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Resumé: 
 

Bestøvningsnetværk repræsenterer interaktionsmønstret mellem planter og bestøvere i 

et givent område. På trods af at denne type netværk er en af de mest velstuderede 

mutualistiske interaktioner, er der stadig aspekter indenfor feltet som mangler at blive 

belyst. Eksempelvis omhandler størstedelen af undersøgelserne netværk indenfor 

formodede homogene områder, og kun få undersøger hvordan netværk forandrer sig 

over lokale miljøændringer. Dette tegner et forvrænget billede af virkelighedens 

komplekse økosystemer, som er heterogene og dynamiske over tid og rum. Netværk 

er således blevet undersøgt som lukkede systemer, idet interaktioner med arter 

udenfor det afgrænsede studieplot er blevet ignoreret. I dette studie undersøges 

habitatgrænsers påvirkning af bestøvningsnetværk, det vil sige at arter og links er 

fulgt på tværs af habitatgrænser for på den måde at få et mere realistisk og detaljeret 

billede af netværkenes rummelige, dynamiske struktur. Da karakteren af 

habitatgrænser ikke er entydig, er der i undersøgelsen inddraget tre datasæt med en 

formodet forskel i grænsernes organisering, og der er undersøgt følgende: 

 

1) netværkenes topologiske egenskaber 2) habitatgrænsernes indflydelse på 

netværkenes artssammensætning/ -udbredelse 3) grænsernes permeabilitet for de 

forskellige bestøverordner. Dette blev undersøgt i hvert af de tre datasæt for til sidst at 

lave en generel sammenligning af alle tre netværk.  

Generelt kan man drage følgende konklusioner ud fra dette studie: a) jo mere to 

habitater ligner hinanden, jo flere arter deler de b) arter/ordner opfatter generelt 

habitatgrænsers permeabilitet forskelligt – selv over relativt svage gradienter c) 

bestøvere er mindre habitatspecifikke end planter d) Hymenoptera virker til at være 

mere følsom i forhold til kulde- og fugtgradienter sammenlignet med Lepidoptera og 

Diptera e) Diptera er en artsrig orden i alle tre datasæt, og den virker til at have 

relativt let ved at krydse habitatgrænser f) arter som forekommer i to eller tre habitater 

har generelt et højere gennemsnitligt antal af unikke links og kan derfor antages at 

være mere generalistiske end arter, som er habitatspecifikke.  
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Abstract: 
 

Pollination networks represent the interaction pattern between plants and pollinators 

in a given area. These kinds of networks are among the most well studied mutualistic 

interactions, in spite of this there are still aspects in this topic which need to be 

clarified. For example the majority of studies are conducted in a presumed 

homogeneous area and only a few studies treat the matter of how networks change 

with local environmental modifications. This method results in a distorted picture of 

how complex ecosystems are in reality, because it disregards their heterogenous and 

dynamic structure over time and space. Networks have been studied as static, outlined 

systems, given that interactions and species outside the bounded plotarea have been 

ignored. In this study the influence of habitat borders on pollination networks is 

investigated. This means that species and links are observed across habitat borders, to 

make a more realistic and detailed picture of the spatial and dynamic structure of 

networks. Because the character of habitat borders is not clear, this study has three 

datasets with an assumed difference in the organisation of the borders, and the 

following have been examined: 

 

1) The topological properties of the networks 2) The influence of habitat borders on 

the networks’ composition of species and distribution 3) the permeability of habitat 

borders in the different orders of pollinators. This was examined in each of the three 

datasets and finally summed up in a general comparison of all three networks.  

In general the following conclusions can be drawn: a) the more two habitats are alike, 

the more species they share b) in general species/orders perceive the permeability of 

the habitat borders differently – even if the gradients are relatively vague c) 

pollinators are less specific as regards habitats than plants d) Hymenoptera seems to 

be more sensitive in relation to gradients of temperature and humidity in comparison 

to Lepidoptera and Diptera e) Diptera is a diverse order in all three datasets and it 

seems to cross habitat borders relatively effortlessly f) Species which are found in two 

or three habitats, in general have a higher average number of unique links and 

therefore it can be assumed that they are more generalistic than species which are 

specific with regard to choice of habitat.               
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Introduktion: 
Indledning: 

Netværksanalyser bruges inden for en lang række fagdiscipliner til at skabe overblik 

og give forståelse af netværks ofte komplekse strukturer. Grundlæggende er et 

netværks opbygning karakteriseret ved en række knuder, som er forbundet via links. 

Overordnet findes der to typer af netværk: 1) netværk med én type knuder, som alle 

kan være forbundet med hinanden; 2) netværk med to eller flere typer af knuder, hvor 

disse er forbundet af links mellem de forskellige typer, men ikke inden for den enkelte 

type. Den første type netværk inkluderer blandt andet sociale netværk, hvor 

mennesker eksempelvis er forbundet gennem arrangementer. Den anden type er for 

eksempel mutualistiske netværk såsom bestøvningsnetværk. I bestøvningsnetværk er 

plantearter forbundet til de dyr, som bestøver planterne, når de samler pollen og/eller 

nektar. Disse netværk er repræsenteret ved en to-sidet graf og dertilhørende matrix, 

hvis elementer aij vil være 1 hvis plante i og bestøver j interagerer, og 0 ved 

manglende interaktion – såkaldt kvalitative netværk (Bascompte et al 2003, 

Bascompte & Jordano 2007).  

Bestøvningsnetværk er svære at afgrænse rumligt (Olesen & Jordano 2002), men ofte 

undersøger man dem inden for et formodet homogent område eksempelvis en skov, 

da ressourcerne er rammesættende for hvilke plante- og bestøverarter, der 

forekommer. At én art lever i ét habitat, udelukker dog ikke forekomsten i andre 

habitater, da artens tilstedeværelse i høj grad afhænger af habitaternes ressourcer. 

Grænserne mellem habitaterne er således ikke absolutte, da det kommer an på, hvilke 

ressourcer der ændres, og hvorvidt ændringen påvirker en given art eller ej. To eller 

flere ellers velafgrænsede netværk kan være forbundet via arternes migration mellem 

habitaterne, hvorved der opstår et netværk af netværk – også kaldet metanetværk – og 

der er således både interaktioner inden for netværk og imellem dem (Hagen et al. 

2012, in press).  

Netværk er skalaafhængige og kan analyseres på forskellige niveauer. Man kan både 

snakke om skala med hensyn til studiet, det vil sige, om undersøgelsesområdet på et 

lokalt, regionalt eller globalt plan. Et andet aspekt er skala i forhold til knuderne, altså 

om disse er individer, arter eller slægter med videre. Undersøgelser af 

bestøvningsnetværk er vigtige, da de kan bidrage til forståelsen af co-evolutionære 

processer samt afspejle netværkenes stabilitet (Bascompte & Jordano 2007, Bosch et 

al. 2009). En forståelse af sidstnævnte er essentiel for at kunne analysere påvirkningen 
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af naturlige, rumlige og tidslige ændringer i miljøforhold samt antropogene effekter 

såsom artsudryddelse og tab af habitatareal (Memmott et al. 2004, Fortuna & 

Bascompte 2006, Hagen & Kraemer 2010). Habitatgrænser er allestedsnærværende på 

tværs af økologiske systemer og rumlige skalaer (Cadenasso et al. 2003), men på 

trods af dette er vores viden om grænsernes påvirkning på økologiske systemer, 

herunder bestøvningsnetværk, sparsom. Desuden er studier af habitatgrænser vigtige, 

da grænserne kan påvirke de økologiske processer samt energi- og individflowet 

mellem habitater for eksempel spredning af arter (Stevens et al. 2006). Dette 

netværksstudie er et af de få, som undersøger habitatgrænsers påvirkning af 

bestøvningsnetværk.  

 

Begrebsafklaring: 

Termerne ”habitat” og ”habitatgrænse” er omdiskuterede og bliver brugt på forskellig 

vis. Begrebet ”habitat” kan betegnes som skalaafhængigt i forhold til forskellige 

organismer, og på hvilken skala disse opererer. Habitat er her defineret som de 

ressourcer, altså abiotiske og biotiske forhold i et område, som tilsammen danner 

rammerne for en given organismes økologi, herunder såvel overlevelse som 

reproduktion. Habitat er i princippet organisme-specifik og relaterer til 

tilstedeværelsen af en art, population eller individ (for eksempel bestøver eller plante). 

Habitatbegrebet dækker altså ikke kun over vegetationen og dennes struktur, men 

over summen af specifikke ressourcer der er nødvendige for en given organisme (Hall 

et al. 1997). Således burde man måske i virkeligheden bruge benævnelsen ”biotop”
1
 i 

denne form for studie, men da ”habitat” bruges i den gængse terminologi omkring 

denne type undersøgelser, er dette også gjort her.  

Grænsen mellem to habitater kan være af forskellig karakter alt efter, hvor brat 

ændringen af ressourcerne er. Hvordan grænserne og deres permeabilitet opfattes er 

artsspecifikt, da det i stor udstrækning afhænger af de enkelte arters ressourcebehov 

og påvirkningsgrad. Herudover er habitatgrænser dynamiske og kan potentielt ændre 

sig både i tid og rum. For eksempel kan en skovgrænse flytte sig på grund af 

spredningen af nabohabitaternes arter, og hvad en art om foråret opfatter som en skarp 

grænse mellem to habitater opfattes måske som et kontinuert habitat om sommeren. 

Grænser har således en kompleks og omskiftelig karakter, som gør dem svære at 

                                                 
1
 Biotop er defineret som ”et naturområde, der kan karakteriseres på baggrund af 

artssammensætningen, f.eks. hede, bøgeskov” (Rasmussen 2005) 
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definere, da de ikke nødvendigvis er synlige for os. Cadenasso et al. (2003) foreslår 

seks overordnede karakteristika for økologiske grænser, som kan være med til at 

definere dem: 

1) En grænse kan have nogle karakterer tilfælles med de områder, den adskiller, 

eller den kan være helt anderledes. 

2) Da grænsen separerer to områder fra hinanden på grund af nogle definerende 

karakterer, vil gradienten af disse træk være stejlere i grænsen end i de to 

områder. 

3) Grænsen kan være bred eller smal alt efter gradienten imellem de to områder.  

Grænser kan derfor enten skyldes en stejl gradient i de fysiske miljøvariabler 

eller en gradueret ændring (Fagan et al. 2003). 

4) Grænsen for en karakter kan svinge i styrke og/eller placering i forhold til 

andre karakterer.  

5) Funktionen og betydningen af en grænse er bestemt af 

 en organisme: enten på større eller mindre skala  

 materialer: for eksempel næringsstoffer, dødt organisk materiale eller 

forureningsfaktorer 

 energi: enten som fysiske elementer for eksempel lys, varme, vind 

eller som lagret energi i biologisk form, for eksempel hvis en 

organisme konsumerer et materiale i et habitat og spreder fækalier i et 

andet habitat 

 information: gener samt visuelle, auditive og kemiske signaler) eller 

andre processer som er påvirket af grænsegradienten  

6) Grænser forstås bedst som tredimensionelle, hvilket betyder at grænsen kan 

påvirke flere forskellige rumlige niveauer.   

 

Termerne ”generalist” og ”specialist” betegner to forskellige måder, hvorpå både 

planter og bestøvere kan indgå i et netværk. Man kan skelne mellem evolutionær og 

økologisk specialisering, hvor førstnævnte betegner udviklingsprocessen mod en 

højere grad af specialisering, og sidstnævnte refererer til at have én eller få 

interaktionspartnere (Olesen & Jordano 2002). I denne rapport bruges udtrykket ud fra 

den økologiske definition, hvor en generalist betegner et taxon, som bruger en bredere 

del af ressource-aksen sammenlignet med andre taxa (mere specialiserede arter) i 
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netværket (Fox & Morrow 1981). Disse overordnede roller er dog ikke endegyldige, 

da rumlige og tidslige faktorer kan have indflydelse på en given arts grad af 

specialisering/generalisering. Dette betyder, at en arts rolle kan variere mellem 

habitater, således at den kan være specialist i ét habitat og generalist i et andet, alt 

efter ressourcer og de øvrige arter i samfundene. Desuden kan rollerne skifte over tid 

for eksempel mellem år (Alarcón et al. 2008, Petanidou et al. 2008, Lázaro et al. 

2010). Begreberne kan også bruges i relation til udbredelse inden for habitaterne. I 

denne sammenhæng er en ”habitatgeneralist” en art, som i højere grad ignorerer 

habitatgrænserne, set i forhold til en ”habitatspecialist”, der er mere bundet af 

grænserne (Olesen et al. 2010).  

 

Bestøvningsnetværks organisering og egenskaber: 

Plantearter tiltrækker forskellige arter af bestøvere. Bestøverne fungerer som 

pollenvektorer, og de besøger et vist antal planter alt efter deres 

generaliseringsniveau. Plante- og bestøverarterne kan i netværkssammenhæng ses 

som knuder og interaktionerne imellem dem som links (Bascompte et al. 2007, 

Dupont et al. 2009).     

På trods af at bestøvningsnetværkene har en høj dynamik, eksisterer der 

grundlæggende topologiske karakterer som oftest forbliver uændrede (Alarcón et al. 

2008, Dupont et al. 2009). For eksempel er der som regel mange asymmetriske links. 

Dette skyldes, at specialister med få links ofte interagerer med generalister, som har 

mange links. Specialisterne er afhængige af generalisterne, hvorimod generalisterne 

kun er svagt afhængige af specialisterne (Alarcón et al. 2008, Bascompte et al. 2007). 

Denne fordeling af generalister og specialister afspejler sig i netværkenes kumulerede 

gradfrekvensfordeling (frekvensfordelingen af henholdvist bestøvernes og planternes 

linkantal LB og LP), som følger en trunkeret potensfunktions-model (Jordano et al. 

2003):  



p(k)kek / kc  

 

hvor P(k) er sandsynligheden for at en knude har k links eller flere,  er en eksponent 

og e
-k/kc

 definerer den eksponentielle afskæring af grafen (Bascompte & Jordano 

2007). Trunkeringen betyder, at der vil være relativt færre generalister end ved en ren 

potensfunktionsmodel, men der vil i begge modeller være langt flere specialister end 
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generalister. Det eksponentielle fald skyldes forskellige former for biologiske link-

begrænsninger.  

Organiseringen af generalister og specialister kommer også til udtryk i netværkenes 

struktur, som ofte er ”nested”. Dette betyder igen, at de mere specialiserede arter 

interagerer med en delmængde af de partnere, som associeres med de mere 

generalistiske arter (Bascompte et al. 2003). Desuden medfører den heterogene 

linkfordeling, at arterne og deres mutualistiske interaktioner er organiserede i internt 

forbundne underenheder/moduler (Dupont & Olesen, 2003, Olesen et al. 2007). Få 

arter kan altså være involveret i et stort antal interaktioner. Dette medfører 

formodentlig en funktionel redundans, hvor der er mulighed for alternative 

interaktionspartnere, hvis én art forsvinder fra netværket. Kernen af generalister kan 

være netværkets evolutionære drivkraft, mens de specialiserede arter er involveret i 

asymmetriske interaktioner med generalisterne. Én-til-én specialist coevolution ses 

sjældent inden for netværket (Bascompte et al. 2003, Nielsen & Bascompte 2007). 

Hvis et netværk har en nested organisering, menes det at være mere robust, og dermed 

mere modstandsdygtigt mod habitatfragmentering og artsudryddelse (Memmott et al. 

2004, Fortuna & Bascompte 2006). Dette skyldes, at den nestede struktur medfører, at 

specialiserede plantearter i reglen får flere besøg af generalistiske bestøvere, og 

generalistiske planter får besøg af specialiserede bestøvere, hvilket mindsker arternes 

afhængighed af hinanden, da de har flere interaktionspartnere (Dupont et al. 2003). 

Desuden kan en nested organisering være med til at reducere den interspecifikke 

konkurrence og øge antallet af co-eksisterende arter (Bastolla et al. 2009). Man 

mener, at følgende elementer kan ligge til grund for nestedness 1) forskelle i de 

interagerende arters abundans, 2) højere udryddelsesrate for specialister, som 

interagerer med andre specialister og 3) konvergens og komplementaritet af træk 

mellem en gruppe af arter (Almeida-Neto et al. 2008). 

 

Netværksdynamik: 

Bestøvningsnetværk bliver ofte beskrevet som lukkede, statiske systemer, til trods for 

at linkstyrke samt artskomposition og –abundans kan variere lokalt og regionalt 

(Olesen et al. 2010). Herudover har flere studier vist, at netværkene kan variere over 

en sæson såvel som imellem årene (Devoto et al. 2005, Alarcón et al. 2008, Olesen et 

al. 2008, Petanidou et al. 2008, Dupont et al. 2009). Netværkene er således dynamiske 

over tid og rum, og ét-års studier af netværk kan sammenlignes med her-og-nu 
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snapshots. Eksempelvis fluktuerer populationerne af bestøvere igennem en sæson og 

imellem årene, hvilket kan have indflydelse på arternes roller i det givne samfund. 

