är ganska grunda med mycket humus-
ämnen som bryts ner, så riskerar de att drabbas av syrebrist under vintern. 
Typiska djur är insekter, abborrar och fåglar som knipa och smålom. Växtlighe-
ten runt om sjön brukar domineras av barrskog och gungfly vid stranden.
Näringsfattiga klarvattensjöar är ofta ganska stora sjösystem, som finns i fjäll- 
och barrskogsområden. De innehåller låg halt av närsalter och buffrande ämnen, 
vilket gör dem känsliga för försurning. Ofta är de ganska djupa och blir därmed 
ganska kalla. Eftersom de är så djupa finns det en stor vattenmassa som gör att 
sjöarna inte så lätt drabbas av syrebrist under vintern. Vegetationen runt om sjön 
är vanligtvis sparsam. Typiska djur som man finner här är insekter samt laxfis-
kar som sik och röding. Vanliga fåglar är fiskgjuse, fiskmås och storlom.
Näringsrika sjöar är vanliga i ganska ”platt” miljö med åkermark, som tillför 
vattnet mycket närsalter och buffrande ämnen. Sjön är därmed ganska tålig mot 
försurning. Närsalterna kan dock ställa till med problem i form av algblomning 
som kan förgifta vattnet och göra det olämpligt som dryck och för bad. Eftersom 
den stora produktionen av organiskt material måste brytas ner, finns det risk för 
syrebrist under stora delar av året, framför allt i bottenområdena. De närings-
rika sjöarna har en rik biologisk mångfald såväl kring sjöarna som i vattenmas-
sorna. Här trivs en mängd olika insekter samt karpfiskar som mört och braxen. 
Viktiga rovfiskar är abborre och gös. Typiska fåglar är sothöna, olika arter av 
änder och skrattmås.

9. Se i första hand bilderna på s. 220 i läroboken.

Vinter Vår Sommar Höst

yttemperatur 0 oC omkring 5 oC varm, kanske 
20 oC

omkring 5 oC

bottentempe-
ratur

4 oC omkring 5 oC låg, men 
oftast något 
över 4 oC

omkring 5 oC

näring vid ytan ointressant gott om p.g.a. 
totalcirkula-
tion

låg halt gott om p.g.a 
totalcirkula-
tion

näring vid bot-
ten

ointressant tillräcklig hög halt tillräcklig

syrgashalt vid 
ytan

låg, men till-
räcklig

god hög god

syrgashalt vid 
botten

låg, men 
oftast tillräck-
lig

god låg god

47-91189-9



Biologi 1 Lärarhandledning © Författarna och Liber AB Får kopieras 28 

10. Övervattensväxter: kaveldun och bladvass
 Flytbladsväxter: olika näckrosor och gäddnate
 Långskottsväxter: vattenpest och hårslinga
 Kortskottsväxter: notblomster och braxengräs

11. Sjösänkning, reglering för vattenkraft, övergödning, försurning.

12. Påverkan: Barriärer i vattendraget hindrar fiskars vandring. Förändrad årsva-
riation i vattenståndet. Om för mycket mark däms upp, kan jordbruksmark, 
bostäder och renbeten påverkas. Åtgärder: Fiskpassager (”laxtrappor”), res-
triktioner i hur mycket vattenståndet får variera (vattendom).

13. För mycket mineralnäring, ofta för mycket fosfat.

14. God tillväxt, men växterna/algerna ska brytas ner, och då uppstår syrebrist, 
som skadar vattenmiljön i övrigt. Även risk att vassområdena snabbt breder ut 
sig, och sjön övergår till att vara en våtmark.

15. Att bli av med skadliga ämnen i avloppsvatten, i första hand sådana ämnen som 
leder till syrebrist och övergödning i vatten. Dels biologisk rening, dvs. nedbry-
tarorganismerna får arbeta under god syretillförsel i reningsverket, dels 
kemisk rening, dvs. man blir av med i första hand fosfat (även nitratreduktion).

16. Att pH sänks – många organismer slås då ut, t.ex. intressant fisk.

17. Förbränning av fossila bränslen ger svaveldioxid och efter hand svavelsyra. All 
förbränning vid hög temperatur ger kväveoxider och så småningom salpeter-
syra. De sura ämnena hamnar på mark och i vatten, bl.a. genom regn, ofta 
långt ifrån utsläppskällorna.

