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ABSTRACT 
Natural Beech forest is characterized by high plant diversity and hosting a large number of rare 

species. In Denmark all beech forest has been managed at some point in history. The effect of forest 

management on the dynamics of ground flora is poorly understood. The aim of this project is to 

describe the patterns of competition between herbs and tree saplings on the forest floor, in a typical 

Beech forest managed mainly by selective cutting. We sought to answer the questions of how the 

widespread herb, Anemone nemorosa, structure the spatial distribution of functional traits on the 

forest floor.  

The research was carried out in Fløjstrup forest, just south of Aarhus, Denmark. Plots were laid out 

in comparable plant communities, with Beech as the only canopy species. Abundance of all species 

was measured, both in the spring and the summer. Functional traits were measured in the field or 

collected from databases.  

The results show that abundance of Anemone nemorosa is affecting both the diversity and spatial 

distribution of ground herbs and tree saplings. Generally the woody species, Grime C species and 

species with a primarily vertical root spread, avoided areas with dense anemone patches, whereas 

species with a superficial, laterally spreading root system were found together with anemone. In 

areas where it occurred in dense populations anemone had a dense mat of rhizomes and roots in 

the top soil layer thus underground competition is probably a major parameter structuring plant 

communities on the forest floor. However, there is still much to be learned on how forest 

management influence this dynamic.  
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INTRODUKTION 

For at forstå plantesamfund, er det nødvendigt at beskrive dets funktionelle kendetegn og 

undersøge hvilke underliggende processer der forårsager dem. Hvis vi skal finde og definere regler 

for arters sameksistens (UK: assembly) i et  plantesamfund, må man afdække de dominerende 

mønstre (Weiher et al. 1998). Men det er ikke nok blot at observere mønstre på artsniveau, ved at 

inddrage funktionelle karaktertræk kan vi øge forståelsen for de processer der påvirker 

plantesamfund og forudse hvordan plantesamfund vil opfører sig under fremtidige påvirkninger 

såsom klimaforandringer (Götzenberger et al. 2012). Dette er af forvaltningsmæssig relevans da man 

kan få indblik i hvordan forskellige forvaltningstiltag kan påvirke vegetationens sammensætning og 

dynamik. 

Regler for arters sameksistens kan analyseres både på baggrund af floristisk data og funktionelle 

karakterer, hvor man undersøger om arter er positivt eller negativt associeret rumligt, samt om 

spredningen af funktionelle karakterer er større eller mindre end forventet ved tilfældighed 

(Götzenberger et al. 2012). 

En plante påvirkes ikke blot af de abiotiske forhold i dets miljø, men også i høj grad af biotiske 

interaktioner. Konkurrence er af de mest afgørende faktorer i for hvordan en plante optræder i et 

plantesamfund. Fordi en plante er immobil, vil den største påvirkning komme fra plantens 

umiddelbare naboer (Stoll & Weiner 2000). 

En mangel på mønstre i plantesamfundet, skyldes i følge Hubbells (2001) neutrale teori (UK: Unified 

neutral theory of biodiversity and biogeography) at alle individer er tilfældigt fordelt, og at 

individets, samt dets naboers, artmæssige indentitet ikke har indflydelse på individets overlevelse, 

eller mulighed for reproduktion. Når man undersøger funktionelle karakterer, er det en fundamental 

antagelse at der er forskelle mellem individer på artsbasis (Rosindell et al. 2011). 

 

1.1 SAMMENSÆTNING AF ARTER I ET PLANTESAMFUND OG  DERES RUMLIGE FORDELING  

Regler for arters sameksistens i plantesamfund (UK: assembly rules) defineres i (Götzenberger et al. 

2012) som enhver begrænsning af arters forekomst i tid og rum. De processer der begrænser 

samforekomsten kan ses som filtre, der styrer hvilke arter der er til stede i et plantesamfund. Disse 

filtre består af tre overordnede komponenter; 1) spredning, 2) det abiotiske miljø og 3) biotiske 

interaktioner. Spredning afgør hvilke arter der kan findes i den lokale artspulje, det abiotiske miljø 

afgør om arten har mulighed for at være til stede og de biotiske interaktioner bestemmer om arten 

reelt optræder i det givne plantesamfund. De abiotiske, ydre kræfter sætter grænser for hvilke 

funktionelle karakterer der kan være til stede i et plantesamfund og de iboende, biotiske kræfter  
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sikrer at sameksisterende arter ikke bliver for ens i deres måde at fungere i økosystemet på (Weiher 

et al. 1998). 