Plantepopulationerne forventes at fluktuere mindre end bestøverne, da de ofte er 

flerårige, mens bestøverne ofte er énårige – i hvert fald på vore breddegrader. Dog 

kan lokale klimafaktorer have indflydelse på flerårige planters blomsterproduktion 

(Alarcón et al. 2008), ligesom de også påvirker bestøverne (González et al. 2009, 

Trøjelsgaard & Olesen 2012, in press). Plante- og bestøverarterne påvirker hinanden 

gensidigt og er hinandens nicher. Dette betyder, at en akkumulering af flere 

plantearter i et område vil give et øget ressourcespektrum, hvilket vil forøge andelen 

af blomsterbesøgende insekter og herved påvirke arternes roller i netværket (Olesen & 

Jordano 2002). Man mener, at plante- og bestøverarters generaliseringsniveau ikke er 

et artsspecifikt træk, men nærmere et lokalt fænomen og kan variere over tid (Fox & 

Morrow 1981, Herrera 2005, Petanidou et al. 2008). På trods af, at nogle overordnede 

netværksparametre såsom connectans, linkfrekvensfordelingen, nestedness og 

modularitet generelt forbliver konstante over tid og rum, varierer artskompositionen 

og især interaktionerne som regel (Alarcón et al. 2008, Olesen et al. 2008, Petanidou 

et al. 2008, Dupont et al. 2009). Ændringer i artssammensætningen af planter såvel 

som af bestøvere kan ske som følge af direkte forhold såsom et skift i 

habitat/abiotiske faktorer eller indirekte gennem økologiske faktorer såsom 

konkurrence, herbivori eller ændringer i de arter, som de interagerer med. 

 

Problemformulering: 

De fleste undersøgelser af bestøvningsnetværk er lavet inden for studieplots af en 

formodet homogen karakter. Dette tegner et forvrænget billede af virkelighedens 

komplekse økosystemer, der altid vil være heterogene. Desuden bliver netværk ofte 

analyseret som lukkede systemer, idet interaktioner med arter udenfor det afgrænsede 

område ignoreres (Olesen et al. 2010). Få studier inddrager hele samfund af 

interagerende plante- og bestøverarter, hvilket nok primært skyldes, at 

dataindsamlingen er meget omfattende (Elberling & Olesen 1999, Olesen & Jordano 

2002). I denne rapport undersøges habitatgrænsers påvirkning af bestøvningsnetværk, 

det vil sige at arter og links er fulgt på tværs af habitatgrænser for på den måde at få et 

mere detaljeret og realistisk billede af netværkenes rummelige struktur og dynamik. 

Da karakteren af habitatgrænser ikke er entydig, men indeholder varierende træk, er 
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der i undersøgelsen inddraget tre datasæt med en formodet forskel i typerne af 

habitatgrænser, og følgende spørgsmål undersøges:  

1) Hvordan er netværkets topologiske egenskaber, og hvorledes er disse for de tre 

habitater i hvert datasæt? 

2) Har habitatgrænserne indflydelse på bestøvningsnetværkenes 

artssammensætning/-udbredelse, og hvis ja, er der nogle generelle tendenser? 

3) Er der forskel i grænsernes permeabilitet for de forskellige ordner af 

bestøvere, og hvordan afspejler dette sig i deres distribuering? 

I rapporten er der særlig fokus på de fire store bestøverordner Lepidoptera 

(sommerfugle), Coleoptera (biller), Diptera (tovinger; myg og fluer) og Hymenoptera 

(årevingede insekter; hvepse, myrer og bier). Analyser og diskussion gennemgås først 

for hvert enkelt datasæt, hvorefter resultaterne for de tre datasæt holdes op mod 

hinanden.  

 

Materialer & metoder: 
Datasæt: 

I denne undersøgelse er der inddraget tre datasæt. To af disse stammer fra litteraturen, 

og er indsamlet i henholdsvis Andesbjergene (Chile) af Arroyo et al. (1982) (okt. 

1980 – mar. 1981) og i Hestehaven (Danmark) af Castaño et al. (2006) (jul. – aug. 

2006). Disse datasæt er valgt på baggrund af, at de beskriver hele 

bestøvningsnetværk, det vil sige alle plante og bestøverarter, over tre habitater. 

Datasættet fra Andesbjergene er indsamlet over en højdegradient med en jævn 

forandring af såvel abiotiske faktorer som vegetation. Dette giver habitatgrænserne en 

mere transparent karakter sammenlignet med sættet fra Hestehaven, hvor grænserne 

er skarpt markerede imellem habitaterne. Det tredje datasæt er samlet af undertegnede 

i sommeren (jul. – aug.) 2011 ved Glud strandeng, øst for Horsens. På denne lokalitet 

var der ligeledes en gradvis ændring af abiotiske faktorer og vegetation fra kyst til 

eng.  

En sammenligning af de tre datasæt fra forskellige år og steder kan forsvares ud fra 

følgende punkter: 

1) Dataindsamling er foregået på samme periode på sæsonen. Det vil sige juli-

august i de to sæt samlet i Danmark, og oktober-marts for sættet samlet i Chile 

(sydlig halvkugle).  
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2) Der er brugt samme fremgangsmåde i indsamlingen af data. Ydermere er de to 

danske datasæt indsamlet under vejledning fra samme person, Jens Mogens 

Olesen, som også har artsbestemt bestøverne i begge tilfælde. 

3) Plotstørrelserne er forholdsvis rumligt ens. I datasættet fra Andes bjergene er 

indsamlingsområdet over de tre habitater i alt på 2000 m
2
. Datasættet fra 

Hestehaven er samlet over 100 m
2
 for hver zone (i alt 300 m

2
), og på Glud 

strandeng er hvert plot mellem 100-300 m
2
 (i alt mellem 300-900 m

2
). Det vil 

sige at det samlede spænd for indsamlingsområderne ligger mellem 300 og 

2000 m
2
. Sammenlignes dette med en upubliceret database over 54 

bestøvningsnetværk fra litteraturen er spændet mellem disse netværk på 100-

300.000 m
2 

(K. Trøjelsgaard, pers.comm), og man kan derfor argumentere for, 

at forskellen på indsamlingsområderne i denne undersøgelse er relativt lille. 

4) Datamængden/observationstiden er forholdsvis sammenlignelig. Den 

gennemsnitlige observationstid pr. plante er i datasættet fra Andesbjergene 

1,43 timer, for Hestehaven er den 2,56 timer, og for Glud strandeng 0,5 timer. 

Tiden brugt i hvert habitat spænder over 51,58 til 120,25 timer for 

Andesbjergene, 20-70 timer for Hestehaven og 13 til 13,5 timer for Glud 

strandeng. Sammenlignes den gennemsnitlige observationstid pr. plante, som i 

dette studie spænder over 0,5-2,56 timer med førnævnte database over 54 

netværk er dennes 0,36-93,33 timer. Variationen i datamængde for de tre sæt 

er altså relativ lille. 

 

Beskrivende statistik: 

Et bestøvningsnetværk er her defineret som en matrix R med trofiske og reproduktive 

interaktioner mellem et antal blomstrende plantearter (P) og bestøverarter (B) i et 

afgrænset habitat. Disse er listet i en matrix indeholdende binære data (1 eller 0), som 

angiver om potentielle interaktioner er observerede eller ej. Netværkets størrelse (M) 

er givet ved formlen M=B*P. M indikerer altså det maksimale antal af observerbare 

interaktioner mellem planter og bestøvere, og er således et maksimalt mål for link-

biodiversiteten. I angiver det totale antal observerede interaktioner. Connectansen (C), 

som er givet ved: C=100*I/(B*P), angiver den procentdel af de mulige interaktioner, 

som rent faktisk er realiseret, LP og LB er det gennemsnitlige antal af interaktioner pr. 

plante- og bestøverart (Olesen et al. 2002). Desuden beskrives interaktionsniveauet, 

som dækker over det gennemsnitlige antal af unikke interaktioner pr. art. Forskellen 
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på LP/LB og interaktionsniveauet vedrører interaktionerne hos arter, som er observeret 

i flere habitater. Interaktioner i fællesmængderne vil tælle med i LP/LB, hvorimod de i 

interaktionsniveauet vil tælle for sig selv. Det vil sige, at hvis en planteart 

forekommer i to habitater, og interaktion med den samme bestøver registreres i begge 

habitater, tæller denne samlet set kun som én interaktion i forhold til 

interaktionsniveauet, men den ville tælle for to interaktioner i LP.  

Der er ikke korrigeret for tid i interaktionsniveauet, da denne korrigering ikke 

nødvendigvis er den samme for planter og bestøvere. Ved planterne ville man tage 

antallet af habitater i betragtning. Er en planteart således observeret i to habitater, 

divideres interaktionsniveauet med to, da denne art er observeret i dobbelt så lang tid i 

forhold til arter, som kun er registreret i ét enkelt habitat. Ved bestøverne er det 

derimod antallet af minutter, som er brugt i habitaterne i forhold til hinanden, der skal 

tages højde for. Er der eksempelvis mange plantearter i ét habitat i forhold til de andre 

to, vil man potentielt kunne observere habitatets bestøverarter flere gange i dette 

habitat. 

 

Modularitet: 

Et økologisk netværk er et heterogent univers med mange links i nogle områder af 

netværket og få links i andre. Netværkets arter kan inddeles i moduler, hvilke er 

grupper af arter, der som regel har flere links til andre arter indenfor samme modul 

end til arter udenfor modulet. Modularitetsindekset betegner i hvor høj grad netværket 

kan inddeles i organiserede moduler.  

I en vis udstrækning afspejler modulariteten habitatets heterogenitet, divergente 

selektionssystemer og fylogenetiske grupperinger af tæt beslægtede arter (Olesen et 

al. 2007).  

 

Til at undersøge bestøvningsnetværkets modularitet benyttes algoritmen SA. 

Programmet er baseret på ”simulated annealing”, og det identificerer moduler, hvis 

knuder har størstedelen af deres links inden for deres eget modul med 90%’s 

nøjagtighed (Guimerà & Amaral 2005). I outputtet fra SA er der blandt andet opgivet 

netværkets modularitetsindex, Mo, givet ved formlen: 
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hvor NM er antallet af moduler i netværket, I er antallet af links i netværket, Is er 

antallet af links mellem arter inden for modulet s, og ks er summen af antal links for 

hver art i modul s (Olesen et al. 2007). En høj Mo-værdi betyder, at der er mange links 

inden for modulerne og få links imellem modulerne sammenlignet med et tilfældigt 

organiseret netværk. I beregningen af Mo udelukker SA små isolerede moduler uden 

links til hovednetværket. 

Modularitetsanalyserne er lavet for de samlede netværk, det vil sige for alle tre 

habitater slået sammen i hvert datasæt, da habitatgrænsernes påvirkning af arternes og 

modulernes distribuering på tværs af grænserne undersøges
2
. 

 

Roller: 

SA tilskriver desuden en rolle til hver art i netværket, som afspejler dens topologiske 

egenskaber defineret ud fra to parametre, z og c (Guimerà & Amaral 2005). En arts 

rolle er defineret ud fra dens placering i forhold til de andre arter inden for modulet, 

det vil sige artens standardiserede antal links til andre arter inden for modulet (z). 

Herudover afhænger artens rolle af antallet af links til arter i andre moduler (c).  

De to parametre, z og c er givet ved følgende formler: 

 



z 
kis  k s

SDks
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c 1
kit
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2

 

 

hvor kis er antallet af links fra arten i til andre arter i dens eget modul, s, 



k s og SDks er 

henholdsvis gennemsnit og standard afvigelse indenfor modul k af alle arter i s. ki er 

graden af arter i, og kit er antallet af links fra i til arter i modul t (inklusiv i’s eget 

modul). Hvis i har alle sine links indenfor dens eget modul er c = 0; og hvis disse er 

fordelt jævnt over modulerne går c 1 (Olesen et al. 2007). 

 

Olesen et al. (2007) modificerer kriterierne fra Guimerà & Amaral (2005) således, at 

der kun er fire roller og ikke syv. De fire roller er som følger: 

                                                 
2
 Ved alle analyser med algoritmen SA er de selvvalgte parametre sat til følgende, på baggrund af at 

disse ofte bruges ved lignende analyser:  

Iteration factor = 0,95; Cooling factor = 0,99; Final temp. = 0 og Randomisering =100.  
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Perifere arter/specialister: Disse arter har få links inden for deres eget modul og har 

sjældent links til andre moduler, lav z- og c-værdi. 

Connector-arter/netværksgeneralister: Disse arter forbinder modulerne, og er vigtige 

for netværkets sammenhæng, lav z- og høj c-værdi. 

Modul-hubs/modulgeneralister: Disse arter er vigtige for sammenhængen inden for 

deres eget modul, høj z- og lav c-værdi. 

Netværk-hubs/super-generalister: Disse arter er vigtige for sammenhængen inden for 

deres eget modul samt for hele netværkets sammenhæng, høj z- og høj c-værdi. 

 

Pajek: 

Til at visualisere signifikant modulære netværk er der brugt programmet PAJEK 11.5 

(http://pajek.imfm.si/doku.php), hvilket kan give et overblik over modulernes 

placering i habitaterne. 

 

Turnover-raten: 

Til at undersøge hvordan artssammensætningen påvirkes, når man bevæger sig fra et 

habitat til et andet, anvendes turnover-raten. Forskelle i habitatgrænsernes 

permeabilitet samt habitaternes abiotiske forhold og ressourcer påvirker 

artssammensætningen. Ved at se på proportionen af arter, som krydser en given 

habitatgrænse, kan man således få et kvantitativt mål for grænsernes permeabilitet 

(Stamps et al. 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren illustrerer henholdsvis ”bløde” og ”hårde” habitatgrænser med eksempler på disse.  

Lavet ud fra Stamps et. al. (1987). 
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F.eks. ø-levende 

terrestriske arter  

F.eks. den hvidfodede 

skovmus (Peromyscus 

leucopus) som lever i 
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sjældent ses på åbne 

marker  

(Stamps et al. 1987). 

F.eks. den 

nordamerikanske 

spidsmus (Blarina 

brevicauda) som 

spreder sig over åbne 

marker for at bevæge 

sig mellem 

tilflugtssteder  

(Stamps et al. 1987). 
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Figur 1 illustrerer de to typer af permeabilitet, henholdsvis ”blød” og ”hård” 

habitatgrænse med eksempler på disse. En ”hård” grænse af adfærdsbiologisk 

karakter er primært vertebrat-orienteret, mens en ”hård” grænse af fysisk karakter er 

den af de to typer, som primært gør sig gældende inden for den form for 

bestøvningsnetværk, som der arbejdes med i dette studie. 

 

Nestedness: 

Mutualistiske netværk, herunder bestøvningsnetværk, er som regel organiseret i en 

nested struktur. Her interagerer en kernegruppe af generalister med hinanden, og 

ekstreme specialister interagerer kun med generalisterne (Bascompte et al. 2003). 

Dette giver en karakteristisk organisering af netværkets interaktioner, hvor en perfekt 

nested matrix har en trappelignende struktur placeret i øverste venstre hjørne (jf. figur 

2). Dette er dog skoleeksemplet, og det er urealistisk at finde en perfekt nested matrix 

indenfor empiriske bestøvningsnetværk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

r1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

r2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

r3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

r4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

r5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

r6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

r7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

r8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

r9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

r10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Figur 2: Viser en perfekt nested matrix. Rækkerne (r1-r10) 

repræsenterer bestøverarterne og søjlerne (s1-s10) repræsenterer 

plantearterne. Felterne angiver om der sker en interaktion (1) eller ej 

(0). De mest generalistiske arter er i øverste venstre hjørne og 

specialiseringsgraden tiltager med stigende nummerering/jo højere 

numrene er/ jo længere man bevæger sig ud af akserne.  
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Til at beregne graden af nestedness benyttes softwaren ANINHADO v3.0.3 

(Guimarães & Guimarães 2006), og graden af nestedness er estimeret ved hjælp af 

indekset NODF (Almeido-Neto et al. 2008), hvor 0 betegner et tilfældigt organiseret 

netværk og 100 et perfekt nested netværk. Denne metode er baseret på 

standardiserede forskelle mellem fyldte rækker og søjler, det vil sige antal faldende 

fyldte celler (FF), samt en parvis sammenligning af interaktioner, det vil sige  det 

parvise overlap (PO).  

 

I en matrix med m rækker og n søjler, er række d over række e, og søjle k er til venstre 

for søjle l. Summen af 1-taller for hver søjle og for hver række benævnes henholdsvis 

SS (for søjlesum) og RS (for rækkesum). For ethvert par af rækker d og e, er FFde lig 

med 100 hvis RSe < RSd. FFde vil være 0, hvis RSe ≥ RSd. Ligeledes for søjlerne k og l, 

vil FFkl være lig med 100, hvis SSl < SSk, og lig med 0, hvis SSl ≥ SSk. POkl for 

søjlerne er den procentdel af 1-taller i en given søjle l som har samme rækkeplacering 

som 1-tallerne i søjle k. For rækkerne er POde den procentdel af 1-taller i en given 

række e, som har identiske søjleplaceringer som i række d. For ethvert venstre-til-

højre søjlepar og for ethvert op-til-ned rækkepar er den parvise nestedness (Nparvis): 

Hvis FFparvis = 0, så er Nparvis = 0; 

Hvis FFparvis = 100, så er Nparvis = PO; 
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n(n 1)
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m(m 1)
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Ifølge dette mål for nestedness vil en perfekt nested matrix have 1) et komplet overlap 

af 1-taller mellem søjlerne fra højre til venstre samt nedefra og op igennem rækkerne, 

2) faldende marginale totalværdier mellem henholdsvis alle par af søjler og rækker 

(Almeido-Neto et al. 2008).   