18. Ändrad livsmiljö. Många djur slås ut av pH-sänkningen direkt eller av att 
metalljoner, särskilt aluminium, löses ut och skadar djurs gälar. Även gröna 
plankton slås ut – och vattnet blir klarare av detta och av att humusämnen fälls 
ut och sjunker till botten. Vitmossor breder ut sig i sjön.

19. Vi kan hantera försurningen genom ett uppehållande försvar, som kalkning. 
Långsiktiga åtgärder för att motverka försurningen är utsläppsminskning, bl.a. 
genom svavelfattiga bränslen, rökgasrening samt katalysatorer som omvandlar 
kväveoxider till kvävgas och syrgas (bl.a. på bilar).

20. Man har ett kontrollprogram, dvs. att kompetenta personer/laboratorier med 
jämna mellanrum gör standardiserade undersökningar av både fysikaliska, 
kemiska och biologiska förhållanden i vattenområden.

III. Hav
1. Drygt 70 %.

2. Välj bland
  valfångst
  utfiskning
  övergödning
  oljeutsläpp
  nedskräpning
  pH-sänkning

3. Ned till ca 200 m:s djup.
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4. Många fyla inom djurriket finns enbart i haven. Tre grupper organismer är:
 Organismer i det fria vattnet; fritt simmande som fisk respektive plankton.
 Organismer på strandklippor, ofta fastsittande.
 Bottenlevande organismer.

5. Bälten vid svenska kuster, främst västkusten:
  Landväxter
  Kala bältet
  Svarta bältet med lavar (sträva) eller blågröna bakterier (hala)
  Vitt bälte av havstulpaner
   Ett fåtal grönalger, sedan brunalger. Vid västkusten finns följande arter från 

ytan och nedåt: Blåstång, sågtång och stora brunalger
  Rödalger

6. a) Stora mängder sötvatten rinner till Östersjön från omgivande floder. Passa-
gerna för saltvatten in i Östersjön är trånga.

 b) Olika saltvattenorganismer har var sin tydliga utbredningsgräns inåt Öster-
sjön. Det omvända gäller för sötvattensorganismer. Det uppstår en stress-
situation i Östersjön.

7. Ingen annanstans finns ett så stort område med bräckt vatten. Östersjön i sitt 
nuvarande skick är en ung miljö, och det har bara hunnit utvecklas ett fåtal arter 
anpassade till mellansalthalten.

8. a) Ytvattnet är i regel mindre salt än bottenvattnet.

 b) Olika miljöer, men främst dålig omblandning och därför risk för syrebrist i 
bottenvattnet.

IV. Våtmarker
1. Grunda vattenområden eller myrmarker kännetecknas av att grundvattennivån 

ligger i markytan.

2. Det är viktigt bl.a. för fåglars födosökande och fiskars reproduktion. Myrmarker 
är också ett resultat av lång succession och därmed naturens arkiv, ofta de enda 
kvarvarande opåverkade ekosystemen. Våtmarker har också betydelse för vat-
tenbalansen i större områden.

3. Ofta genom att sjöar växer igen.

4. Kärr får vatten från omgivande fastmark, mossar bara från nederbörden.

5. Det beror på lågt pH, låg koncentration av mineralnäringsämnen och syrebrist i 
marken.

6. Dels är de ofta vattenmagasin, och utjämnar avrinning. Dels är de bland de enda 
återstående orörda naturområdena på många håll. Dessutom, eftersom bl.a. 
pollen inte bryts ner, kan de ses som ”naturens arkiv” tillbaka till den senaste 
istiden, som upphörde för ca 10 000 år sedan.

7. Torv bildas när ett område täcks med vatten så att det blir syrebrist och dålig 
nedbrytning.
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Kapitel 14

I. Allmänt
1. Skydd mot uttorkning, stödjevävnad, möjlighet att klara varierande väderförhål-

landen.

2. God ljustillgång, god syretillgång.

3. a) Stora naturtyper (på global nivå).

 b) Stor naturtyp i ett visst land. Vilken vegetationsregion det blir avgörs av bl.a. 
klimat, berggrund och höjd över havet. Ett exempel är norra barrskogsregio-
nen här i Sverige.

 c) Berggrunden och lösa jordarter.

 d) Det fasta materialet (måste ”knackas” bort).

 e) Löst material ovanpå berggrunden.