 

Vi vil her definere rumlige mønstre som en signifikant afvigelse fra tilfældighed.  Således defineret 

rummer et mønster således et element af forudsigelighed. Mønstre i plantesamfund omfatter både 

klumpvis fordeling som typisk kan observeres i områder med høj individtæthed, og spredt fordeling 

karakteristisk for områder med lav individtæthed (Dale 1999). På større skala kan mønstre have et 

historisk aftryk, hvilket kan gøre det vanskeligt forklare årsagssammenhænge udelukkende ud fra 

nutidige processer.  

 

Selv om det ikke er muligt direkte at udlede hvilke processer der ligger til grund for et rumligt 

mønster (Shipley & Keddy 1987), er det muligt at teste hypoteser om de underliggende mekanismer 

(Dale 1999). Fordelingen af planter i et plantesamfund, kan sjældent siges at være tilfældig og oftest 

findes rumlige mønstre på flere skalaer. Dette skyldes at der er flere ting der spiller ind på den 

rumlige fordeling, og overordnet kan dette inddeles i tre kategorier: 1) morfologiske karakterer, en 

plantes størrelse og vækstform; 2) miljømæssige faktorer, som i sig selv er heterogene; og 3) 

fytosociologiske faktorer eller planternes indflydelse på hinanden (Dale 1999). 

En planteart kan have  en positiv eller negativ effekt på en anden arts forekomst og rumlige 

fordeling. Derved har denne arts rumlige fordeling en effekt på andre arters rumlige fordeling (Dale 

1999). Enkelte arter kan være så dominerende at deres tilstedeværelse påvirker rumlige mønstre i 

hele plantesamfundet. I en undersøgelse af skovbundsvegetationen i en amerikansk løvskov, havde 

unge planter af sukker-løn (Acer saccharum) kraftig inflydelse på den rumlige fordeling af andre 

skovbundsplanter (Miller et al. 2002). 

 

Kigger man på prøveflader i et plantesamfund vil de være rumligt korrelerede på en eller anden 

skala. Områder der ligger tæt på hinanden vil sandsynligvis være mere ens end områder der ligger  

langt fra hinanden (Legendre & Fortin 1989). Denne manglende uafhængighed mellem prøveflader 

kaldes rumlig autokorrelation. Hvis data er rumligt autokorreleret, er det muligt at forudsige værdien 

af en given parameter på en prøveflade ud fra dennes værdi på en anden prøveflade i kendt afstand 

(Dale 1999). Eksempelvis kan abundans være autokorreleret i tilfælde hvor en plante smider frø tæt 

på sig selv, forudsat at jordforhold og at vind ikke spiller ind. 
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Rumlig skala dækker over både opløsning og udbredelse. Opløsningen er størrelsen på de anvendte 

prøveflader, mens udbredelse refererer  til det forsøgsområde som  prøvefladerne er udlagt 

indenfor (Götzenberger et al. 2012) 

Korrelation mellem arter, er arters evne til at vokse i umiddelbar nærhed af hinanden.  Forekommer 

de oftere sammen end forventet under nul-hypotesen er korrelationen positiv. Omvendt 

forekommer de sjældnere sammen end forventet er fortegnet negativt. Denne korrelation påvirkes 

af miljøet samt indbyrdes konkurrence. De to samme planter kan således have positiv korrelation på 

én skala, men negativ på en anden (Dale 1999). Størrelsen af den skala hvorpå man kan observere 

den rumlige fordeling, afhænger i høj grad  af de underliggende processer. Derfor vil størrelsen af 

området man undersøger, have indflydelse på hvilke mønstre man observerer. 