 

Begrundelse for valg og brug af NODF-værdier som mål for graden af nestedness: 

Den såkaldte matrixtemperatur (T), som angiver netværkets organisering fra 0 for et 

perfekt nested netværk til 100 for et tilfældigt organiseret netværk, er et af de mest 

brugte mål for nestedness i tidligere studier. T er et mål for, hvor meget 

organiseringen af interaktioner afviger fra en isoklin, som angiver organiseringen af 
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en perfekt nested struktur. I 2008 introducerer Almeido-Neto et al. det nye NODF-

mål, som skulle være mindre følsomt over for variation i connectans, matrixform og -

størrelse. Nestedness i matricer med forskellig størrelse, form og connectans kan dog 

ifølge Ulrich et al. (2009) ikke uden videre sammenlignes, da disse faktorer kan 

påvirke målet for nestedness. For eksempel er graden af nestedness (NODF) positivt 

korreleret med netværkets kompleksitet, det vil sige antallet af interaktioner (C) 

(Bascompte et al. 2003, Almeida-Neto et al. 2009, Trøjelsgaard & Olesen 2012, in 

press). Derfor foreslås det at lave en standardisering af målene ud fra følgende formel: 

 



Z 
Eobs Eexp

StDevexp









 

 

Hvor Eobs er det observerede mål for nestedness, Eexp er det forventede mål for 

nestedness givet ved middelværdien af 1000 randomiseringer og StDevexp er 

standardafvigelsen for de 1000 randomiseringer (Ulrich et al. 2009). Z angiver 

således, hvor mange standardafvigelser værdien for et empirisk netværk er fra den 

gennemsnitlige værdi af de randomiserede netværk. 

Dette relative mål for nestedness skulle være mere uafhængigt af matrixegenskaberne, 

men som det ses på figur 3 virker ikke blot NODF men også Z alligevel til at være 

korreleret med matrixstørrelsen (M) for de 12 habitatnetværk fra de tre datasæt 

Arroyo et al. (1982), Castaño et al. (2006) og Glud strandeng. Sammenhængen kan 

skyldes, at Ulrich et al. (2009) kun varierer én af matrixegenskaberne af gangen, 

hvorimod der her arbejdes med empiriske netværk og altså flere varierende faktorer. 

For at undersøge forholdet mellem NODF, Z og M er der lavet en korrelationsanalyse: 

Først er M log-transformeret for at opnå en normalfordeling af data. I statistik-

programmet JMP er der lavet en regressionsanalyse af Z mod log(M) og NODF mod 

log(M). Analysen viser, at M og Z er positivt signifikant afhængige af hinanden 

(Regressionsanalyse: Z = -14,6 + 6,2 log(M), R
2
 = 0,49, F = 11,6, P < 0,007).   

Det vil sige, at 49% af variationen i Z kan forklares af M. M og NODF er derimod 

negativt signifikant afhængige af hinanden (Regressionsanalyse: NODF = 52,1 - 11,1 

log(M), R
2
 = 0,56, F = 15,0 og P > 0,003). Trøjelsgaard & Olesen (2012, in press) 

påpeger også denne sammenhæng Z- og NODF, og det formodes at store netværk har 
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Figur 3: Graf over netværkenes Z og NODF-værdier plottet mod netværksstørrelsen, M. 

mindre, mere stabile nestedness-værdier, hvorimod værdierne for små netværk 

omvendt er større og mindre stabile.  

På dette grundlag har jeg valgt at bruge både Z- og NODF-værdierne, men kun 

diskutere sidstnævnte. 
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Andesbjergene: Bestøvningsnetværks artssammensætning i 

relation til de transparente grænser mellem habitaterne  

(data fra Arroyo et al. 1982) 

 

Området: 

Vegetation: Indsamlingen af data er udført i Andesbjergene, beliggende i Chiles 

centrale del mellem distrikterne Rio Molina og Rio San Francisco (3317´S; 

7016´V). Bjergets højdegradient blev inddelt i tre horisontale habitater, hvilke 

afspejlede områdets vegetationstyper.  

Det lave habitat (2200-2600 m): Vegetationen er karakteriseret ved blomsterrige, 

tornede, lave buske med mange arter inden for kurvblomstfamilien, for eksempel 

slægterne Nassauvia, Senecio og Nardophyllum. Der er desuden mange flerårige 

buske og geofytter
3
 i dette habitat.  

Det mellemste habitat (2700-3100 m): Vegetationstypen er her præget af delvist 

forvedede, kompakte, lave planter, der vokser i måtte-lignende formationer, for 

eksempel Laretia acaulis og Anarthrophyllum gayanum. Mellem disse arter vokser 

lave flerårige urter og græsser. 

Det høje habitat (3200-3600 m): Her vegetationen mere sparsom og består primært 

af små, græslignende plantevækster for eksempel græsset Stipa chrysophylla, mange 

lave roset-urter eksempelvis Viola spp. og små flade måtte-lignende arter fra flere 

familier (Arroyo et al. 1982).   

 

Resultater: 

 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling over habitaterne: 

Det samlede netværk for de tre habitater indeholder 113 bestøverarter og 127 

plantearter, som har været involveret i 638 observerede interaktioner.  

Ud fra data er der konstrueret en matrix for hver af habitaterne. I tabel 1 ses 

netværksparametrene for hver af matricerne. Forholdet mellem antallet af arter i hver 

orden og habitaterne er angivet i tabel 2.  

                                                 
3
 Jordplante. Yngleknopper dannes et stykke under jordoverfladen (Rasmussen 2005). 
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På figurerne 4 og 5 er de tre habitater, lav (l), mellem (m) og høj (h) samt deres arter 

og unikke interaktioner, illustreret. Da nogle arter er observeret i to habitater for 

eksempel lav og mellem, tilhører de fællesmængden (l-m) mellem de to habitater, som 

er vist ved cirklernes overlap. Endelig er nogle arter fundet i alle tre habitater, disse er 

i den midterste fællesmængde (l-m-h).  

 

Planternes fordeling over habitaterne: 

I alt blev der fundet 127 plantearter i de tre habitater. 84 arter (66% = 84/127*100) er 

fundet i l, 43 arter (33%) i det mellemste og 36 arter (28%) i det høje (jf. figur 4; på 

grund af overlap bliver den total procent over 100). Det lave og det mellemste habitat 

deler flest arter (17% = 22/127*100). Herefter kommer m-h, som har en 

fællesmængde på 10%, og færrest arter går igen i l-h (5%). 76% (= 96/127*100) af 

arterne forekommer kun i ét habitat, mod 21% og 4% som er observeret i to eller tre 

habitater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Beskrivende statistik for de tre habitater. 

Andesbjergene Lav (2200-2600 m) Mellem (2700-3100 m) Høj (3200-3600 m) 

B (bestøvere) 101 63 25 

P (planter) 84 43 36 

M = B*P  8484 2709 900 

I (interaktioner) 361 196 81 

C = 100*I/(B*P) 4% 7% 9% 

LB (I/B) 3,6 3,1 3,2 

LP (I/P) 4,3 4,6 2,3 

Tabel 2: Oversigt over antal observerede arter i de tre habitater, samt det procentvise fald fra lav til høj. 

100% er rækkesummerne for ordnerne over de tre habitater. 

Orden/familie  Lav Mellem Høj Ialt: Fald(%) fra lav til høj 

Coleoptera 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2 50% 

Diptera 35 (49%) 26 (37%) 10 (14%) 38 71% 

Hymenoptera 52 (64%) 24 (30%) 5 (6%) 59 90% 

Lepidoptera 11 (37%) 11 (37%) 8 (27%) 13 27% 

Trochilidae 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1 0% 

Arter ialt: 101 63 25 113 Samlet fald: 75% 
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Det højeste antal af registrerede unikke interaktioner (int.) er fundet i det lave habitat 

(207 int.) og l-m (157 int.). Der er observeret færrest interaktioner i fællesmængden 

for lav og høj (28 int.). Ser man på det gennemsnitlige interaktionsniveau i forhold til 

antallet af arter, er det omvendt den ene art i l-h, som har det højeste 

interaktionsniveau (28 int./art). Herefter følger l-m med ni int./art (=157/17) og 

habitaternes samlede fællesmængde med syv int./art. Generelt har planter, som er 

fundet i to eller tre habitater, flere interaktioner/art, end dem som kun er fundet i ét 

habitat. Overordnet ser det desuden ud til, at interaktionsniveauet/planteart falder med 

højden. 

 

Bestøvernes fordeling over habitaterne: 

Der blev i alt observeret 113 bestøverarter over de tre habitater. 101 arter (89% = 

101/113*100) er observeret i l, 63 arter (56%) i m og 25 arter (32%) i h (figur 5). I det 

lave habitat er der observeret 52 arter af ordnen Hymenoptera samt fem arter i h, det 

vil sige, at ordnen går fra at udgøre 52% (= 52/101*100) til at udgøre 20%  

Figur 4: Grafisk oversigt med planternes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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(= 5/25*100) af det samlede artsantal (tabel 2). Ordnen er hovedsageligt fundet i l (34 

arter) samt i l-m (18 arter). 

Der er ingen arter af ordnen Lepidoptera, som er habitatsspecifikke for hverken l eller 

m. I l-m samt i l-m-h er der i hver fundet fem sommerfuglearter, som enkeltvis svarer 

til 38% (= 5/13*100) af det samlede artsantal inden for ordnen. Sommerfuglearterne 

er således fordelt ud over habitaterne, og en væsentlig del af arterne findes i alle 

habitaterne. Ordnens procentvise fald fra l til h er på 27% (tabel 2). Der er observeret 

35 arter af ordnen Diptera i l og ti i h – et procentvist fald på 71%. Coleoptera falder 

med 50% fra l til h, og familien Trochilidae (kolibrierne) er repræsenteret ved den 

samme art i alle tre habitater. 

Den største fællesmængde af arter findes i l-m (48% = 54/113*100), og den mindste 

fællesmængde er i l-h (17%). Sammenlignet med planterne, er der generelt færre 

habitatspecifikke bestøverarter. 50% forekommer kun i ét habitat, og 40% og 11% af 

arterne findes i to eller tre habitater. 

 

 

 

 

 

Figur 5: Grafisk oversigt med bestøvernes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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Der er observeret flest unikke interaktioner (int.) i l-m-h (164 int.), det vil sige for de 

bestøvere, som er fundet i alle tre habitater. Herefter følger l-m (155 int.) og l (154 

int.). Færrest interaktioner er fundet i l-h (to int.). Ser man på det gennemsnitlige 

interaktionsniveau i forhold til antallet af arter, er det højest for l-m-h (= 164/18) og 

m-h (begge ni int./art). I modsætning til plantearterne, ser det ud til, at 

interaktionsniveauet/bestøverart stiger med højden. 

 

Modularitet: 

For det samlede netværk er Mo = 0,507,  = 0,441 og SD = 0,007.  er det 

gennemsnitlige modularitetsindex for 100 tilfældige netværk med det samme antal 

arter og cirka samme antal links som det virkelige. Da det virkelige netværks Mo-

værdi er større end 0,441 + 1,96 * 0,007 = 0,454 (Mo = 0,507 > 0,454), er netværket 

signifikant modulært inden for et 95% konfidensinterval. Programmet SA 

identificerede otte moduler, hvor af det ene (”det blågrå modul”; Tabel 3), ikke er 

forbundet til netværkets andre moduler, og derfor ikke er regnet med i 

modularitetsindekset. Modulernes størrelse varierer mellem 3 arter og 49 arter.  

I tabel 3 ses SA-outputtet med oplysninger om de forskellige moduler, og i tabel 4 er 

der en yderligere beskrivelse af modulerne. 

 

*det totale antal links modulets arter deltager i. 

 

 

 

Tabel 3: Outputdata fra SA. Oversigt over modulernes links og knuder. 

Beskrivelse/Modulfarve Blå Rød Gul Grøn Orange Grå Brun Blågrå 

Antal arter  

i modulet 

21 49 44 45 27 18 35 3 

Antal links i modulet* 54 140 159 133 59 40 153 2 

Antal links indenfor 

modulet 

25 80 75 73 32 19 76 2 

Antal links fra dette  

modul til  

andre moduler 

29 60 84 60 27 21 77 0 

Gennemsnitligt antal 

links pr. art 

2,6 2,9 3,6 3,0 2,2 2,2 4,4 0,7 
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Roller: 

På figur 6 ses arternes roller plottet i forhold til deres z- og c-værdier. Farven angiver 

hvilket modul arten tilhører, og symbolformen angiver, om arten er bestøver 

(ruderformet) eller plante (cirkulær). Tabel 5 viser hvor mange arter af henholdsvis 

bestøvere og planter der tilhører de forskellige roller i netværket. 

 

 

 

Tabel 4: Oversigt over modulernes karakteristika i form af links og knuder. 

Modulfarve Habitat(er) Hovedsageligt bestående 

 af ordnen/ordnerne 

Kvalitativ beskrivelse 

Blå Alle habitater Lepidoptera + 

Hymenoptera 

Få links både inden for og ud til andre 

moduler. 

Rød l og l-m Hymenoptera Mange links inden for modulet. 

Gul l og l-m Diptera Mange links både inden for og ud til 

andre moduler. Højt linkgennemsnit pr. 

knude. 

Grøn Alle habitater Diptera Mange links både inden for og ud til 

andre moduler. 

Orange l Hymenoptera Få links både inden for og ud til andre 

moduler. 

Grå Alle habitater Blandet modul Få links både inden for og ud til andre 

moduler. 

Brun l og l-m Hymenoptera Mange links både inden for og ud til 

andre moduler. Højt linkgennemsnit pr. 

knude. 

Blågrå l Hymenoptera Modulet er ikke forbundet til 

netværket. 

Figur 6: Arterne plottet ift. deres c- og z-værdier. Endvidere angiver punkternes form om det er en 

planteart (rund) eller bestøverart (ruderformet), og farven hvilket modul de tilhører.  

      
       Modulgeneralister                                                                               Supergeneralister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Specialister                                                                                    Netværksgeneralister 
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Som det fremgår af tabel 5 er proportionen af arter med de forskellige roller stort set 

den samme for planter og bestøvere. Størstedelen (henholdsvis 87% og 81%) af 

netværkets arter er specialister, hvilket vil sige, at de har få links indenfor deres eget 

modul og sjældent links ud til andre moduler. Omkring 10% er netværksgeneralister 

med mange links til arter i andre moduler og få links til andre arter indenfor eget 

modul. Under 5% er modul- eller supergeneralister med enten en høj z- og lav c-værdi 

eller både en høj z- og c-værdi. Dette er illustreret på figur 6, hvor planter og 

bestøvere er plottet i henhold til deres z- og c-værdier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Antal planter og bestøvere inden for de fire roller, søjlesummerne er lig 100%. 

 Antal planter Antal bestøvere Arter ialt 

Specialister 110 (87%)  92 (81%) 202 (84%) 

Netværksgeneralister   13 (10%)  14 (12%)   27 (11%) 

Modulgeneralister     1 (1%)     5 (4%)     6 (3%) 

Supergeneralister     3 (2%)     2 (2%)     5 (2%) 

Ialt: 127 (100%) 113 (100%) 240 (100%) 
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Pajek: 

Programmet pajek er brugt til at visualisere netværket, se figur 7. Farven angiver, 

hvilket modul arten tilhører, og symbolformen om arten er bestøver (ruderformet) 

eller plante (cirkulær). Arter placeret udenfor bjerget til højre forekommer både i 

habitaterne lav og høj, mens arter til venstre er observeret i alle tre habitater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Pajekfigur med modulernes placering over bjergets habitater. Farverne tilsvarer modulernes farver, og 

symbolformen er enten ruderformet (bestøver) eller rund (plante). Arter indtegnet til højre for bjerget er observeret 

i både det lave og høje habitat. Arter til venstre er registreret i alle tre habitater (lav, mellem og høj). 
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Turnover-raten: 

For overskuelighedens skyld er arternes turnover-rate mellem de forskellige habitater 

i Andesbjergene indskrevet i et oversigtsskema (figur 8). 

 

 

 

 

Planternes turnover: 

Antallet af arter falder med højden, hvilket medfører, at artsantallet i de parvise 

sammenligninger altid er størst i det lavest liggende habitat. l-m (figur 8A) har den 

største fællesmængde af arter (21% = 22/105*100), mens m-h (figur 8C) har den 

mindste fællesmængde af arter, bestående af seks arter, svarende til 5%. 

 

Figur 8: Oversigtstabel over ordnernes fordeling over habitaterne. B = bestøvere,  

P = planter. Rækkesummerne er lig 100%. 
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Bestøvernes turnover: 

Habitaterne lav-mellem (figur 8A):   

En stor andel af bestøverne er kun observeret i det lave habitat (43% ud af det 

samlede antal arter for de to habitater = 47/110*100) sammenlignet med det 

mellemste habitat (8%). Udvekslingen mellem de to habitater er stor, og 49% af 

arterne forekommer i dem begge. Især ordnerne Diptera og Lepidoptra har et højt 

antal arter i l-m, henholdsvis 65% og 83%. Hymenoptera er mere specifik for det lave 

habitat (59%), og 31% findes i habitaternes fællesmængde.  

 

Habitaterne mellem-høj (figur 8B): 

63% (= 42/67*100) ud af det samlede antal arter i habitaterne m og h er kun 

observeret i m. 31% af arterne findes i begge habitater, og 6% af arterne forekommer 

kun i h. Ordnerne Diptera og Hymenoptera findes primært i m, hvorimod Lepidoptera 

er mere ligeligt fordelt over de to habitater.    

 

Habitaterne lav-høj (figur 8C): 

77% (= 82/107*100) af den samlede artspulje forekommer kun i l, sammenlignet med 

6% i h. Den betydelige forskel i artsantallet skyldes formodentlig den store afstand 

imellem de to habitater samt klimatiske forskelle. Herudover er der mange 

habitatsspecifikke arter i l af ordnerne Diptera og Hymenoptera. 

 

Grænsernes permeabilitet: 

Grænsernes permeabilitet er udregnet ved først at sammenligne habitaterne parvist, 

som i figur 8, for så derefter at lave en overordnet sammenligning.  