4. a) Jord som bildats av krossat och vittrat berg.

 b) Jord som bildats av förmultnade växter.

 c) En skiktning i jorden som bildas genom påverkan av växter, djur och klimat. I 
Sverige finns bl.a. jordmånerna brunjord och podsol.

5. Dels kan det bli helt olika typ av jordmån (i Sverige oftast podsol när det är torf-
tigt utbud av mineralnäring, brunjord när marken är mer näringsrik) beroende 
på bl.a. det pH som blir i jorden, dels ger olika utbud av mineralnäringsämnen 
förutsättning för olika växtarter. I kallt klimat som i Sverige brukar kalkhaltig 
mark gynna många mer speciella växtarter.

II. Klimat, vegetationsregioner
1. Medeltemperatur och årsnederbörd.

2. Sverige har kalltempererat klimat.

3. Sveriges växtzoner är en sammanfattning av olika klimatförhållanden som är av 
betydelse för trädgårdsväxter.

4. Stor naturtyp i ett land. Vilken vegetationsregion det blir avgörs av bl.a. klimat, 
berggrund och höjd över havet. Ett exempel är norra barrskogsregionen.

5. Granen har i Sverige en utbredningsgräns mot sydväst. Orsaken verkar vara att 
parasiter klarar sig för bra under milda vintrar. Norrut begränsas granen mot 
fjällsluttningarna genom att sommaren blir för kall. Här ersätts granen med 
fjällbjörk.

6. Man brukar tala om fem regioner:
Alpina regionen (kalfjället) som kännetecknas av att sommartemperaturen är 
för låg för att träd skall kunna växa.
Fjällbjörksregionen – ett område där det är för kallt på sommaren för barrträ-
den, medan fjällbjörken klarar sig bra.
Norra barrskogsregionen är en del av taigan, den region runt hela norra halv-
klotet, där den dominerande växtligheten utgörs av olika barrträd.
Södra barrskogsregionen som kännetecknas av att såväl barrskog som lövskog 
klarar sig bra här. Vanligen finner man barrskog på näringsfattig mark, lövskog 
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på näringsrik. Södra barrskogsregionen avgränsas norrut av gränsen för bl.a. 
ek och rådjur, den s.k. biologiska norrlandsgränsen. Den avgränsas mot söder 
av granens sydvästgräns.
Södra lövskogsregionen kännetecknas av naturliga skogar av bok och på torr-
rare ställen ek. Marken är ofta utnyttjad för odling.

7. Podsol är en typ av jordmån, alltså kemisk påverkan av och skiktning i jorden. 
Podsolen är skiktad i först två lager organogen jord, förna och råhumus eller 
mår. Eftersom inte daggmaskar trivs i den sura miljön i barrskogsmarken så 
blandas inte de olika jordlagren om. Under måren tar mineraljorden vid. Mark-
vattnet blir surt när det rinner genom förnan och råhumusen, och därför drivs 
metalljoner bort från det översta lagret i mineraljorden, som då blir till blek-
jord. Längre ner är pH högre, och då fälls bl.a. järnjoner ut, så att rostjord bil-
das. Först under rostjorden finns opåverkad mineraljord. Se även bilden på s. 
242 i läroboken.

8. Ett samarbete mellan en växt (ofta träd) och en eller flera svampar. Svampen 
ger växten mineralnäringsämnen och växten ger svampen socker. Det här är 
ofta en nödvändig förutsättning för att skogsträd ska kunna växa på magra 
marker. Därför är även den ekonomiska betydelsen stor – skogsbruket ger 
större avkastning med än utan mykorrhiza.

9. Se även s. 243 i läroboken. Jordmånen brunjord är uppbyggd av förna och 
därunder en blandning av humus (mull) och mineraljord. Blandning kommer 
sig av daggmaskarnas verksamhet. Daggmaskarna trivs eftersom pH är 
högre än i podsolen.

10. Lövskogen finns ofta i varmare klimat, har ofta brunjord i stället för podsol och 
uppvisar tydligare skillnader i utseende mellan årstiderna.