 

1.2 BØGESKOV I DANMARK 

Nuværende skovdække er på ca. 12 % af Danmarks areal, hvoraf størstedelen består af plantager 

med indførte nåletræer. De fleste af de oprindelige skovområder der er tilbage er under intensiv 

skovdrift (Christensen & Emborg 1996). Kun 2% af det danske skovareal er udpeget som beskyttet, 

urørt skov og disse arealer er ikke særligt repræsentative for naturlige danske skovtyper (Petersen & 

Strange 2012). Hvis vi skal have mulighed for at sikre arter der er tilknyttet skov, må det være en 

nødvendighed at inddrage skove i drift. I følge den danske rødliste er omkring halvdelen af de 

sjældne, eller truede arter tilknyttet skov (Stoltze & Pihl 1998), hvilket gør skov til den habitattype 

med flest truede arter. Ud af de truede arter er 417 karplanter tilknyttet skov.  

Bøg er naturligt hjemmehørende art i den danske natur og er den mest betydningsfulde træart i 

naturlig skov i det centrale Europa. Bøg er en dominerende art, der danner ensartede stande. Dette 

skyldes dens gode konkurrenceevne, der dels skyldes at unge småplanter er meget skyggetolerante 

og hurtigvoksende, hvor voksne planter har en meget tæt krone, der udskygger andre arter 

(Diekmann et al. 1999). 

 

Bøgeskov i Danmark er en forstyrret naturtype, i det skovene oftest forvaltes for at få udbytte af 

tømmer og brug af skoven til rekreative formål. Der er ikke ret meget konkret viden om hvordan 

arter, og biodiversiteten, påvirkes af naturnær skovdrift (Petersen & Strange 2012). Derudover 

dækker naturnær skovdrift over flere forskellige driftsstrategier (handlingsplan for naturnær 

skovdrift 2005). I en skovs naturlige cyklus, vil der være en mosaik af tilgroningsfaser efter træer der 

er helt eller delvist væltet eller nedbrudt af råd. Ved intensiv renafdrift fældes alle træerne i et 

områder hvorpå der plantes træer på ny. Under sådanne forhold vil en naturlig foryngelsescyklus 

ikke blive etableret. Plukhugst skaber mindre forstyrrelse i skoven end fuldstændig rydning af 

områder, og nogle undersøgelser antyder at plukhugst ligner naturlig skovdynamik, med små 
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åbninger i skoven (Brunet & Von Oheimb 1998). Oftest anvendes tynding i de forstligt drevne skove 

med henblik på at rydde uønsket vækst i underskoven hvilket er med til at øge monotonien i 

bøgebevoksningerne (Aude & Lawesson 1998). Hoveddelen af variationen i skovbundsvegetationen i 

fire jyske bøgeskove har vist sig at være forårsaget af forskelle i driftsform. De mest betydningsfulde 

skovdrift variable er alder på træstanden, heterogeniteten af træer og hvor ofte der tyndes ud i 

træerne (Aude & Lawesson 1998). Plukhugst har næsten ingen indvirkning på alfadiversiteten i 

skovbundsvegetationen, men de rumlige strukturer påvirkes og tager lang tid om at falde tilbage til 

naturlig tilstand. Hvis et af målene med skovpleje er at bevare naturlige strukturer i skoven, er det 

nødvendigt at ændre måden hvorpå man høster træer, eller helt lade være (Scheller & Mladenoff 

2002). 

 

1.3 KONKURRENCEFORHOLDENE BLANDT SKOVBUNDENS PLANTER 

Da planter er stationære på grund af deres rodnet, vil de være henvist til konkurrence med deres 

nærmeste naboer. Konkurrence opstår hovedsageligt når arter er afhængige af den samme 

ressourcer, og denne ressource er begrænset på levestedet (ressource konkurrence). Men også i 

tilfælde hvor en given ressource er tilgængelig i rigelige mængder kan der opstå konkurrence fordi 

planterne hæmmer hinanden i deres udnyttelse af ressourcen (interferens konkurrence) (Gillet 

2008). Planter konkurrerer om plads, fordelagtige biotiske interaktioner såsom bestøvning og 

frøspredning, samt abiotiske ressourcer såsom lys, vand og mineraler.  Det skal i denne 

sammenhæng nævnes at negative biotiske interaktioner såsom herbivori, parasitisme og sygdom 

kan have en indirekte indflydelse på konkurrenceforholdene ved at facilitere en planteart på 

bekostning af en anden. Når en ressource bliver sparsom eller helt opbrugt, kan en plante ikke bare 

flytte sig, og en stor del af dens overlevelsesstrategi går ud på enten at tåle lave mængder af en 

ressource, eller at kunne udnytte ressourcen før en naboplante. Konkurrence kan både foregå 

mellem forskellige arter og inden for en population af samme art, der skelnes derfor mellem inter- 

og intraspecifik konkurrence. 