Regneeksempel for habitaterne lav og mellem:  

arter i l-m/arter i l sammenlignet med arter i l-m/arter i m = 54/47<54/9 

det vil sige, at en større andel af arterne i det mellemste habitat også findes i det lave 

habitat end der omvendt er af arter i det lave habitat, som også findes i det mellemste 

– grænsen er således blødere for arter der går fra mellem til lav, end fra arter der går 

fra lav til mellem. 

Grænsernes permeabilitet tiltager med højdegraderne. Det vil sige, at den mest 

permeable grænse er den høje, herefter kommer den mellemste og til sidst den lave. 

Denne rangering af grænserne er ens for planter og bestøverordner.   
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Nestedness: 

I tabel 6 er værdierne fra nestednessanalysen angivet for hvert af de tre habitater og 

for det samlede netværk. 

 

 

Diskussion: 
 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling i habitaterne: 

Bestøvningsnetværk ændrer sig langs geografiske og klimatiske gradienter, som det 

ses i de tre habitater 2200-2600 m (l), 2700-3100 m (m) og 3200-3600 m (h) i 

Andesbjergene. P og B falder med højden (tabel 1), hvilket skyldes ændringer i de 

abiotiske faktorer, herunder et fald i atmosfærisk tryk, temperatur og tilgængeligt 

landareal samt en forøgelse i solindstråling, vindstyrke og nedbør (Ramos-Jiliberto et 

al. 2010). Desuden bliver vejrforholdene mere heterogene med højden, hvilket 

bidrager til et tiltagende ustabilt og stressende miljø. Disse miljøgradienter begrænser 

således organismers evne til at overleve, vokse og reproducere sig. Det vil sige, at jo 

højere op i bjergene en art bevæger sig, jo mere ekstreme bliver de abiotiske forhold, 

og jo færre af bjergenes arter kan kolonisere og overleve. Temperaturfaldet og den 

øgede nedbørsmængde menes desuden at have en negativ påvirkning på nogle 

bestøveres flyveevne (Arroyo et al. 1982, González et al. 2009). Herudover bliver 

habitaternes areal mindre med højden, hvilket kan medføre en øget grad af 

konkurrence. At P og B falder med højden stemmer således overens med den 

generelle forudsigelse om et fald i den lokale artsrigdom med et faldende habitatareal 

og en stigende isolationsgrad fra artsfællepopulationer (Öckinger et al. 2010). 

P og B er positivt korreleret med antallet af interaktioner (Trøjelsgaard & Olesen 

2012, in press). Derfor medfører et fald i P og B med højden, at der bliver observeret 

færre interaktioner mellem bestøvere og planter, og værdien af I falder fra 361 i l til 

Tabel 6: Oversigt over nestedness-værdier.  

Matrix NODFaktuel NODFrand StDev P Z-score 

Lav (2200-2600 m) 14,46 5,72 0,54 <0,001 16,21 

Mellem (2700-3100 m) 15,36 7,91 0,95 <0,001 7,82 

Høj (3200-3600 m) 19,19 9,63 1,92 <0,001 4,98 

Samlet netværk 6,20 3,09 0,28 <0,001 11,30 

NODFaktuel angiver den observerede NODF-værdi og NODFrand den forventede værdi for nestedness 

givet ved middelværdien af 1000 randomiseringer. StDevexp er standard afvigelsen for de 1000 

randomiseringer, P er sandsynlighedsværdien og Z-score det standardiserede mål for nestedness. 
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81 i h. C stiger med højden, da netværkets størrelse M falder mere end antallet af 

interaktioner. LB falder svagt med højden, hvorimod LP stiger i det mellemste habitat, 

for dernæst at falde kraftigt i det høje, hvilket betyder, at det gennemsnitlige antal 

interaktioner for planter og bestøvere generelt bliver mindre med højden. Trøjelsgaard 

& Olesen (2012, in press) finder i en sammenligning af 54 bestøvningsnetværk, at LB 

stiger signifikant med højden, hvorimod der ikke er nogen sammenhæng mellem LP 

og højden. Ifølge denne undersøgelse burde man altså forvente en stigning i LB med 

højden, og ikke et fald.  

Interaktionsniveauet/art er for både planter og bestøvere generelt højere for de arter, 

som findes i to eller tre habitater end for dem, der kun er observeret i ét habitat. Dette 

kan tyde på en sammenhæng mellem arternes generaliseringsniveau og udbredelse. 

Planternes interaktionsniveau/art falder generelt med højden, hvorimod bestøvernes 

stiger, hvilket adskiller sig fra LP og LB, som begge falder med højden. Dette kan 

betyde at planterne bliver mere specialiserede med højden, hvor bestøverne omvendt 

bliver mere generalistiske. Ramos-Jiliberto et al. (2010) argumenterer for, at antallet 

af både plante- og bestøverarter falder med højden – med effekten værende mest 

udtalt hos bestøverne, hvilket stemmer overens med resultaterne fra Trøjelsgaard & 

Olesen (2012, in press). Ud over bestøvernes abundans falder bestøvningsaktiviteten, 

artsrigdommen og besøgsraten, hvilket betyder, at antallet af potentielle bestøvere pr. 

plante generelt falder med højden. Proportionen af generalistiske plantearter vil 

derved falde med højden, og omvendt vil andelen af generalistiske bestøverarter blive 

større.  

 

Det faldende antal arter med højden er ikke nødvendigvis ens for de forskellige 

taksonomiske grupper. Ordnen Hymenoptera udgør 52% ud af det samlede artsantal i 

l og 20% i h. Hymenoptera er altså særligt påvirket af højdegradienten sammenlignet 

med Lepidoptera og Diptera. Den følgende diskussion tager afsæt i de to mulige 

forklaringer på ordnernes fordeling, som Arroyo et al. (1982) angiver, nemlig  

1) forskelle i morfologiske og adfærdsmæssige træk, 2) forskelle i 

overvintringsstrategi.  

 

1) Forskelle i morfologiske og adfærdsmæssige træk: Som følge af forskellige 

økologiske tilpasninger til dagtimernes temperatur om sommeren hos Hymenoptera, 

Lepidoptera og Diptera kan der være forskel i insekternes nettoenerginiveau. For alle 
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tre ordner gælder det, at individerne skal have en højere kropstemperatur end 

temperaturen i det omgivende miljø for at kunne flyve. Hvis termoreguleringen 

foregår gennem endotermi, vil den blive mere energikrævende med højden, da 

temperaturen i omgivelserne falder, og kropstemperaturen skal holdes konstant. 

Hymenoptera adskiller sig desuden adfærdsmæssigt fra de to andre ordner, da bier 

bruger energi på at fodre deres afkom og varme deres bo, hvilket afspejles i ordnernes 

fourageringsadfærd i Andesbjergene. Lepidoptera og Diptera begynder at flyve og 

bestøve omkring kl. 9-10 om morgenen i det lave habitat, og fortsætter indtil tidligt på 

eftermiddagen. Ofte flyver de lavt, og skiftevis fouragerer de i et mindre antal 

blomster og solbader på blomster eller sten for at holde kropstemperaturen oppe. I 

modsætning hertil starter Hymenoptera i samme habitat deres bestøvning omkring kl. 

11-13, da de kræver mere tid til at varme op og en højere temperatur i omgivelserne. 

De fouragerer i intervaller på 5-10 minutter for dernæst at vende tilbage til deres rede 

med forsyningerne. Som følge af biernes adfærdsmønstre er termoreguleringen 

temmelig energikrævende, især hvis den omgivende temperatur er lav. Derfor kan 

bierne kun samle nektar og pollen i en relativt kort periode af dagen. Sommerfuglene 

og fluerne samler kun føde til eget behov, hvilket er lavere end biernes, da blandt 

andet solbadningen bidrager til et lavere energiforbrug. Biernes energiomkostninger 

kan således være så store i de lavt tempererede og højtliggende dele af bjergene, at det 

ikke er favorabelt for dem at fouragere der. Der er desuden forskel mellem solitære og 

sociale bier, da de enlige bier kræver en væsentlig højere kropstemperatur, før de 

begynder at flyve. Det vil sige, at humlebier kan begynde at flyve tidligere om 

morgenen end de enlige bier. Dette medfører en morgen- og eftermiddagspuls af 

humlebier og en middagspuls af solitære bier (W. S. Armbruster, pers.comm.). 

Herudover kan der være forskel på nord- og sydsiden af bjergene - der er dog ikke 

angivet, hvor på bjergene Arroyo et al. (1982) har indsamlet sit data. På den nordlige 

halvkugle (altså ikke Andesbjergene) vil der på den sydlige, varme bjergside være 

solitære bier i de særligt varme, lave habitater og humlebier højere oppe, se figur 9 

(Bingham & Orthner, 1998). På den køligere, nordlige side vil der være humlebier i 

de lavere habitater og fluer i de højere. Fordelingen af bestøverne vil på den sydlige 

halvkugle være den samme, dog er det omvendt den nordlige side af bjerget, som er 

den varme, solrige side, og den sydlige bjergside, som er den kolde og skyggefulde.  
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González et al. (2009) finder i modsætning til Arroyo et al. (1982), at bier ikke er 

signifikant påvirket af temperaturgradienten, men at de i stedet er stærkt negativt 

påvirket af nedbørsgradienten. Der skal dog tages højde for, at undersøgelserne er 

lavet to forskellige steder, hvilket betyder en forskel i artskompositionen og 

gradienternes hældning. Devoto et al. (2005) har også undersøgt bestøvningsnetværk 

langs en nedbørsgradient og fandt, at bier var dominerende i den tørre del af 

gradienten og fluer i den våde del. Dette er i overensstemmelse med datasættet fra 

Arroyo et al. (1982), hvor størstedelen af Hymenoptera er observeret i det lave habitat 

(figur 5). Ligeledes er Diptera den mest artsrige orden i det høje habitat, og den har et 

lavere procentvist fald i antal observerede arter fra lav til høj end Hymenoptera (tabel 

2). Abundansen af Diptera som bestøvere er tiltagende med højdegradienten (Arroyo 

et al. 1982), hvilket også er observeret i en række andre undersøgelser (for eksempel 

Medan et al. 2002). Arter af Hymenoptera, Diptera og Lipidoptera med mørke farver 

må forventes at have en fordel i de højereliggende habitater, da de er bedre til at 

absorbere varme fra solens stråler end lyse arter. Man vil derfor angiveligt kunne 

finde en farvegradient fra lyse arter i de lavtliggende habitater til mørke arter i de 

højtliggende habitater (J. M. Olesen, pers. comm.). González et al. (2009) finder i 

overensstemmelse med Arroyo et al. (1982), at Lepidoptera som den eneste 

insektgruppe ikke er signifikant påvirket af hverken nedbørs- og 

temperaturgradienten.  

Især humlebier 

 

 

       Især enlige bier 

                  Især fluer 

 

 

  Især humlebier 

           Sydside                     Nordside 

Figur 9: Illustration af bier og fluer i forhold til bjergets nord- og 

sydside (sydlig halvkugle). 
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Vertebrater er ikke, i modsætning til de fleste insekter, nær så påvirkede af en høj 

nedbørsmængde (Dalsgaard et al. 2009, González et al. 2009), hvilket kan forklare, 

hvorfor kolibrien (Trochilidae sp.) er observeret i alle tre habitater i Andesbjergene.   

Der er observeret to arter af ordnen Coleoptera i det lave habitat og én art i 

henholdsvis det mellemste og højeste habitat (figur 5). Man kan ifølge González et al. 

(2009) forvente et fald i Coleoptera-arter med nedbørsgradienten, men på grund af det 

lave antal observerede individer kan der ikke laves nogen generel konklusion. 

Sammenligningerne for grænsernes permeabilitet tyder på, at det er sværest for 

arterne at sprede sig fra det lave habitat og op ad bjerget, da de laveste grænser er de 

mest impermeable, og grænserne bliver blødere med højden. Det peger på, at når først 

en art er begyndt at tilpasse sig højderne, bliver det lettere for den at bevæge sig 

endnu højere op. 

 

2) Forskelle i overvintringsstrategi: En anden forklaring på ordnernes fordeling 

kunne være, at Hymenoptera kommer senere frem på året end Lepidoptera, som følge 

af forskelle i overvintringsstrategi. Forskellene beror på hvilket livsstadie arterne 

overvintrer i og om/hvor der bygges rede. Arroyo et al. (1982) argumenterer for, at 

Hymenoptera er mere eksponerede for lokale miljøpåvirkninger såsom sneskred i 

overvintringsfasen, hvilket kan bevirke at de kan være længere tid om at fuldende 

deres livscyklus sammenlignet med Lepidoptera og Diptera. González et al. (2009) 

finder desuden, at Hymenopteraarters reder kan være mere modtagelige over for 

svampe- og bakterieinfektioner, hvilket kan ligge til grund for, at de er mest 

abundante i tørre, varme klimazoner.  

Warren et al. (1988) foreslår endvidere, at forskellene i bestøverordnernes fordeling 

kan skyldes et konkurrenceaspekt i forhold til planternes pollen og nektar. Langs en 

højdegradient har man fundet, at blomster med en begrænset adgang til pollen og/eller 

nektar er mere abundante i de lavere områder, mens blomster med en åben morfologi 

er mere udbredt i de højere områder. Da Hymenoptera regnes for at være den orden, 

som er bedst til at tilegne sig pollen og nektar i blomster med begrænset adgang til 

dette, kan det give ordnen en konkurrencemæssig fordel i de lavere dele af bjerget. Jo 

mindre adapterede bestøverne er til den lukkede blomstermorfologi, jo længere op ad 

bjerget kan det tænkes, at de befinder sig. De større energikrav med højden betyder 

desuden, at der synes at være en tendens til, at de enkelte blomster bliver større med 

højdegradienten, hvilket som regel betyder, at de indeholder mere nektar. 
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Modularitet: 

Som det fremgår af tabel 4, består modulerne rød, orange, brun og blågrå (sidstnævnte 

er et satellitmodul, det vil sige, at det ikke er forbundet til hovednetværket) primært af 

Hymenoptera og findes hovedsageligt i det lave og mellemste habitat. Dette stemmer 

overens med, at Hymenoptera er meget påvirkelig over for abiotiske faktorer og 

derfor er mest almindelig i bjergenes lavere del. Det grønne modul, som er spredt ud 

over alle tre habitater, består primært af arter fra ordnen Diptera. De enkelte arter af 

Hymenoptera, som er i modulet, er fordelt i det lave og mellemste habitat, mens arter 

af Diptera også er observeret i det høje habitat. Det blå modul indeholder primært 

Lepidoptera og Hymenoptera, og det er ligesom det grønne modul spredt over alle tre 

habitater. De få links både indenfor og ud til andre moduler kan tyde på, at de enkelte 

arter af Hymenoptera, som er fundet i det høje og mellemste habitat, kan være 

potentielle højdespecialister. Det grå modul er et lille blandet modul, som er fordelt 

over alle tre habitater. De tre arter af Hymenoptera i modulet er observeret i det lave 

habitat, mens de resterende ordner er fordelt over alle tre habitater. Det gule modul er 

domineret af ordnen Diptera og er hovedsageligt i det lave habitat, dog med fire arter 

observeret i alle tre habitater.    

De blå, orange og grå moduler har alle få links både inden for modulerne og ud til 

andre moduler. Dette kan tyde på, at der er relativt mange specialister med få 

interaktioner til andre arter i disse moduler. Omvendt har de gule, grønne og brune 

moduler mange links både inden for modulerne og ud til andre moduler, hvilket tyder 

på en relativt stor mængde generalister med mange interaktioner i disse moduler. Det 

røde modul har mange links inden for modulet, og da modulet primært består af 

Hymenoptera, kunne man forestille sig, at der er en høj grad af tilpasning mellem 

Hymenoptera og de blomsterplanter, som ordnens arter besøger.  

 

Roller: 

Som det fremgår af tabel 5 og figur 6 er størstedelen af netværkets arter specialister 

(84%) med få links inden for deres eget modul og ingen eller få links til andre 

moduler. De resterende arter (16%) fungerer som generalister. Disse generalistiske 

arter samler specialisterne inden for modulerne, men forbinder også modulerne til 

hinanden, hvilket bidrager til en sløring af modulgrænserne (Olesen et al. 2007). Dette 

illustreres på figur 7, hvor blandt andet de to bestøvere i det lave habitat Diptera, nr. 
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78 (gult modul) og Hymenoptera, nr. 77 (orange modul), fungerer som knudepunkter 

for mange arter inden for samme modul.  

I en undersøgelse af 51 bestøvningsnetværk finder Olesen et al. (2007), at fordelingen 

af roller gennemsnitligt er som følger: 85% er specialister, 15% er generalister og 1% 

er supergeneralister, hvilket tilsvarer rollernes fordeling i dette studie.  

 

Rollernes fordeling på bjerget: 

Det er primært i det lave og mellemste habitat, at de tre forskellige typer af 

generalister er fundet. Ni af de 20 arter, som er fundet i alle tre habitater, er enten 

netværksgeneralister eller supergeneralister. Den ene af de to arter, som er observeret 

i habitaterne lav og høj men ikke i det mellemste, er også en supergeneralist. Dette 

tyder på, at denne ene eller måske begge de to arter, som kun er observeret i 

habitaterne lav og høj, faktisk forekommer i alle tre habitater, men bare ikke er 

registreret i det mellemste habitat.  