11. För ca 10 000 år sedan började människan bruka jorden och tämja djur. Jord-
bruket gjorde att människans försörjning av mat blev säkrare än när hon levde 
av jakt och samlande. Men människor och djur som lever tätt riskerar i högre 
utsträckning att drabbas av allvarliga sjukdomar.

12. Det landskap som människan präglar kan delas in i fyra olika typer som:
Tätortslandskap, vilket domineras av vägar och hus.
 Närlandskap, rekreationsområden för tätortsmänniskan och reservområde 
för tätortens expansion.
Produktionslandskapet, det område som utnyttjas för jord- och skogsbruk.
 Fjärrlandskap, vilket ofta är områden som för människan är svåra att 
utnyttja som öken, tundra mm.

13. Jordbrukets syfte är att på effektivaste sätt och med rätt grödor få ut så mycket 
som möjligt av odlingen, främst för att vi ska få livsmedel.

14. För att jordbruket ska vara hållbart inför framtiden så måste förlorade mineral-
näringsämnen ersättas, helst genom ett naturligt kretsloppstänkande. Vidare 
måste man hindra att jorden eroderas bort då inget växer på jordbruksmarken. 
Detta för att hindra viktiga humusämnen från att lämna jorden.

15. Kulturskogar är starkt påverkade av människan, särskilt genom skogsbruk. 
Detta syns bl.a. på att alla träd är av ungefär samma ålder. I naturskogar finns 
det däremot träd i olika åldrar och mycket död ved på marken.

16. En kalhyggesskogsbruk har en cykel på 60-80 år, då följande sker:
Avverkning
Markberedning – marken förbereds för nyplantering.
Föryngring av nya plantor eller naturlig föryngring m.h.a. av fröträd.
Röjning av ungskog.
Gallring av äldre skog – vilket ger användbart virke.
Slutavverkning.
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17. För att få ett hållbart skogsbruk är det viktigt att åtgärderna i skogsbruket 
påminner om naturliga förlopp, alltså olika faser i ekologisk succession.

III. Jordens biom
1. Med biom menar man de stora naturtyperna på jorden. Vilka biom som utbildas 

beror mycket på klimatet.

2. Några av de viktigaste biomen kan sammanfattas så här:
Tropisk regnskog: Varmt, hög nederbörd, likadant hela året.
Savann: Varmt, regn- och torrtid.
Öken: Mycket torrt, stora temperaturskillnader mellan dag och natt.
Lövfällande skog: Ganska god nederbörd, fyra årstider.
Taiga: Ganska kallt, ganska låg nederbörd.
Tundra: Låg nederbörd, kallt, kort sommar.

3. En tropisk regnskog kännetecknas av att den har hög nederbörd året om. I prin-
cip kommer det regnskurar varje dag. Temperaturen är också i stort sett den-
samma hela året.

4. Det finns åtminstone tre förklaringar till att artrikedomen är stor i regnskogen:
 Under istiderna (längre norrut på jordklotet) minskade regnskogens areal – det 
bildades flera olika isolerade regnskogsområden där evolutionen kunde går åt 
olika håll. När sedan jordens klimat blev varmare växte regnskogen ihop igen 
och de nya arterna fick möjlighet att spridas till nya områden.
 Olika individer av t.ex. en trädart lever glest, vilket försvårar för specialise-
rade parasiter att slå ut trädarten.
Artrikedomen bland växter stimulerar evolutionen i olika grupper insekter.

5. Hoten mot regnskogen i våra dagar är bl.a:
Storskalig skogsavverkning
Skogsröjning för jordbruk
Klimatförändringar till följd av förstärkt växthuseffekt (se s. 262).

6. En savann är ett område med utpräglad torr- respektive regntid. Landskapet 
kännetecknas av gräsmarker med inslag av enstaka träd. I Afrika är det vanligt 
med stora hjordar av växtätande djur, som zebror och olika antiloper.

7. Öknar kännetecknas alltid av att de har liten nederbörd under året. Öknar finns 
dels kring vändkretsarna (Sahara, Australien osv.), dels långt in i kontinenterna 
(Sydvästra USA, Gobi-öknen i Centralasien). Det finns även kalla öknar, som 
delar av norra Grönland och delar av Antarktis.