Interspecifik konkurrence er en vigtig faktor i sammensætningen af strukturen og dynamikker i 

plantesamfund (Aerts 1999). Mens miljøfaktorer bestemmer hvilke funktionelle karakterer der er 

mulighed for at observere, og hvilke planter der har rette betingelser for at være til stede, er det 

konkurrence der bestemmer hvad vi rent faktisk observerer. Inter- og intraspecifik konkurrence som 

muligvis driver biotiske interaktioner, fungerer på en lille skala, fra få centimeter op til en 

kvadratmeter for urter (Stoll & Weiner 2000). 

  

Der er opstillet flere teorier for de mekanismer der øver indflydelse på interspecifik konkurrence, og 

der hersker stadigvæk stor uenighed om emnet. To af de mest udbredte teorier er foreslået af 
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Tilman og Grime (Grace 1991). I Grimes teori kan planterarter opdeles i tre kategorier, baseret på 

deres strategi. De kan være konkurrencearter (C), stresstolerante arter (S) eller ruderatarter (R). 

Planternes strategi afhænger af de livsvilkår de er tilpasset. En konkurrenceart vil ifølge Grime være 

stærk i alle konkurrence parametre (Grime 1974; Grime 1977). En art der er god til at konkurrere lys 

vil således også have succes i konkurrencen om næring. I følge Tilmans teori vil evnen til at 

konkurrere være en afvejning og en art vil ikke være i stand til at konkurrere lige effektivt på alle 

parametre (Tilman 1982; Tilman 1994).  

 

I en meta-analyse af konkurrence forsøg, fandt Kiær et al. (2013) at effekten af rodkonkurrence er 

større end effekten af overjordisk konkurrence. Rodkonkurrence er den primære begrænsning for en 

plantes gennemsnitlige ydeevne. Overjordisk konkurrence har dog også betydning, og har muligvis 

indflydelse på hvilke individder eller arter der bliver dominerende. Ud over at have en større effekt, 

kan underjordisk konkurrence også involvere flere naboplanter end overjordisk konkurrence (Casper 

& Jackson 1997) 

Mange undersøgelser af konkurrence er lavet som forsøg og ikke i et naturligt miljø. Det betyder at 

der ikke er taget højde for alle de faktorer der har indflydelse i naturen.  På den anden side er det 

nødvendigt med isolerede forsøg hvis vi skal have en dybere forståelse for hvordan konkurrence 

påvirker dynamikken mellem individer og arte. Denne type forsøg lægger grunden for 

konkurrencemodeller, som kan forudsige hvilke arter der vil være dominerende. 

 

I skovbunden som jeg specifikt fokuserer på i nærværende speciale er konkurrencen påvirket af 

kronedækket og næringsstoftilgængelighed. Den generelle tendens er at rodkonkurrence er mest 

betydningsfuld (Kiær et al. 2013; Casper & Jackson 1997; Wilson 1988), dog tyder andre 

undersøgelser på at lys er den ressource der påvirker konkurrencen mest (Schamp & Aarssen 2009). 

Interspecifik konkurrence i plantesamfund er afhængig næringstilgængelighed. I områder med høj 

tilgængelighed til næringsstoffer, vil konkurrencen hovedsageligt være om lys (Aerts 1999). Variation 

kronedækket og mængden af lys i skovbunden er vigtig for at opretholde diversiteten i skovbunden 

(Thomsen et al. 2005), dog har andre faktorer som jord, topografi, randeffekter større betydning i 

løvskov.  

 
 

1.4 FUNKTIONELLE KARAKTERER 

En karakter er en veldefineret, målbar egenskab hos en organisme. Karakterer måles normalt på 

individniveau og bruges sammenlignende mellem arter. En funktionel karakter, er en karakter der 

har stor indflydelse på organismens ydeevne (McGill et al. 2006). Planters ydeevne kan f.eks. måles 
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inden for spredningsevne, konkurrence eller vedholdenhed og evnen til at regenerere.  Funktionelle 

karakterer egner sig til at identificere grupper på tværs af planteriget som udviser ligheder  i deres 

funktionelle tilpasninger (Verheyen et al. 2003). 