 

Nestedness: 

Både netværkene for de enkelte habitater og det samlede netværk for alle tre habitater 

er signifikant nestede jf. tabel 6 (P < 0,05). NODF-værdien for det samlede netværk 

er mindre end for de enkelte habitater. Dette kan skyldes, at NODF i følge 

Trøjelsgaard & Olesen (2012, in press) er negativt korreleret med A og P, og større 

netværk har derfor en tendens til at have mindre NODF-værdier. En anden forklaring 

kan være, at den samlede matrix indeholder de tre habitaters netværk, og derved vil 

der være flere løst forbundne arter, og dermed en lavere connectans.  
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Hestehaven: Bestøvningsnetværks artssammensætning i 

relation til grænser mellem markant forskellige habitater 
(data fra Castaño et al. 2006) 

 

Området: 

Datasættet er indsamlet i sommeren 2006 i Hestehaven, Kalø (56° 17.217' N, 10° 

27.916' Ø). Skoven er beliggende tæt på kysten i et opdyrket landbrugsområde, og 

består af en blanding af løvfældende træer, eksotiske nåletræer og åbne områder. 

Hvert af de tre undersøgte habitater havde en plotstørrelse på 10x10 m og var under 

100 m fra hinanden. Observationerne blev udført på vindstille dage med sol mellem 

kl. ni og 15. Lysningen var menneskeskabt, og lysintensiteten i dette habitat samt i 

kysthabitatet var højere end i skoven. Nærmere beskrivelse af habitaterne forelægger 

ikke. 

Resultater: 
 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling over habitaterne: 

Det samlede netværk for de tre habitater indeholder 105 bestøverarter og 39 

plantearter, som har været involveret i 401 observerede interaktioner.  

Ud fra data er der lavet tre matricer, én for hvert af habitaterne. I tabel 7 ses 

netværksparametrene for hver af disse matricer.  

 

Planternes fordeling over habitaterne: 

23 arter (59% = 23/39*100) er fundet i skovlysningen, ni arter (24%) er fundet i 

skoven og ni arter (24%) på kysten (figur 10). Den forholdsvis store forskel mellem 

habitaternes abiotiske faktorer såsom lys, varme og jordbundens salinitet samt 

fugtighed afspejler sig i plantearternes distribuering. Således er kun én art svarende til 

Tabel 7: Beskrivende statistik for de tre habitater. 

Hestehaven  Kyst  Lysning  Skov  

B (bestøvere) 40 82 42 

P (planter) 9 23 9 

M =B*P  360 1886 378 

I (interaktioner) 72 250 79 

C =100*I/(B*P) 20% 13% 21% 

LB =I/B 1,8 3,1 1,9 

LP =I/P 8,0 10,9 8,8 
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3% (= 1/39*100) af det samlede artsantal for planterne observeret i to eller tre 

habitater, og 97% er kun fundet i ét habitat.  

 

 

Det højeste antal unikke interaktioner (int.) er registreret i lysningen (206 int.) mens 

skoven, kysten og habitaternes fællesmængde har henholdsvis 98, 54 og 24 

interaktioner. Interaktionsniveauet er højest for de tre habitaters fællesmængde, hvor 

der kun er fundet én art (24 int./art). Der er registreret 12 int./art i skoven, ni int./art i 

lysningen og syv int./art på kysten.  På trods af at der er lige mange arter i skov- og 

kysthabitatet, er int./art altså næsten dobbelt så højt for skoven. 

 

Bestøvernes fordeling over habitaterne: 

I lysningen er der observeret 82 arter (78% af alle datasættets bestøverarter = 

82/105*100), 42 arter (40%) inde i skoven og 40 arter (38%) er fundet på kysten. 61% 

(= 64/105*100) ud af det samlede antal bestøverarter er kun observeret i ét habitat, 

22% og 17% er fundet i to eller tre habitater. Den største fællesmængde af arter findes 

Figur 10: Grafisk oversigt med planternes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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mellem lysningen og kysten (14%). Lysningen og skoven har 8% af deres arter til 

fælles. Ingen arter er observeret i både skoven og kystområdet.  

 

 

 

 

Det højeste antal interaktioner (int.) er observeret i de tre habitaters fællesmængde 

(170 interaktioner), mens der er fundet færrest interaktioner i kysthabitatet (syv int.). 

Det gennemsnitlige interaktionsniveau i forhold til antal arter er højest i de tre 

habitaters fællesmængde (ni int./art). Syv interaktioner/art er fundet i fællesmængden 

for lysning-skov og fire interaktioner/art i fællesmængden for lysning-kyst. 

 

Modularitet: 

Ifølge programmet SA er parametrene for det samlede netværk over de tre habitater: 

Mo = 0,384344,  = 0380627 og SD = 0,006939. Hvor  igen er det gennemsnitlige 

modularitetsindex for 100 tilfældige netværk med det samme antal arter og links som 

det virkelige. Da det virkelige netværks Mo -værdi er mindre end 0,384344 + 1,96 * 

Figur 11: Grafisk oversigt med bestøvernes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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0,006939 = 0,3942 (Mo = 0,384344 > 0,3942), er netværket ikke-signifikant modulært 

inden for et 95% konfidensinterval. 

 

Roller: 

Da netværket ikke er signifikant modulært kan arterne ikke tilskrives en rolle. 

 

Pajek: 

Netværket er ikke indtegnet i Pajek, da det ikke er modulært, og en visualisering af 

netværk vil derfor ikke være særlig informativ.  
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Turnover-raten: 

For overskuelighedens skyld er arternes turnover-rate mellem de forskellige habitater 

i Hestehaven indskrevet i et oversigtsskema (figur 12). 

 

 

 

 

Planternes turnover: 

I sammenligningen mellem henholdsvis lysningen og kysten (figur 12A) samt 

lysningen og skoven (figur 12B) er 71% (= 22/31*100) af den samlede bestøverpulje 

for de to habitater i lysningen. 3% af artspuljen i disse sammenligninger indgår i 

habitaternes fællesmængde og udgøres af én art, som findes i alle tre habitater. De 

resterende 26% er kun observeret i enten skoven eller på kysten. Lysningen 

Figur 12: Oversigtstabel over ordnernes fordeling over habitaterne. B = bestøvere,  

P = planter. Rækkesummerne er lig 100%.  

 

 



 45 

indeholder altså i forhold til de to andre habitater et større antal arter, som er 

specifikke for dette habitat. I sammenligningen mellem kyst og skov (figur 12C) er 

der lige mange arter, som er specifikke for hvert af habitaterne. Igen er kun én art 

(6%) fundet i begge habitater – denne art er den samme, som også indgik i 

fællesmængden mellem de andre sammenligninger. Der er således ikke nogen 

turnover for planterne i dette datasæt bortset fra den ene plante, som går igen i alle tre 

habitater.  

 

Bestøvernes turnover: 

Habitaterne kyst-lysning (figur 12A): 

55% (= 49/89*100) af den samlede artspulje for de to habitater er i lysningen. 37% af 

arterne er observeret både på kysten og i lysningen, og de sidste 8% er kun observeret 

på kysten. Ordnerne er proportionelt jævnt fordelt, dog er Coleoptera en anelse mere 

abundant i lysningen. Der er således færre arter, som kun er observeret i kystområdet 

sammenlignet med antallet af arter, som kun er set i lysningen. 63% (= 56/89*100) af 

det samlede antal arter forekommer kun i enten lysningen eller på kysten, og 37% er 

observeret i begge habitater.  

 

Habitaterne lysning-skov (Figur 12B): 

Størstedelen (57% = 56/98*100) af den samlede artspulje for de to habitater er kun 

observeret i lysningen. 27% er fundet i både skoven og lysningen, og de resterende 

16% er kun fundet i skoven. 73% af de observerede arter af ordnen Hymenoptera er 

fundet i lysningen, og ingen er fundet inde i skoven. 50% af arterne i Lepidoptera er 

fundet i begge habitater, og henholdsvis 40% og 10% er fundet i lysningen og skoven.  

 

Habitaterne kyst-skov (Figur 12C): 

Der er stort set lige mange arter, som kun forekommer i enten det ene eller andet 

habitat, henholdsvis 34% (= 22/64*100) og 38%. Lidt færre arter, 28%, er observeret i 

begge habitater. Ordnernes proportioner svinger dog inden for de tre habitater, for 

eksempel er Coleoptera primært fundet i skoven (56%), hvorimod Hymenoptera 

primært er fundet i kysthabitatet (57%).  
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Grænsernes permeabilitet: 

For at sammenligne grænsernes permeabilitet er der lavet en sammenligning af 

habitaterne og arternes udbredelse ud fra figur 12. Regneeksempel for habitaterne kyst 

(K), lysning (L) og deres fællesmængde (K-L):  

arter i K-L/arter i K sammenlignet med arter i K-L/arter i L = 33/7>33/49 

hvilket vil sige, at en større andel af arterne i kysthabitatet også findes i lysningen end 

der omvendt er arter fra lysningen, som også findes på kysten. Grænsen fra kyst til 

lysning er altså mere permeabel end grænsen fra lysning til kyst.  

Ved sammenligning af de tre habitater og deres grænser, fremgår det, at kystens 

habitatgrænser er de mest permeable, herefter kommer skoven, og det habitat med de 

mindst gennemtrængelige grænser er lysningen. Grænsen mellem kysten og skoven er 

dog mere permeabel for Coleoptera end for de resterende tre ordner. Der er således en 

stor del af de observerede arter, som er habitatspecialister for lysningen og ikke 

krydser grænserne til de andre habitater.  

 

Nestedness: 

Ifølge programmet ANINHADO er både de enkelte habitaters netværk samt det 

samlede netværk for alle tre habitater signifikant nestede (jf. Tabel 8).  

 

 

 

Diskussion: 
 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling i habitaterne:       

Næsten 80% (= 82/105*100) af det samlede netværks bestøverarter findes i 

skovlysningen, som også er det habitat med langt den største netværksstørrelse (M = 

1886). Dette skyldes gunstigere abiotiske forhold såsom mere lys, varme og læ i dette 

Tabel 8: Oversigt over nestedness-værdier. 

Matrix NODFaktuel NODFrand StDev P Z-score 

Kyst  23,16 15,62 2,82 0,01 2,68 

Lysning  22,17 11,81 1,19 <0,001 8,70 

Skov  28,31 19,45 3,20 0,01 2,77 

Samlet netværk 10,92 7,08 0,63 <0,001 6,06 

NODFaktuel angiver den observerede NODF-værdi og NODFrand den forventede værdi for 

nestedness givet ved middelværdien af 1000 randomiseringer. StDevexp er standardafvigelsen 

for de 1000 randomiseringer, P er sandsynlighedsværdien og Z-score er det standardiserede mål 

for nestedness. 



 47 

habitat (se tabel 7). Netværksstørrelsen for skoven (M = 378) og kysten (M = 360) er 

næsten den samme. Skovens trækroner skærmer af mod sol, varme og vind, hvilket 

giver et mere ensartet og skyggefuldt miljø. Ligeledes er plantediversiteten påvirket af 

kystmiljøets salte jordbundsforhold, som giver svære vækstbetingelser. Man kan 

således sammenligne disse tre habitater med habitaterne fra Andesbjergene i forhold 

til deres LP- og LB-værdier. Lysningen har ligesom det lave habitat i Andesbjergene 

gunstige vækstbetingelser og en stor artsrigdom. Skoven og kysten kan sammenlignes 

med de højere habitater i Andesbjergene, hvor der er svære vækstbetingelser, og en 

vis grad af tilpasning er påkrævet. LP og LB er således højest for lysningen, 

sammenlignet med de to andre habitater, hvor de to værdier er nogenlunde ens.  

 

På trods af at der er flest arter af både planter og bestøvere i lysningen, er 

interaktionsniveauet/art højere i skovhabitatet, hvilket tyder på, at planterne i 

lysningen er mindre generalistiske end dem i skoven (figur 10). Antallet af 

interaktioner/art er hos bestøverne højest for de arter, som forekommer i flere 

habitater, og lavest for de bestøvere, som kun er registreret i ét enkelt habitat. Dette 

tyder altså på en sammenhæng mellem generaliseringsniveau og udbredelse. 

Dag-pragtstjerne (Silene dioica) er som den eneste planteart observeret i alle tre 

habitater. Arten er observeret i næsten lige mange interaktioner i habitaterne skov og 

lysning (henholdsvis 13 og 14 int.), men har kun én interaktion i kysthabitatet. Dette 

tyder på, at arten er generalist i habitaterne skov og lysning, men ikke i kysthabitatet.  

 

En stor del af både plante- og bestøverarterne i lysningen forekommer kun i dette 

habitat (figur 10 og 11). I modsætning hertil er der få bestøverarter, som kun er 

observeret i kysthabitatet. Dette kan skyldes, at det er svært for habitatspecialisterne at 

skaffe ressourcer i skov- og kysthabitatet over hele sæsonen. Skoven har tidlige 

blomster, mens kysten modsat har nogle få sensommerblomster - dog ingen tidlige. 

Lysningen vil derimod sandsynligvis have åbne blomster igennem hele sæsonen. 

Dette kan betyde, at nogle habitatgeneralister måske bevæger sig fra skov til 

skovlysning i foråret og fra skov og skovlysning til kyst senere på året (J. M. Olesen, 

pers. comm.).  
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Modularitet: 

Ifølge programmet SA er hverken de enkelte netværk eller det samlede netværk 

signifikant modulært. Dette kan skyldes, at netværksstørrelsen ikke er stor nok til, at 

SA kan identificere moduler i netværket. En anden forklaring er, at netværkets 

connectans (C) generelt set vil stige, når netværksstørrelsen bliver mindre (Olesen & 

Jordano 2002). Hvis connectansen stiger vil kernen af generalister blive større, hvilket 

kan reducere modularitetsgraden (Olesen et al. 2007).  

 

Turnover-raten: 

Planternes turnover: 

Plantearterne, som er observeret i de tre habitater, er alle habitatspecifikke på nær én 

enkelt art, Dag-pragtstjerne (Silene dioica), som vokser i alle tre habitater (figur 10). 

At arterne er habitatspecifikke på trods af den relativt korte afstand mellem 

observationsområderne skyldes højst sandsynligt den store forskel i habitaternes 

abiotiske forhold. Lysningen har mange en-årige arter, i modsætning til de to andre 

habitater, og Castaño et al. (2006) sætter dette habitat til at være det mest 

”forstyrrede” af de tre. Dette stemmer overens med at en-årige plantearter som regel 

er hurtigt voksende og gode til at sprede sig, hvilket medfører at de ofte klarer sig 

bedre i forstyrrede habitater i forhold til flerårige arter (Krebs 2001).  

 

Bestøvernes turnover: 

Der er ingen habitatspecialister af ordnen Hymenoptera i skoven (figur 11). Generelt 

er ordnen stort set fraværende i skoven, hvilket tyder på, at habitatet ikke er gunstigt 

for ordnen eller at den har svært ved at krydse grænserne hertil. Tilsvarende er der få 

habitatspecialister af ordnen Lepidoptera, hvor hovedparten af arterne enten er i 

fællesmængden mellem lysning-kyst eller lysning-skov. Diptera er den orden, der har 

flest arter, som er observeret i alle tre habitater. Coleoptera er i mindre grad fundet i 

kystområdet, dog er fem arter fælles for alle tre habitater. For alle fire ordner gælder 

det, at de har flest arter i lysningen. Det tyder altså på, at Hymenoptera er mere 

påvirket af miljøet i skoven end de tre andre ordner, hvorimod Diptera er den af 

ordnerne, som er mindst påvirket af de tre habitaters forskellige forhold.     
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Nestedness: 

Både netværkene for de enkelte habitater og det samlede netværk er alle signifikant 

nestede jf. tabel 8 (P < 0,05). Lysningen er det habitat med flest arter og dermed også 

det habitat med den laveste connectans, hvilket stemmer fint overens med, at det har 

den laveste grad af nestedness. I modsætning hertil er der få arter i skoven på grund af 

de strengere abiotiske vilkår om sommeren, hvilket betyder en højere C-værdi og 

dermed også en højere grad af nestedness.  
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Glud strandeng: Bestøvningsnetværks artssammensætning i 

relation til grænser mellem transparente grænser mellem 

habitater (egne data) 
 

Området: 

Strandengen er beliggende i et 

forholdsvist uforstyrret område på 

en tange med Horsens Fjord til 

begge sider og en sø med rørsump 

i midten (55° 49.719' N, 10° 

1.132' Ø) (figur 13). En del af 

tangen er tilplantet med 

nåleskovsplantage, og resten 

ligger urørt hen, hvilket har 

medført et diverst fugleliv.   

Vegetationen er svagt zoneret. 

Men man kan ikke tale om en 

konstant ensrettet saltgradient op 

gennem strandengen, som entydigt 

kan forklare denne zonering. 

Saltindholdet i strandengens nedre 

del er højt, men meget variabelt i tid 

og sted, hvorimod saltindholdet i 

den øvre del er lavt og aftagende på grund af udvaskning (Vestergaard 2000).  

 

Metode: 

Glud strandeng blev inddelt i tre habitater, hver med et areal på 100-300 m
2
. 

Jordbundens salinitet og fugtighed blev undersøgt ved analyse af en række jordprøver. 

 

De tre habitater er karakteriseret ved følgende:  

Kystnært område: Dette er det nedre, salte og forholdsvist tørre habitat tættest på 

havet, og vegetationen er heterogent fordelt. Tættest på kysten dominerer 

Strandsennep (Cakile maritima), Alm. bede (Beta vulgaris), Kveller (Salicornia 

europaea) og Strand-asters (Aster tripolium). Længere væk fra kysten og op ad en 

Figur 13: Kort over habitaterne på Glud strandeng. 
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skråning er især Alm. torskemund (Linaria vulgaris), Guldknap (Tanacetum vulgare) 

og Almindelig Pimpinelle (Pimpinella saxifraga) udbredt.   