8. Växter kan lösa vattenproblemet på flera sätt:
lagra vatten, som t.ex. kaktusar.
ha djupa rotsystem, som t.ex. dadelpalmen.
enbart gro och snabbt bilda frön efter tillfälliga regn.
Djur kan lösa vattenproblemet på två sätt:
gömma sig i hålor under dagen.
ha mycket effektiva njurar och mycket koncentrerad urin.

9. Macchia är en beteckning på buskskog i klimat av medelhavstyp, dvs. torrt på 
sommaren och regnigt på vintern. Utöver i medelhavsområdet finner man mac-
chia även i Kalifornien, centrala Chile, sydligaste Sydafrika och sydligaste Aus-
tralien.
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10. Grässtäpper finns främst i Nordamerika och Eurasien, där det är för torrt för 
att träd ska trivas. Här är det vanligt med bränder, som ytterligare försvårar 
livsvillkoren för träden. I Ryssland pratar man om stäpp, i USA prärier. Det finns 
även liknande områden på södra halvklotet, som Pampas i Argentina. Ett viktigt 
kännetecken är den bördiga svartjorden, alltså en näringsrik jordmån.

11. Taigan är det stora barrskogsbältet runt hela norra halvklotet.

12. Tundran har permafrost. Om huset värms upp tinar permafrosten, och huset 
kan hamna snett.

13. Tundrans kännetecknas av att bara det ytligaste jordlagret tinas upp under 
sommartid. Under detta så är marken frusen, med i princip ingen biologisk 
aktivitet såsom nedbrytning. När jordens medeltemperatur ökar kommer tund-
raområdena att börja tina, och då börjar även den biologiska nedbrytningen av 
tidigare fruset organiskt material. Från dessa nedbrytningsprocesser frigörs 
mer växthusgaser som koldioxid och metan.

Kapitel 15
1. Med hjälp av biologisk kunskap kan man se nya lösningar på problem. Ett exem-

pel är det som nämns i boken på s. 257, om hur folket i en by i Kenya började 
skörda vattenhyacinter i en sjö. Vattenhyacinterna växte i sådana massor att de 
försämrade återväxten för olika fiskarter, som byns invånare tidigare fångat. 
Hyacinterna fick förmultna i slutna kärl, där vissa bakterier/arkéer producerar 
metangas (alltså biogas) under förmultningen. Gasen samlades upp och utnytt-
jades som bränsle. På detta sätt fick byborna ett mer hållbart samhälle, samt en 
sjö som återigen började producera fisk!

2. För att vi ska få ett uthålligt samhälle, så behöver det vara hållbart både socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.

3. Förutom biologisk kunskap, så behöver vi få insikt i hur vårt samhälle fungerar. 
Det behövs strategier som fungerar såväl med lagstiftning som med olika frivil-
liga åtaganden.

4. Det finns många orsaker till att stadsluften innehållit och fortfarande innehåller 
farliga ämnen. Vi börjar med ett historiskt exempel. Under 1800-talet och en 
stor del av 1900-talet eldade man i stor omfattning med stenkol, som innehåller 
mycket svavel. Svaveldioxiden ger både direkta hälsoskador och bidrar till för-
surning av stora områden. Idag avsvavlas ofta fossila bränslen. Ett modernt 
exempel på problem med stadsluft är bilismen. Trots användning av katalysato-
rer sker fortfarande en del utsläpp av skadliga kväveoxider. Bilismen påverkar 
även luften på andra sätt. Dubbdäck sliter på vägarna och frigör på så sätt skad-
liga partiklar till luften.

5. Biologer observerade under 1950-60-talet, att sådana lavar som växer på träd-
stammar ute på landsbygden saknades på trädstammar inne i storstäderna. 
Bl.a. svaveldioxid i luften var orsaken till att lavar inte klarade av att leva i stor-
städerna. Succesivt har man minskat utsläppen av farliga ämnen genom att bl.a. 
ersätta många små värmepannor med större värmecentraler. Idag ser vi att det i 
många städer börjar växa lavar igen. Fortfarande är de dock mindre än sina art-
fränder på landsbygden.
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6. Bilar släpper ut b.la. kväveoxider som i samverkan med solljus kan leda till att 
det bildas marknära ozon, och här är inte ozonet nyttigt för oss. För att bilar 
ska bilda mindre mängder kväveoxider krävs katalysator på bilen. Men för att 
katalysatorn ska fungera så krävs det att bensinen är blyfri! Detta är i och för 
sig bra, eftersom bly är ett annat ämne som kan spridas via luften och är häl-
sovådligt för oss.

7. Under 1930-talet började man använda CFC-gaser som kylmedium i kylar och 
som drivgas i sprayflaskor. Problemet är att de här föreningarna är mycket sta-
bila, och därför ligger de kvar i atmosfären lunder ång tid och bryter ner ozon-
molekyler i ozon-lagret. Under senare tid har man genom internationella avtal 
fått till stånd en minskning av utsläppen av CFC-gaser. Detta har lett till att 
ozon-lagret sakta återhämtar sig. (Eftersom ozon också ständigt nybildas med 
hjälp av energirik UV-strålning).

8. Om vi inte hade en växthuseffekt så skulle jordens medeltemperatur bli så låg 
att inga organismer (som vi känner till!) skulle kunna leva här.

9. Metangas och lustgas.

10. En förstärkt växthuseffekt kan få flera allvarliga konsekvenser som:
Förhöjd havsyta som kan översvämma kustnära städer och öar.
Havsströmmar kan ändra riktning eller stoppas.
 Glaciärer smälter vilket försämrar tillgången på sötvatten samt höjer havs-
ytan!
 Klimatzoner flyttas och ändras, vilket gör att bl.a. djur och växter som inte 
kan vandra riskerar att utrotas, samt att sjukdomar sprids till nya ställen.
Områden riskerar att bli oanvändbara för jordbruk.
Troligen blir extremare väder vanligare på jorden.

11. Med den ”normala” växthuseffekten så avses den verkan växthusgaserna har 
utan människans medverkan. Med den förstärkta växhuseffekten avses den 
ökade halten växthusgaser i atmosfären, och därmed den ökning av jordens 
medeltemperatur som har skett sedan industraliseringens början, och särskilt 
sedan slutet av 1800-talet.

12. För att minska på utsläppen av växthusgaser så hålls regelbundet klimatmö-
ten, som 1997 i Kyoto och 2009 i Köpenhamn. För framtiden behöver vi fortsätta 
med klimatmöten och på något sätt se till att länder som står för de största 
utsläppen drastiskt minskar dessa. Men det viktigaste är kanske att få länder 
att enas om en gemensam strategi.

13. För att ett ämne ska räknas som miljögift brukar man säga att följande fyra 
kriterier ska vara uppfyllda, utöver att ämnet i princip är giftigt:

Vara kemiskt stabilt.
Spridas i miljön i relativ stor utsträckning.
Uppvisa bioackumulation, alltså att det kan tas upp av levande organismer.
Uppvisa biomagnifikation, det vill säga att giftet ökar i koncentration, uppåt i 

näringspyramiden.

14. Bly har bl.a. används för att höja oktantalet i bensin. Men skadeverkningarna av 
bly, och det faktum att katalysatorer inte fungerar med bly i bensinen, har gjort 
att man har slopat användningen av bly för att höja oktantalet. Detta har med-
fört att spridningen av bly har minskat drastiskt.

15. Fisk kan innehålla en koncentration kvicksilver som ej är skadlig för fisken 
själv. Men då en människa äter dessa fiskar så ökar koncentrationen i hennes 
vävnader, s.k. biomagnifikation, och då kan skadeverkningar uppstå.
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16. Efter det att användandet av DDT och PCB minskat ökar nu antalet av bl.a. 
utter, havsörn och säl. Orsaken till att dessa drabbas hårt av miljögifter är att 
de befinner sig högt upp i näringspyramiden.

17. Det finns olika skäl till att bevara den biologiska mångfalden som att:
•• bevara nyckelarter eftersom de är viktiga för fungerande ekosystem.

•• kunna hitta och bevara liv även på de kargaste platserna på jorden.

•• bevara arter som kan hittas t.ex. i skogars olika successionsstadier.

•• konsekvenserna av en arts försvinnande kan bli svåra att förutse.

•• bevara genetisk variation vilket är en förutsättning för att en art inte ska 
utrotas av en sjukdom.

•• bevara genetisk variation som är en förutsättning för att en art ska klara av 
att överleva det naturliga urvalet och därmed evolutionen.