Eng: Dette habitat er strandengens øvre, svagt saltede og mere tørre del. Her er 

Strand-engelskgræs (Armeria maritima), Døvnælde (Lamium album) samt forskellige 

arter af Tidsel (Carduus ssp.) og Kløver (Trifolium ssp.) karakteristisk for 

vegetationen.  

Sumpet grøft: Habitatet er beliggende mellem en grusvej og en rørsump i et 

lavtliggende område, og er lettere saltholdigt og fugtigt. Vegetationen er domineret af 

Gåsepotentil (Potentilla anserina), Strand-asters (Aster tripolium), Kær-svinemælk 

(Sonchus palustris) og forskellige arter af Vikke (Vicia ssp.). 

 

Da terrænet er kuperet er denne inddeling af jordens vand- og saltindhold en 

generalisering af forholdene for hvert af habitaterne, men afgrænsningen af 

habitaterne bygger på en variation i deres jordbundsforhold og vegetation. 

Afgrænsningen af habitaterne er i denne undersøgelse ikke skarp. Kystområdet er 

afgrænset fra de to andre habitater af en lille, højtliggende grussti. På den anden side 

af stien ind mod rørsumpen i midten af tangen ligger det sumpede grøftområde. 

Længere henne ad stien flader terrænet ud, og kystområdet er næsten i plan med stien, 

og på den anden side af denne ligger engen. Engen er det af habitaterne, som ligger 

højest i terrænet.    

 

Indsamlingsprocedure: 

Der blev i alt udført observationer på 46 plantearter over perioden fra den 7. juli til 

den 20. august 2011. Arterne blev enten bestemt på stedet eller indsamlet til senere 

bestemmelse. Observationsperioden dækkede over planternes maksimale 

blomstringsinterval, dog blev dataindsamlingen besværliggjort af mange dage med 

dårligt vejr i perioden, hvilket resulterede i færre observationsdage. Observationerne 

blev udført fra kl. ni om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen, et tidsrum hvor 

insekternes aktivitet er højest. Alle observationsdage var med solskin og temperaturer 

omkring 20°C, mens vindforhold og skydække var varierende. Observerede 

planteindivider havde alle et højt antal udsprungne blomster for at maksimere antallet 

af interaktioner. Observationerne blev udført i intervaller á 15 minutter på to 

forskellige tidspunkter på dagen og sæsonen. Over hele perioden blev der lavet 

observationer i ca. 50 timer fordelt over 14 observationsdage. Interaktioner blev kun 
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noteret, hvis de blomsterbesøgende insekter blev set drikke nektar, æde og/eller samle 

pollen. Eksemplarer af bestøverne blev indfanget til senere taksonomisk bestemmelse 

udført af min vejleder, Jens Mogens Olesen. Nogle individer, som i felten var blevet 

bestemt til at være samme art, viste sig senere at være forskellige arter. I dette tilfælde 

blev ikke-fangede individer med samme navngivning inddelt efter, hvilken plante og i 

hvilket habitat de var fundet for at skabe færrest mulige tvivlsomme links. Er et ikke-

fanget individ med samme navngivning som et indfanget eksemplar således fundet på 

samme plante og/eller i samme habitat, antages disse individer at tilhøre samme art. I 

denne indsamling blev interaktioner kun noteret, hvis en bestøverart interagerede med 

det givne planteindivid, der blev observeret.  

 

Resultater:  
 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling over habitaterne: 

I alt indeholdt netværkene 147 bestøverarter og 46 plantearter, som indgik i 637 

observerede interaktioner. Netværksparametrene for hver af de enkelte habitater er 

angivet i tabel 9. 

  

Planternes fordeling over habitaterne: 

Generelt er antallet af arter jævnt fordelt over habitaterne. 27 arter (59% = 27/46*100) 

findes på kysten, og i både eng- og grøfthabitatet er der i hver fundet 26 arter (57%) 

(figur 14). 46% af det samlede antal arter forekommer kun i ét habitat, mens 37% er 

observeret i to habitater og 17% i tre habitater. Den største fællesmængde af arter 

mellem to habitater findes mellem engen og det sumpede grøftområde (33% = 

15/46*100). Den laveste fællesmængde findes mellem det kystnære område og 

grøften, hvor kun 26% af arterne forekommer i begge habitater.  

 

Tabel 9: Beskrivende statistik for de tre habitater. 

Glud strandeng Kystområde  Eng  Sumpet grøft 

B (bestøvere) 88 81 86 

P (planter) 27 26 26 

M=B*P  2376 2106 2236 

I (interaktioner) 204 215 218 

C =100*I/(B*P) 8,6% 10,2% 9,8% 

LB (I/B) 2,3 2,7 2,5 

LP (I/P) 7,6 8,3 8,4 
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Flest unikke interaktioner (int.) er registreret hos de arter, som forekommer i alle tre 

habitater (185 int.). 104 interaktioner er registreret hos de arter, der både er fundet i 

eng- og grøfthabitatet og 80 interaktioner hos dem, som kun er fundet i grøfthabitatet. 

Interaktionsniveauet/art er generelt højest for de arter, som er fundet i to eller tre 

habitater med undtagelse af fællesmængden for grøft- og kysthabitatet, som er relativt 

lav. Til gengæld er interaktionsniveauet/art i grøfthabitatet forholdsvist højt (11 

int./art). 

 

Bestøvernes fordeling over habitaterne: 

81 arter (55% = 81/147*100) er observeret på engen, 86 arter (59%) i grøfthabitatet 

og 88 arter (60%) på kysten (tabel 9). 27% (= 40/147*100) af bestøverarterne er 

observeret i alle tre habitater (figur 15). 19% af det samlede artsantal er observeret i to 

habitater, og 54% er fundet i ét habitat. Den største fællesmængde af bestøvere findes 

mellem engen og grøftområdet (36% = 53/147*100). Fællesmængden mellem grøften 

Figur 14: Grafisk oversigt med planternes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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og kystområdet (34%) er større, end den er for engen og kystområdet (31%), hvilket 

var modsat for planterne. 

 

 

 

Det højeste antal unikke interaktioner (int.) som er registreret, er fundet hos de arter, 

som forekommer i alle tre habitater (306 int.), færrest interaktioner er fundet hos de 

arter, som forekommer i både eng- og kysthabitatet. Interaktionsniveauet/art er 

generelt højere for de arter, som er observeret i to eller tre habitater, end hos de arter, 

som kun forekommer i ét habitat. De arter som er registreret i alle tre habitater har det 

højeste interaktionsniveau/art (otte int./art), herefter følger interaktionsniveauet for 

fællesmængden mellem eng- og grøfthabitatet (4 int./art). Det gennemsnitlige 

interaktionsniveau for bestøverne er lavest i grøfthabitatet (1 int/art). 

 

 

 

 

 

Figur 15: Grafisk oversigt med bestøvernes fordeling over de tre habitater samt antallet af unikke 

interaktioner. 
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Modularitet: 

For det samlede netværk er Mo = 0,377, µ = 0,373 og SD = 0,00522. Det totale 

netværk inkluderende alle tre habitater er derfor ikke signifikant modulært, da 0,373 + 

1,96 * 0,00522 = 0,383, Mo = 0,377 < 0,384. 

 

Roller: 

Da netværket ikke er signifikant modulært kan arterne ikke tilskrives en rolle. 

 

Pajek: 

Netværket er ikke indtegnet i Pajek, da det ikke er modulært, og en visualisering af 

netværk vil derfor ikke være særlig informativ.  
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Turnover-raten: 

For overskuelighedens skyld er arternes turnover-rate mellem de forskellige habitater 

på Glud strandeng indskrevet i et oversigtsskema (figur 16). 

 

 

 

 

 

Planternes turnover: 

I de to parvise sammenligninger kyst-eng (figur 16A) og eng-grøft (figur 16B) er 

omkring 60% (= 25/39*100 og 22/37*100) af det samlede antal plantearter kun fundet 

i ét habitat, og de resterende 40% er observeret i begge habitater. I sammenligningen 

af kyst og grøft (figur 16C) er 71% kun observeret i det ene af habitaterne og 29% i 

Figur 16: Oversigtstabel over ordnernes fordeling over habitaterne. B = bestøvere, P = planter. 

Rækkesummerne er lig 100%.  
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begge habitater. Det vil sige, at omkring 2/3 af plantearterne er habitatspecialister, og 

ca. 1/3 er habitatgeneralister. 

 

Bestøvernes turnover: 

Habitaterne kyst og eng (figur 16A): 

Generelt er antallet af arter i de forskellige ordner fordelt jævnt ved sammenligning af 

de to habitater og deres fællesmængde med undtagelse af Hymenoptera, hvor 52% af 

arterne fra denne orden er observeret i kysthabitatet. Fællesmængden af arter for de to 

habitater er 36%, hvilket er den laveste fællesmængde af de tre parvise 

sammenligninger.  

 

Habitaterne eng og sumpet grøft (figur 16B): 

48% af arterne i denne sammenligning findes i habitaternes fællesmængde, især 

Diptera og Hymenoptera er dominerende i begge habitater. Stort set lige mange 

habitatspecialister er fundet i hver af de to habitater.  

 

Habitaterne kyst og sumpet grøft (figur 16C): 

Også i denne sammenligning er en stor del af arterne fundet i begge habitater, og 

fællesmængden af arter er 40%. Det er især ordnerne Diptera, Lepidoptera og 

Hymenoptera, som findes i begge habitater, hvorimod antallet af Coleoptera og 

kategorien ”andre” næsten er det samme for de to habitater og deres fællesmængde.    

 

Grænsernes permeabilitet: 

Regneeksempel for habitaterne kyst (K), eng (E) og deres fællesmængde (K-E):  

arter i K-E/arter i K sammenlignet med arter i K-E/arter i E = 45/43 < 45/36, 

hvilket vil sige, at en større andel af arterne i enghabitatet også findes på kysten, end 

der omvendt er arter fra kysten, som også findes på engen. Grænsen fra eng til kyst er 

altså mere permeabel end grænsen fra kyst til eng. 

Overordnet er engen det habitat med de blødeste grænser, herefter kommer den 

sumpede grøft og til sidst kystområdet. For ordnen Diptera er rækkefølgen dog kyst, 

eng, grøft, og for Lepidoptera er den kyst, grøft, eng.  
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Nestedness: 

Både netværkene for de enkelte habitater og det samlede netværk for alle tre er 

signifikant nestede jf. tabel 10 (P < 0,05).  

 

 Diskussion: 
 

Beskrivende statistik og ordnernes fordeling i habitaterne: 

Gradienten gennem habitaterne er relativt svag, hvilket medfører, at habitatgrænserne 

får en transparent karakter uden nogen markant forskel mellem habitaterne. Dette 

betyder, at mange arter er fælles for de tre habitater. Herudover skal det nævnes, at 

habitaterne ligger op ad hinanden, hvilket også vil facilitere udvekslingen af arter 

imellem dem, da flyve- og frøspredningsafstanden er kort. Enghabitatet har den 

mindste netværksstørrelse (M = 2106), se tabel 9. Antallet af plantearter (P = 26) i 

dette habitat er det samme som i grøften, men antallet af bestøverarter er her det 

laveste (Beng = 81) sammenlignet med de to andre habitater (Bkyst = 88, Bgrøft = 86). En 

mulig forklaring kan være, at der ikke er så mange planteindivider på grund af de 

tørre jordbundsforhold på engen. Det mindre antal planter og en mere spredt placering 

af disse på engen kan have en negativ påvirkning på antallet af bestøvere. På kysten er 

der de højeste værdier af B (=88) og P (=27), men det laveste antal interaktioner (I = 

204). Dette kan skyldes, at der kan være planter, som delvist er tilpasset 

vindbestøvning og derfor ikke tiltrækker så mange bestøvere. Desuden kan det 

betyde, at der er flere specialiserede arter i dette habitat. Dog er forskellen i værdierne 

ikke større, end at det kan skyldes tilfældigheder. 

Både for planter og bestøvere er interaktionsniveauet/art højest for de arter, som 

forekommer i alle tre habitater, og generelt har både planter og bestøvere, som 

forekommer i flere habitater, et højere interaktionsniveau end de arter, som kun 

Tabel 10: Oversigt over nestedness-værdier. 

Matrix NODFaktuel NODFrand StDev P Z-score 

Kystområde 9,31 6,02 0,77 <0,001 4,30 

Eng 9,67 6,99 0,86 <0,001 3,10 

Sumpet grøft 7,81 6,32 0,77 <0,001 1,96 

Samlet netværk 9,25 5,74 0,45 <0,001 7,87 

NODFaktuel angiver den observerede NODF-værdi og NODFrand den forventede værdi for 

nestedness givet ved middelværdien af 1000 randomiseringer. StDevexp er standard afvigelsen 

for de 1000 randomiseringer, P er sandsynlighedsværdien og Z-score det standardiserede mål 

for nestedness. 
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forekommer i ét habitat (se figur 14 og 15). Dette tyder på, at der er en række 

generalistiske arter, som lever i flere habitater og har flere interaktionspartnere. 

 

Modularitet: 

Ifølge Olesen et al. (2007) har netværksstørrelsen indflydelse på modulariteten, 

hvilket bevirker, at netværk med under 150 arter ofte ikke er signifikant modulære.  

Dette netværk har samlet 193 arter, hvilket måske ikke har været nok. En anden 

mulighed er, at kernen af generalister er så stor, at modularitetsgraden reduceres 

(Olesen et al. 2007). Det kan være kombinationen af, at netværket indeholder relativt 

få arter, og at en stor del af disse har en generalistisk adfærd, som medfører den 

manglende modularitet.  

 

Turnover-raten: 

Planternes turnover: 

Den svage gradient af strandengens abiotiske forhold afspejler sig i 

plantekompositionen, hvor der sker en gradvis ændring af arter. Habitaternes tætte 

placering i forhold til hinanden letter desuden spredningen af plantearter imellem dem 

(figur 16). 

 

Bestøvernes turnover: 

Umiddelbart ville man forvente at finde flest arter af Hymenoptera i enghabitatet, da 

man må formode, at der er mere vindstille i dette habitat sammenlignet med 

kystområdet (figur 15 og 16). En mulig forklaring på dette kan være, at der 

forekommer flere plantearter, som Hymenoptera besøger, på kysten end i engområdet. 

Dette kan blandt andet skyldes, at de to habitater varierer i jordbunds- og vindforhold.  

De mange fluer på kysten kan skyldes, at den rådne tang kan fungere som substrat for 

deres larver. En anden mulighed er, at plantesammensætningen dikterer, hvor 

bestøverne foretrækker at være. 

Kyst-grøft habitaterne har en stor fællesmængde af arter, hvilket kan skyldes, at de to 

habitater måske ligner hinanden mere end først antaget (figur 16C). 

27% af bestøverne går igen i alle tre habitater, hvilket er lidt flere end for planterne, 

hvor det er 17%. En årsag hertil kan være, at bestøverne er mere mobile og måske i 

mindre grad påvirkes af områdets abiotiske forhold sammenlignet med de sessile 

planter (Dupont et al. 2009). Dog er der samlet set flere habitatspecifikke bestøvere 
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end planter til trods for, at vores opfattelse af habitatgrænser som oftest bestemmes af 

vegetationens fordeling og ikke af bestøvernes udbredelse.  

 

Grænsernes permeabilitet:  

Habitatgrænserne ved Glud er mest permeable for Diptera og Hymenoptera, og mest 

impermeable for Coleoptera og Lepidoptera. Netværkene i de enkelte habitater kan 

derfor med en vis ret siges at være isolerede mht. Coleoptera og Lepidoptera, mens 

Diptera og Hymenoptera opfatter hele lokaliteten som ét stort habitat.  

 

Nestedness: 

Netværkenes NODF-værdier for de tre habitater er meget ens, hvilket understøtter, at 

variationen mellem dem ikke er særlig stor (tabel 10). 

 

Forsøgsdesign og fejlkilder: 

Både abiotiske og biotiske faktorer kan danne habitatgrænser (Olesen et al. 2010), og 

jordens salt- og vandindhold er blot to af flere parametre på strandengen, som 

potentielt kan spille ind på artskompositionen. For at få et mere præcist billede af, 

hvordan parametrene ændrede sig langsomt op gennem terrænet, kunne man forestille 

sig, at man havde delt området op i flere mindre zoner, for eksempel en zone for hver 

anden/tredje meter fra kysten og op efter, for her at observere hvilke arter og 

interaktioner der forekom. Desuden kunne man vælge at inddrage frekvensen af 

bestøvere såvel som planter, således at det ikke kun var artsrigdommen, der blev 

undersøgt. Denne metode ville være mere objektiv, fordi den ville ignorere vores 

opfattelse af habitatgrænser.  

For at undgå at planternes abundans fik betydning for resultaterne, blev interaktioner 

kun noteret, når de skete på det udvalgte planteindivid indenfor observationsperioden. 

Der er der ikke taget højde for antallet af blomster per planteindivid, som også vil 

have indflydelse på resultatet, da blomsterantallet var varierede. En anden fejlkilde er 

afstanden mellem iagttageren og planten, da det kan være svært at observere mindre 

bestøvere på længere afstand. Omvendt kan en for kort afstand til planten bevirke, at 

nogle potentielle bestøvere ikke interagerer med planten. Plantens omgivelser kan 

også have indflydelse på interaktionsmønstret. Står der for eksempel mange individer 

af samme art i omgivelserne eller mange andre plantearter, som tiltrækker samme 

type bestøverart, kan dette øge det observerede antal bestøvere. Omvendt kan antallet 
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muligvis påvirkes negativt, hvis planten står isoleret, eller hvis den er mindre synlig – 

eksempelvis står i et område med højt græs. Herudover skal vejrforhold, tidspunkt på 

sæsonen samt menneskelige fejl nævnes som potentielle faktorer, der kan have haft 

indflydelse på resultaterne. 

Analyser og diskussion på tværs af de tre datasæt: 
 

Opsummering af de tre datasæt: 

Tabel 11: Opsummering af de tre datasæts karakteristika. 

 Andes bjergene Hestehaven Glud strandeng 

Området Mere ekstreme 

abiotiske forhold med 

højden.  

Habitaterne ændrer sig 

gradvist lang 

højdegradienten, og 

grænserne imellem 

dem er transparente i 

deres karakter.   

Meget forskellige 

habitater defineret ved 

forskelle i lys, 

fugtighed og 

jordbundsforhold. 

Markant forskel 

mellem habitaterne, og 

skarpe grænser mellem 

dem. 

De tre habitater ligner 

hinanden meget, og 

grænserne imellem 

dem er bløde. 

Beskrivende statistik P, B, I, LB, LA og M 

falder med højden, 

hvorimod C som stiger.  

P, B, I, LB, LA, M og C 

er stort set ens for kyst 

og skov. Disse 

parametre er højere for 

lysningen, hvor næsten 

halvdelen af netværkets 

arter er observeret.  

P, B, I, LB, LA, M og C 

er stort set ens for de 

tre habitater. 

Modularitet + - - 

Turnover/ 

permeabilitet 

* Grænserne er lige 

permeable for alle 

ordner og planter.  

* Grænserne bliver 

mere permeable med 

højden.  

* Flere generalistiske 

bestøvere med højden, 

omvendt for planterne. 

* Ordnen 

Hymenopteras artantal 

falder meget med 

højden.   

* Flere 

habitatspecifikke 

plante- end 

beestøverarter. 

* Ingen forskel i 

grænsernes 

permeabilitet for de 

forskellige 

bestøverordner. 

* Generelt har kysten 

den mest permeable 

grænse,  herefter følger 

skoven og den mindst 

permeable er 

lysningens 

habitatgrænse.  

* 80% af netværkets 

arter er fundet i 

lysningen.  

* Flere 

habitatspecifikke 

plante- end 

bestøverarter. 

* Nogen forskel i 

grænsernes 

permeabilitet for de 

forskellige 

bestøverordner. 

* Grænserne er mest 

permeable for 

Hymenoptera og 

Diptera, og mindst 

permeable for 

Coleoptera og 

Lepidoptera.  

* Flere 

habitatspecifikke 

bestøvere end planter. 

* Forskel på 

grænsernes 

permeabilitet for de 

forskellige 

bestøverordner. 

Nestedness + + + 

Andet Generelt gælder det for de tre datasæt, at arter som er observeret i mere end 

ét habitat gennemsnitligt har flere unikke links, end arter som kun er 

registreret i ét habitat. 
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Indsamling af data samt forsøgsdesign: 

Generelt kan nogle interaktioner i bestøvningsnetværk være uregistrerede enten på 

grund af, at de ikke er observerede, eller at de er såkaldte ”forbudte links” (Bascompte 

& Jordano 2007, Olesen et al. 2011). Manglende registreringer kan forebygges ved at 

indsamle en rigelig datamængde, da det vil være med til at øge antallet af 

observationer mellem sjældne arter, hvor interaktionsraten er meget lav. Forbudte 

links vil dog forblive ikke-observerede uafhængigt af dataindsamlingsindsatsen. Dette 

skyldes interaktions-begrænsninger såsom størrelsesforskelle mellem 

interaktionspartnere, tilgænglighedsbegrænsninger og ikke-overlappende fænologiske 

faser (Bascompte & Jordano 2007, Olesen et al. 2011). Interaktions-begrænsninger 

virkede i nogle tilfælde til at påvirke dataindsamlingen på Glud strandeng, da nogle 

planter som i starten af sæsonen havde mange besøg, næsten ikke havde nogen 

interaktioner sidst på sæsonen på trods af, at blomstringsperioden endnu ikke var slut. 

Generelt ville flere observationsdage have været favorabelt for at få et mere præcist 

billede af artskompositionen og antallet af mulige interaktioner.  

 

De tre datasæt i dette studie fortæller ikke noget om artstætheden, men udelukkende 

om deres fordeling. Abundansen af arterne vil kunne give et mere nuanceret billede af 

artskompositionen i de respektive habitater, såsom om der er observeret ét individ 

eller 100 individer i habitatet. Dette kan have betydning for arternes roller i netværket 

herunder også økologiske parametre, eksempelvis konkurrence (Fox & Morrow 1981, 

Stamps et al. 1987, Olesen et al. 2010). Herudover viser et studie af Hagen et al. 

(2010), at det er blomsterabundansen og ikke plantediversiteten, som er den 

grundlæggende faktor for de temporale ændringer i de blomsterbesøgende biers 

diversitet.  

Habitaternes størrelse og form kan også have indflydelse på arternes migration over 

grænserne. Er habitatet således et stort, firkantet område, vil arter, som befinder sig i 

midten af dette sjældnere krydse habitatgrænsen end individer i rektangulære 

studieplots. Blomsterplanternes distribuering i habitatet kan desuden have indflydelse 

på bestøvernes udbredelse (Stamps et al. 1987). Således kunne man forestille sig, at 

den optimale dataindsamling udover bestøvningsinteraktioner ville omfatte data over 

habitatets størrelse og form samt arternes tæthed og distribuering. Dette er dog svært 

at udføre i praksis, da grænserne ikke er absolutte og opfattes forskelligt af arterne. 

Især for habitater med en transparent grænse vil det være vanskeligt at lave specifikke 
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opmålinger. Bosch et al. (2009) forslår desuden, at man kan supplere den plante-

centraliserede tilgang til bestøvningsnetværk ved at undersøge den pollen som sidder 

på bestøverne, for at få information om eventuelle sjældne interaktioner. Endvidere 

skal det nævnes, at et habitats alder/successionsstadie og generelle miljøfaktorer har 

indflydelse på artssammensætningen i området og derfor også kunne inddrages i 

analysen af netværk.      

Som før nævnt er et-årige studier af bestøvningsnetværk ”her-og-nu-snapshots”. For 

at kunne drage mere overordnede konklusioner er man nødt til at indsamle data over 

flere sæsoner til at tegne et mere generelt billede af netværket. Ikke alene kan 

populationen af henholdsvis planter og bestøvere ændre sig, men grænsens karakter er 

også dynamisk. Fagan et al. (2003) påpeger, at undersøgelser af grænsernes 

indflydelse på populationsdynamik generelt er ukomplette, da der ikke tages højde for 

grænsernes egne dynamiske faktorer. Grundet grænsernes og populationernes 

omskiftelige karakterer i tid og rum kan man altså ikke drage nogle generelle 

konklusioner ud fra kun tre datasæt samlet over én sæson, men her skitseres de 

generelle tendenser. 

 

Planternes og bestøvernes fordeling i datasættene: 

Set i forhold til planterne forekommer en større andel af bestøverne i to eller tre 

habitater, hvilket tyder på, at de er mindre påvirkede af variationen mellem 

habitaterne (tabel 12). Forskellen kan skyldes, at planterne er mere påvirkede af de 

abiotiske forhold, da eksempelvis jordbundens saltindhold i kystnære områder vil 

være af større betydning for vegetationen end for bestøverne. Herudover er bestøverne 

mobile modsat de sessile planter, hvilket letter deres spredning mellem habitaterne.  

Frøspredningsevne, bestøvning/reproduktionssystem, vækstform og frøantal er 

centrale karakterer for planternes evne til at sprede sig mellem habitater og dermed 

krydse grænser. Planternes afhængighed af bestøverne er varierende mellem arterne. 

Nogle træk er dog især vigtige for at tiltrække bestøvere og ekskludere 

pollen/nektartyve. Herunder hører blomstermorfologi samt mængde og kvalitet af 

pollen/nektar (Hagen et al. 2012, in press).   
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Datasættet fra Hestehaven har flest arter af planter såvel som bestøvere, der kun er 

observeret i et habitat, hvilket stemmer overens med, at habitatgrænserne her er de 

mest iøjnefaldende set i forhold til de to andre netværk. Datasættet fra Glud strandeng 

har den største fællesmængde af plantearter, som er observeret i to eller tre habitater, 

hvilket passer fint med, at habitatgrænserne i dette netværk har en høj grad af 

transparens, da habitaternes abiotiske forhold ligner hinanden meget. Dette afspejler 

sig også i bestøvernes fordeling, hvor 46% er fundet i to eller tre habitater. I netværket 

fra Andes bjergene er 24% af planterne og 51% af bestøverne fundet i mere end ét 

habitat. Over de tre datasæt eksisterer der således en generel tendens til, at jo mere 

habitaterne ligner hinanden, jo mere permeable er grænserne, og jo flere arter deler 

habitaterne. I alle tre datasæt har de arter, som er observeret i enten to eller tre 

habitater desuden et højere gennemsnitligt antal af unikke interaktioner, og de kan 

derfor antages at være mere generalistiske end arter, der kun er observeret i ét habitat. 

Det vil sige, at ved blot at kende en arts bestøvningsgeneralisationsniveau inden for et 

lokalt netværk i et habitat, kan man måske gøre forudsigelser om artens udbredelse og 

generalisationsniveau i andre habitater.   

 

Dette studie viser, at grænsernes permeabilitet kan opfattes forskelligt imellem 

arter/ordner. Når habitatets forhold og/eller netværkets komposition ændrer sig, kan 

arternes roller i netværket også ændre sig. Dette er i overensstemmelse med et studie 

lavet af Hagen & Kraemer (2010), hvor artssammensætningen af Hymenoptera i tre 

habitater (”åben landbrugsjord”, ”skovkant” og ”skov”) ved den Kenyanske 

Kakamega regnskov blev undersøgt. Her fandt man, at 47% af alle arterne var 

observeret i alle tre habitater, hvilket indikerer en høj grad af permeabilitet i disse 

habitatgrænser for Hymenoptera. Forskellene i arternes evne til at krydse 

Tabel 12: Andelen af plante- og bestøverarter som er observeret i henholdsvis ét, to og tre habitater for 

hvert datasæt. Søjlesummerne svarer til 100%. 

 Planter Bestøvere 

Andes Hestehaven Glud Andes Hestehaven Glud 

Arter observeret i ét 

habitat 

76% 97% 46% 49% 61% 54% 

Arter observeret i to 

habitater 

20% 0% 37% 35% 22% 19% 

Arter observeret i 

tre habitater 

4% 3% 17% 16% 17% 27% 
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habitatgrænserne medførte en ændring af netværkssammensætningen i de tre 

habitater.  

 

I tabel 13 ses andelen af arter indenfor hver orden ud af det samlede antal arter, som 

er fundet i mere end ét habitat for hvert af de tre datasæt. Andelen af arter inden for 

ordnen Diptera er i alle tre netværk høj, hvilket kan betyde, at denne orden har relativt 

let ved at krydse habitatgrænserne, og den må derfor forventes at have en forholdsvis 

høj grad af generalisering.  

 

Tabel 14 viser den procentvise andel af arter indenfor hver orden (ud af det samlede 

antal ordner) som er observeret i to eller tre habitater. Ud fra denne tabel er det 

primært Lepidoptera og Diptera, som har lettest ved at krydse habitatgrænserne.   

I datasættene fra Hestehaven og Glud strandeng er Diptera den mest artsrige orden i 

alle tre habitater, hvor det for Andesbjergene er Hymenoptera i det lave habitat og 

Diptera i de to andre. Dette stemmer overens med det globale mønster, hvor bi-

diversiteten er størst i varme og tørre habitater, og falder jo koldere og vådere 

habitaterne bliver, og her bliver Diptera mere artsrig (Arroyo et al. 1982, Warren et al. 

Tabel 13: Andelen af arter indenfor hver orden ud af det samlede antal arter, som er fundet i enten to 

eller tre habitater.  

Orden/Habitat Andes bjergene Hestehaven Glud strandeng 

Hymenoptera 35% 15% 22% 

Diptera 42% 44% 64% 

Lepidoptera 21% 20% 6% 

Coleoptera 2% 22% 8% 

Det samlede antal arter/søjlesummen er for hvert netværk 100%.  

Regneeksempel med Hymenoptera, Andes bjergene: samlet antal arter indenfor de fire ordner, som er 

fundet i to og tre habitater = 58 arter, Hymenoptera-arter fundet i to eller tre habitater =20. 20/58*100 = 

35%. 

Tabel 14: Andelen af arter indenfor hver orden ud af det samlede antal arter for en given orden, som er 

fundet i enten to eller tre habitater i hvert datasæt.  

Orden/Habitat Andes bjergene Hestehaven Glud strandeng 

Hymenoptera 34% 50% 41% 

Diptera 63% 36% 58% 

Lepidoptera 92% 73% 40% 

Coleoptera 50% 29% 27% 

Det samlede antal arter fra hver orden i hvert datasæt er 100%.  

Regneeksempel med Hymenoptera, Andes bjergene: samlet antal Hymenoptera-arter fundet i to og tre 

habitater = 20 arter, Hymenoptera-arter i alt =59. 20/59*100 = 34%. 
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1988, Elberling & Olesen 1999, Medan et al. 2002, Dupont et al. 2003, Devoto et al. 

2005, Hagen et al. 2010). Det giver således god mening, at Diptera har en større 

artsrigdom end Hymenoptera i de to danske datasæt sammenlignet med det lave 

habitat i Andes, da Andesbjergene som følge af de klimatiske ændringer med højden, 

kan ses som som et middelhavsklima ved bjergets fod gående mod et alpint klima 

med højden (Arroyo et al. 1982). Dette kan også ligge til grund for den høje 

artsrigdom af Hymenoptera i den lave del af bjerget, som aftager med 

højdegradienten, og Diptera får den højeste artsdiversitet i det mellemste og højeste 

habitat.  

Det relativt høje antal arter af Diptera i alle tre datasæt kan forklare, hvorfor ordnen i 

tabel 13 er den med flest arter, som er fundet i mere end ét habitat – altså jo højere 

artsantal, jo større andel af arter må generelt set forventes at krydse grænser. I tabel 14 

er der taget højde for artsantallet, og denne viser, hvor mange arter indenfor hver 

orden, som krydser grænserne. Her er fordelingen mere jævn, og Lepidoptera er her 

den orden, som har det højeste antal af arter, der krydser grænserne i Andesbjergene. 

Dette er som nævnt i overensstemmelse med González et al. (2009), som finder, at 

Lepidoptera er den eneste insektgruppe, som ikke er signifikant påvirket af hverken 

nedbørs- og temperaturgradienten. I tabel 14 ses det også, at omkring 60% af arterne i 

ordnen Diptera er fundet i mere end ét habitat i datasættene for Andesbjergene og 

Glud strandeng.   

Bestøvernes udbredelse og dermed deres kapacitet til at krydse habitatgrænser 

bestemmes af morfologiske og adfærdsmæssige træk. Warren et al. (1988) undersøger 

udbredelsesmønstre for bestøverordners fordeling over højdegradienter i en række 

datasæt fra forskellige geografiske områder. Her finder de, at fordelingen af ordnerne 

Hymenoptera, Diptera og Coleoptera må skyldes forskelle i termoregulering og ikke 

selektivt pres fra ændringer i blomsternes udformning, da denne bliver mere åben 

langs højdegradienten. Der er ikke noget generelt mønster for udbredelsen af 

Lepidoptera, hvilket kan skyldes, at termoreguleringsfaktorer er mindre 

betydningsfulde for ordnens distribuering. I et studie af Bingham & Orthner (1998) 

omkring fordelingen af Hymenoptera i Rocky Mountains, fandt de, at solitære bier 

med lille eller mellemstor kropsstørrelse var mest abundante ved bjergets fod, og i de 

højere, alpine områder var humlebier de mest abundante (se figur 9). Dette stemmer 

overens med, at især termoregulering er en afgørende faktor for bestøvernes evne til at 

krydse habitatgrænser over en højdegradient. En lille kropsstørrelse vil have et større 
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overfladeareal og derfor skal der bruge mere energi på opretholdelse af 

kropstemperaturen sammenlignet med større individer. Desuden har arter med en 

forholdsvis stor kropsstørrelse ofte en god spredningsevne, da de har et stort 

vingefang (Öckinger et al. 2010). 

Öckinger et al. (2010) undersøgte, hvordan forskellige karakterer ved Lepidoptera 

havde indflydelse på ordnens respons på habitatframentering og –tab. Her finder de, at 

de tre centrale træk for arters tilstedeværelse i et fragmenteret landskab er 

spredningsevne, nichebredde og reproduktivt potentiale. Ses disse tre karakterer i 

sammenhæng med resultaterne fra dette studie, stemmer det overens med, at 

spredningsevnen kan have indflydelse på arternes evne til at krydse habitatgrænser, da 

mere mobile bestøvere oftere vil komme i kontakt med grænserne. Arter med en bred 

fødeniche vil desuden lettere kunne krydse grænser, da de vil være mindre påvirkede 

af skift i ressourceaksen. Et stort reproduktivt potentiale betyder en stor andel af 

potentielle emigranter, og dermed en øget mulighed for kolonisering samt en højere 

tilpasningsevne. Desuden kan bestøvernes socialitet have indflydelse. Eksempelvis er 

sociale bier bedre til at høste føde end solitære bier, og de er desuden mere 

generalistiske, da kolonien skal have føde gennem hele sæsonen eller året (Hagen et 

al. 2012, in press).      