•• vi vet inte vilka arter som kan bli till nytta för människan i framtiden.

•• bevara biologisk mångfald för människans välbefinnande, eftersom vi är 
beroende av naturen för både vårt psykiska och vårt fysiska välbefinnande.

•• vi har inte rätt att hantera naturen hur som helst.

Det finns olika arbetsmetoder för att bevara den biologiska mångfalden, som 
2010 då FN jobbade fram en internationell överenskommelse att ca 20% av 
jordens yta ska skyddas från mänskliga ingrepp. Ett annat sätt är att följa upp 
och rödlista hotade arter. Ytterligare ett sätt är att bedriva jord- och skogsbruk 
så att det tas hänsyn till den biologiska mångfalden.

18. Med det ekologiska fotavtrycket menar man ett sätt att beskriva varje individs 
miljöpåverkan, som hur stor yta en människa utnyttjar för mat, boende, samt 
för att göra sig av med avfall. Det rör sig alltså om ett mått på människans 
livsutrymme.

19. En svenskt lever i genomsnitt mer ”vräkigt” och utnyttjar därför mer av jordens 
resurser per person.

20. Eftersom olika resurser har olika egenskaper, så kan man gruppera dem. För-
rådsresurser, kan ta slut, som exempelvis mineralolja. Fondresurser kan vi 
nyttja så länge som vi vårdar dem, som exempelvis fisk i havet. Flödesresurser 
är ”oändliga”, som exempelvis solljus.

21. Grundtanken är att styra samhällsutvecklingen mot hållbarhet.

22. Med lagstiftning menas att man skriver lagar med regler som bestämmer vad 
som är tillåtet och inte. Om en lag bryts, så kan det bli böter och/eller fängelse. 
Ekonomiska styrmedel fungerar på så sätt att miljöskadliga verksamheter 
beläggs med höjda skatter. Detta kan ske samtidigt som miljövänliga alternativ 
får rabatter och subventioner.

23. Se svar fråga 22. Dessutom genom information och genom att uppmuntra egna 
miljövänliga initiativ.

24. Ett företag kan visa att man verkar för att arbeta på ett hållbart sätt. Detta görs 
genom att företaget undersöker sin verksamhet, gör en miljörevision, och inför 
ett miljöledningssystem. Strävan är att företaget ska få sin verksamhet miljöcer-
tificerad. Vidare kan företaget sträva efter att få använda statliga eller friståen-
des organisationers miljömärkning på sina produkter.

25. För att få ett hållbart samhälle kan den enskilde individen undersöka:
Hur boendet fungerar, exempelvis hur huset värms upp och vilka material som 
finns i huset.
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Hur resandet sker. Används bil, kollektivtrafik eller cykel?
Vilka material kläderna innehåller, och hur de tillverkas.
Vilka kapitalvaror som används, exempelvis bil och båt, och hur de produceras 
och drivs.
För att den enskilde individen ska veta att han/hon jobbar i en riktning mot ett 
hållbart samhälle, så måste han/hon skaffa information och kunskap, vad olika 
miljömärkningar står för.

26. För det första så måste man göra en livscykelanalys på produkten bil. Därefter 
kan man identifiera förbättringsområden som:
effektivare motorer, som utnyttjar bränslen bättre, så att avgaserna blir renare.
olika lösningar för avgasrening, som katalysatorn.
möjligheterna till alternativa drimedel.
nya konstruktioner, exempelvis bränsleceller som förser ”små” motorer på 
varje hjul med energi.

27. Ett exempel på detaljproblem som uppkommer är att katalysatorer kräver bly-
fri bensin.

28. Metoden som ska användas är en livscykelanalys för de olika bränslealternativen!
För bensin är följande intressant:
utvinning av råolja
transport av råolja
raffinering
transport av bensin
bensinens miljöpåverkan när vi kör bilen.
För etanol är följande intressant:
odling av grödan, med åtgärder som gödsling, bevattning m.m.
 effekter av konkurrens odlingsmark – alltså jordbruk för bränsle, eller för 
mat.
röjning av mark för mer jordbruksmark.
utvinning av material som kan jäsas.
jäsning
destillering
transporter vid produktion av bränslet.
etanolens miljöpåverkan då vi kör bilen.
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