 

Netværksstrukturer: 

Olesen et al. (2007) finder i deres studie, at nestedness og modularitet ikke er 

korrelerede, da nestedness er arternes placering i matricen som følge af deres links-

antal, og modularitet derimod beror på arternes gruppering i forhold til deres link-

affinitet til andre arter. Dog er begge organiseringer i nogen grad korreleret med 

antallet af fyldte celler (C) og matricens størrelse (M). Generelt set vil C falde, når M 

stiger. Når C stiger, bliver kernen af links mellem generalister større, hvilket kan 

resultere i en reduktion i modularitetsgraden og en øget grad af nestedness 

(Bascompte et al. 2003, Olesen et al. 2007). Fortuna et al. 2010 viser dog, at 

nestedness og modularitet både kan være negativt og positivt korrelerede alt efter 

connectansen (C). Hvis C er høj, vil netværkene som regel have en høj grad af 

nestedness, og en lav grad af modularitet. Omvendt vil en lav connectans medføre en 

høj grad af nestedness og modularitet. Ser man på de tre netværk i relation til dette, 

stemmer det fint overens med at datasættet fra Andesbjergene både er nested og 

modulært, da det har en relativt lav C-værdi (tabel 15). Datasættene fra Hestehaven og 
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Glud strandeng har modsat en relativt høj C, hvilket stemmer overens med, at de er 

nestede, men ikke modulære.  

 

 

Alle tre datasæt i dette studie er signifikant nestede, hvilket overordnet betyder, at 

specialiserede planter som regel får flere besøg af generalistiske bestøvere, og 

generalistiske planter ofte får besøg af specialiserede bestøvere. Graden af nestedness 

kan være reduceret på grund af blomstermorfologi eller bestøveradfærd, hvilket kan 

udelukke nogle bestøver-plante interaktioner (Dupont et al. 2003). 

 

I overensstemmelse med datasættet fra Andesbjergene, finder Olesen et al. (2007) i en 

analyse af 51 bestøvningsnetværk, at der gennemsnitligt kun er 16% af arterne, som er 

generalister og dermed af stor betydning for netværket. Hvis disse arter forsvinder, 

kan det betyde en fragmentering af netværket, hvilket potentielt kan udløse en 

kaskadeeffekt (Montoya et al. 2006, Kaiser-Bunbury et al. 2010). Lokalt abundante 

arter har generelt oftere flere links og dermed en højere grad af generalisering end 

lokalt sjældne arter (Dupont et al. 2003, Ashworth et al. 2004, Alarcón et al. 2008, 

Olesen et al. 2008). Man kan således forvente (på trods af at dette studie ikke 

indeholder information om abundans), at lokalt abundante arter med en høj 

generaliseringsgrad som regel også vil være de arter, som krydser habitatgrænserne.  

Den nestede, asymmetriske struktur betyder, at de lokalt abundante, generalistiske 

arter danner grundlag for de mere specialiserede og sjældne arter, hvilket både gælder 

for planter og bestøvere (Dupont et al. 2009). På dette grundlag bør man ikke kun 

fokusere på at bevare sjældne arter, men også de mere almindelige arter. Man kan dog 

måske forvente, at de generalistiske og abundante arter har lettere ved at tilpasse sig 

miljøændringer, siden de har lettere ved at krydse habitatgrænser. Det kan virke som 

et paradoks, at netværk ud fra dette aspekt virker relativt robuste, når selv en lille 

ændring af knuder og/eller links kan udløse forandringer gennem netværkets struktur, 

og netværk ud fra en teoretisk vinkel er relativt skrøbelige (Montoya et al. 2006).   

 

 

Tabel 15: Connectans-værdier for de tre datasæt. 

 Andesbjergene Hestehaven Glud strandeng 

C =100*I/(B*P) 4,5% 9,8% 9,4% 
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Opsummering og konklusion: 
 

Netværksanalyser er et komplekst felt, da de som empiriske undersøgelser indeholder 

mange variable parametre, der kan have indflydelse på både hinanden og de 

observerede interaktioner. Endvidere kan de teoretiske computeranalysers simulerede 

kaskadeeffekter, udregninger med videre, hurtigt flytte fokus fra virkelighedens natur. 

I denne undersøgelse er der derfor forsøgt at forene de to tilgange til 

netværksundersøgelser ved både at beskrive netværkene i ord og gennem 

computeranalyser.  

Ud fra dette studie af habitatgrænsers påvirkning af bestøvningsnetværk kan man 

drage følgende slutninger: 

 Jo mere to habitater ligner hinanden, jo blødere vil grænsen imellem dem 

være, og jo flere arter deler de. 

 Ordner/arter kan opfatte habitatgrænsernes permeabilitet forskelligt – selv 

over relativt svage gradienter, som det ses fra Glud strandeng. 

 Bestøvere er som regel mindre habitatspecifikke end planter. 

 Hymenoptera virker generelt til at være mere følsom overfor kulde- og 

fugtgradienter end ordnerne Diptera og Lepidoptera jf. studiet fra 

Andesbjergene.  

 Diptera er en relativt artsrig orden i alle tre datasæt og virker til at have 

forholdsvist let ved at krydse habitatgrænserne. 

 Arter, som forekommer i mere end ét habitat, har generelt et højere 

gennemsnitligt antal unikke interaktioner og kan derfor antages at være mere 

generalistiske end arter, som er habitatspecifikke. 

 

Som ved så mange andre netværksundersøgelser giver dette studie lige så mange nye 

spørgsmål som svar. For hvis netværkstopologien forandrer sig over relativt små, 

lokale områder, som vist i dette studie, vil rollerne som generalist og specialist 

dermed også variere i tid og rum. Dette kan sløre billedet af netværkenes robusthed og 

dermed også vanskeliggøre en potentiel bevaringsindsats. Endvidere bør man 

undersøge de morfologiske karakterers betydning for bestøvernes placering i 

netværket, for eksempel er kropsstørrelsen indenfor frøspredningsnetværk 

velundersøgt, mens undersøgelser herom mangler i relation til bestøvningsnetværk.  
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Introduction 

The abiotic environment forms a kind of physical template or spatio-temporal matrix 

of heterogeneity on which biotic complexity unfolds and operates (e.g. Holling 1973). 

The outcome of biological processes, in general, may change completely if physical 

heterogeneity is introduced into a system, e.g. in the classical textbook predator-prey 

study of mites made by Huffaker et al. (1963), i.e. when we move towards the use of 

spatially explicit model systems.  

Habitat or spatial heterogeneity is often visualized as a mosaic of distinct 

patches, e.g. in much of the meta-population literature (e.g. Hanski 1999). However, 

borders separating habitats vary in their expression for different abiotic and biotic 

elements and processes (Stamps et al. 1987), e.g. the border between a light gap and 

the interior of the surrounding forest causes a considerable change in light conditions, 

whereas levels of single soil nutrients may hardly be affected. Such a forest edge 

becomes impermeable to light-requiring organisms and totally transparent if nutrients 

are the limiting factors. Thus a border is defined as an integrated filter of operating 

abiotic and biotic parameters and these conditions differ in their criticality to 

individual species. Physically adjacent habitats become ecologically connected by 

spatial fluxes to the extent they share resources, species or links (e.g. Schumaker 

1996).  

Since species vary in their habitat requirements these spatial fluxes are 

expected to be asymmetrical, i.e. the constraints opposing a gap species to move to 

the forest interior differ from those experienced by a forest interior species moving to 

a light gap. Thus borders act as semi-permeable filters with their own temporal 

dynamics (Hansen & Urban 1992, Fagan et al. 2003). In addition, the border, the 
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interface or edge between adjacent habitats may even become a habitat on its own, 

e.g. a forest edge or a tidal zone (e.g. Yahner 1988). Consequently, some species are 

habitat-border specialists, i.e. boundary-foraging organisms, connecting the ecological 

networks of the two adjacent habitats together, e.g. backswimmers (Notonecta), which 

both live below and above the water surface.  

Border permeability also shows temporal variation. Border crossing may be a 

frequent event as when a deer daily moves between forest and nearby meadow or 

when a seabird makes daily flights from its nest to the sea to forage, but crossing may 

also be so rare that it is equivalent to species colonization or migration, only taking 

place intermittently during periods of several generations. In the later case, we assume 

that if a species is present in two neighbouring habitats it has moved from one to the 

other, although the source might be a third habitat. 

Many studies have focused upon the consequences to individual species of 

border crossing, e.g. sea birds and their guano subsidize land scavengers. Conversely, 

marine systems also receive terrestrial subsidies. Thus we expect single species-

border effects to scale up and affect entire networks, i.e., when a subset of species 

from one habitat cross a border to another habitat the entire species composition of the 

network is expected to become reshuffled and a proportion of its links will be rewired 

(Polis et al. 1997, Huxel & McCann 1998, Ekerholm et al. 2001).  

Our general understanding of this field is constrained by our tendency as 

researchers to define a habitat according to the vegetation and abiotic landscape alone, 

and not higher-trophic level animals, which in many cases do not respect plant habitat 

borders. Thus we do not know much about what happens when entire interaction 

networks cross borders.  

In this study we used a spatially heterogeneous study site and described the 

network topological and species-specific consequences of that. In particular, we 

focused upon the habitat border behaviour of a network. As study systems we used 

different pollination networks. Our paper is a contribution to an improved 

understanding of how biotic complexity is affected by underlying physical landscape 

heterogeneity.   

Our study aims are: 1, to describe a pollination network across a habitat 

border; 2, to estimate the fraction of potential links in the network, which are 

constrained by the border; 3, to estimate to what extent number of links of a species to 

other species, i.e. its linkage level, is related to the border crossing ability of the 
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species, i.e. its habitat width; and 4, to estimate the proportion and taxonomy of 

species in a network which cross or do not cross borders. 

 

Materials and metods 

We used three datasets from three different sites; one was extracted from the literature 

and two included our own data. All three datasets included total pollination networks, 

i.e. all plant species in the study area and all their interacting flower visitors; here 

termed pollinators. In order to answer our questions, we included datasets which each 

included three different but adjacent habitats, i.e. we introduced spatial heterogeneity. 

The literature dataset was from the Chilean Andes (Arroyo et al. 1982) and the data 

were gathered from October 1980 to March 1981. The second study was produced in 

July-August 2011, and was from a coastal area east of Horsens, Denmark. However, 

in this draft to a manuscript, we only included an analysis of the third dataset, which 

describes the coastal forest Hestehaven, Danmark and the data here were gathered in 

July-August 1994 (J. M. Olesen, unpblished). Here, the study plot consisted of three 

distinct habitats: coastal zone, forest light gap and forest interior.  

Plot size was 300 m
2
 and observation time per plant species was 2.56 hours. 

The networks were built upon qualititative data, i.e. links between species are only 

scored as present or absent. 

 Levels of nestedness NODF (Ulrich et al. 2009) and modularity M were 

calculated according to guidelines given by Guimaraes & Guimaraes (2006), Olesen 

et al. (2007) and Almeida-Neto et al. (2008).  

 

Results 

1 A description of the total pollination network 

The total interaction matrix for Hestehaven is given in Fig. 1AB. It included P = 39 

plant species, A = 105 pollinator species, I = 383 observed interactions and a 

connectance C (= 100 I/(AP)) of 9.4 % (Table 1). The matrix was nested (NODF = 

10.9**, Fig. 1A), but not modular. Thus the underlying spatial heterogeneity of the 

study site did not result in modularity.  

 

2 The fraction of spatially constrained links 

Two-thirds of all species (61 % of the pollinators and 85 % of the plants) were 

restricted to only one of the three habitats, i.e. they were spatially constrained in their 
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linkage to species living in the other habitats. 1259 or 31 % of all possible links (105 

* 39 = 4095) were forbidden because of these spatial constraints (Fig. 1B, Table 1). 

The remaining unobserved interactions, i.e. 60 % (= 100 % – 9 % – 31 %) of the total 

possible, were either missing because of insufficient observation or forbidden because 

of other linkage constraints in operation.  

  

3 Species linkage level and habitat width 

We tested if linkage level L and habitat width H were correlated for pollinators in 

each of the three habitats. L and H were significantly positively correlated among 

coast pollinators (Regression analysis using H as independent variable: F = 7.28, R
2
 = 

0.14, P < 0.01) and gap pollinators (F = 47.8, R
2
 = 0.37, P < 0.0001), but uncorrelated 

among interior pollinators (F = 1.78, P < 0.19). 

 

4 Proportion and taxonomy of species in a network which cross or do not cross 

borders. 

One third of all species were present in more than one habitat (Table 2), i.e. 19 % in 

two habitats and 13 % in three. Two- or three-habitat species (habitat generalists) 

were most often pollination generalists in their habitats (L > 2 links) (Table 2), 

whereas one-habitat species (habitat specialists) were most often also pollination 

specialists in their habitat (L ≤ 2 links). Species being either habitat 

specialists/pollination generalists or vice versa were underrepresented. Examples of 

the first type were species of beetles, e.g. the common beetle Dasytes plumbeus 

Müller (Melyridae), which required dead wood as its larval breeding site, and thus 

was constrained to the interior of the forest, however, its adults visited several plant 

species for food, and the gap weevil Apion hookeri Kirby (Curculionidae), which laid 

eggs in flower heads of Tripleurospermum inodorum where its larvae developed in 

the achenes. This plant was only growing in the gap, where it was very common. 

Examples of the second type, i.e. habitat generalists/pollination specialists were also 

rare, e.g. the moth Nemophora degeerella (L.) (Adelidae), which visits the flowers of 

a few species in all three habitats, although its visitation rate was highest in the 

interior and lowest in the gap. The larva of this species may develop in the litter layer. 

Other examples were the sap beetle Epuraea depressa (Illiger) (Nitidulidae) and the 

syrphid fly Melanostoma scalare (Fabricius) (Syrphidae) with aphidophagous larva.  
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The turnover of species when crossing a habitat border varied among the three 

borders and with respect to the directionality of the crossing (Fig. 3). The numbers in 

Fig. 3 indicate that the most impermeable border was from interior or coast and to 

gap. The level of symmetry with respect to border crossing, i.e. the difference 

between, for example crossing from gap to coast or vice versa, varied. For example, 

the crossing asymmetry between interior and gap with respect to habitat border 

permeability for pollinators was 62/32 = 1.9, i.e. twice as large a proportion of the 

interior pollinators compared to the gap pollinators crossed the border. Thus the 

border between gap and interior was more permeable (“semi-permeable”) from the 

interior side than from the gap side. The border between interior and gap was 

symmetrically permeable for both plants and pollinators. In general, borders were less 

permeable to plants than to pollinators. The reason might be hidden in our study 

design, because we used the vegetation in our habitat classification.  

 

Discussion 

It is often stated that one reason for network modularity is habitat heterogeneity (e.g. 

Pimm 1984). Our study site had strong spatial heterogeneity, but in spite of that we 

showed that the total Hestehaven network was nested but not modular. This was also 

reflected in the proportion of spatially constrained links, viz. 1/3 of all possible links. 

The reason for the lack of modularity might be the high overlap in pollinator fauna 

among the three habitats. One third of all pollinator species were present in more than 

one habitat. Especially the interior forest and coastal insects were habitat generalists, 

whereas in the gap, half of the 82 pollinator species were habitat specialists, probably 

only migrating between forest gaps, perceiving the remaining parts of the landscape 

as a hostile matrix. The latter half of the gap species may be recruits moving in from 

adjacent, less disturbed habitats; that is documented by the asymmetry in turnovers 

we document. Habitats like gaps are characterized by higher unpredictability of 

physical and biotic factors, which favours pollinator species with broad niches and a 

high lability in their response to the present flora. 

Linkage level of pollinator habitat generalists varied across habitats, i.e. a 

pollinator may be a pollination generalist in one habitat and a specialist in an adjacent 

habitat. This may be explained by a difference in abundance. One of the habitats of a 

pollinator may be less suitable to the species and its abundance may thus be lower 

here. This may then also lower the linkage level. We did not test this, because data of 
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a sufficient quality on pollinator abundance were lacking. We had only data on 

visitation rate, which might be a good proxy for abundance if one compares closely 

related species, but probably not so in comparisons of entire assemblies of pollinators 

within a habitat.  

In general, pollination generalists are expected to dominate in disturbed 

habitats, whereas specialists are expected to prefer more stable habitats (e.g. Pickett 

and Bazzaz 1978, Parrish and Bazzaz 1979). Vázquez and Simberloff (2002) termed 

this the specialization-disturbance hypothesis. The latter authors did not find 

supporting evidence for the hypothesis in their study system. In the gap we found a 

correlation between pollination and habitat generalization level and this relationship 

was a strong positive one. Thus our data do lend some support to the specialization-

disturbance hypothesis. 

Ability to cross borders was related to pollination linkage level and might be 

correlated with other life-history traits as well. Tentatively, we categorise species in 

pollination networks into two groups according to a set of traits related to topological 

behaviour and life history (Table 3). There are many exceptions to our classification 

and it needs more study.  
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Legends 

Fig. 1. Two versions of the plant-pollinator network from Hestehaven forest. 

Pollinators are listed in rows and plants in columns. A dark cell indicates an observed 

link, and a red cell indicates a link that is forbidden because of spatial (habitat) 

constraints, i.e. the two potential partners are not observed in the same habitat. G, gap; 

I, interior forest; and C, coast. A, in the nested matrix, pollinators are sorted 

according to decreasing linkage level LA from top to bottom, and plants are sorted 

according to decreasing linkage level LP from left to right. L of a species is its number 

of links to other species. B, in the habitat matrix, pollinators are sorted according to 

decreasing habitat width HA from top to bottom, and plants are sorted according to 

decreasing habitat width HP from left to right. H of a species is the number of habitats 

in which it is observed.  
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Fig. 2. Distribution of plant and pollinator species in the three habitats at Hestehaven.  
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Fig. 3. Proportions (pct.) of plant and pollinator species in a habitat, which crossed 

borders and thus also became present in other habitats in Hestehaven forest.  

 

 