Nogle funktionelle karakterer er logisk tilknyttede til de processer man ønsker at undersøge , men de 

kan være svære at måle eller kræve meget tid og ressourcer at skaffe, disse kaldes for hårde 

karakterer. I stedet for at bruge hårde karakterer, kan man benytte bløde karakterer som et 

indirekte mål (Weiher et al. 1999; Lavorel & Garnier 2002; Knevel et al. 2003). Ønsker man 

eksempelvis at måle rumlig spredning, kan man i stedet for spredningsafstand måle frømasse og 

spredningsmetode.  

 

Funktionelle karakterer gør det muligt at opstille generelle regler for sammensætning af 

plantesamfund (McGill et al. 2006) og de giver mulighed for at foretage sammenligninger på tværs af 

plantesamfund med mange varierende arter f.eks. på voksesteder udsat forstærk forstyrrelse. 

Funktionelle karakterer giver tit flere oplysninger om hvilke processer der øver indflydelse på et 

plantesamfund, end et artsnavn ville gøre (Weiher & Keddy 1995; Götzenberger et al. 2012). 

Generelt kan det antages at der er større variation for en karakter på interspecifikt niveau, end på 

intraspecifikt (Garnier et al. 2001).  

 

Funktionelle karakterer der er vigtige for konkurrence i skovbunden, er i høj grad relateret til lys, da 

konkurrencen mellem arter i bund og grund er at overskygge naboplanten (Aerts 1999). Karakterer 

tilknyttet til at overskygge andre arter er, 1) flerårighed kombineret med evnen til effektivt vegetativ 

formering, 2) evnen til hurtigt at få omsat tilegnede ressourcer til vækst af nye blade og rødder, 3) 

høj morfologisk plasticitet og 4) hurtig udskiftning af rødder og blade (Grime & Hodgson 1987).  

 

De funktionelle karakterer knytter sig basalt set til tre dele i en plantes livscyklus: spredning, 

etablering og vedholdenhed (UK: resilience) (Knevel et al. 2003). Undersøgelser af 

vegetationsdynamikker på baggrund af funktionelle karakterer bør inddrage karakterer vedrørende 

alle dele. Det kan være i form af grundkarakterer med fokus på blade, plantestørrelse og frø 

(Westoby 1998; Weiher et al. 1999; Jung et al. 2010). 

De funktionelle karakterer kan måles i felten og i laboratoriet, men det er også muligt at hente dem 

fra litteratur eller databaser. Der findes en database for den nordvestlige, europæiske flora, kaldet 

LEDA (Knevel et al. 2003; Kleyer et al. 2008). Der er også lavet en global database, TRY (Kattge et al. 

2011). Begge databaser samler data fra flere mindre databaser og opdateres løbende med nye 

målinger. LEDA-databasen er indlejret i TRY databasen. 
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1.5 SPECIALETS FORMÅL/PROBLEMFORMULERING 

 Det overordnede formål med dette speciale er at undersøge hvorledes konkurrenceforholdene er 

med til at bestemme plantearters og plantekarakterers rumlige fordeling i bunden af en bøgeskov. 

Jeg har valgt at foretage en alt-andet lige sammenligning hvor så mange miljøvariable som muligt 

holdes konstante.  Det gælder jordbundstype, lysforhold, topografi og drænering.  

 

Hvid anemone (Anemone nemorosa) er dominerende i store dele af underskoven, hvorfor det 

antages at den har stor indflydelse på den rumlige fordeling af den øvrige skovbundsvegetation. De 

undersøgte skovbunde er af en sådan beskaffenhed at jeg vil forvente at se arter der er tilpasset let 

forstyrrelse, skygge og gode næringsforhold. Generelt  forventer jeg  at arter optræder sjældnere 

sammen end hvis de var tilfældigt fordelt, på grund af konkurrence og lav individtæthed. 

 

I specialet vil jeg forsøge at svare på følgende spørgsmål: 

 

1) Styrer dækningsgraden af hvid anemone (Anemone nemorosa) hvilke arter og rumlige mønstre vi 

kan observere? 

2) Påvirker konkurrence udbredelsen af funktionelle karakterer? 

3) Kan indflydelsen af hvid anemone (Anemone nemorosa) tilskrives overjordisk eller underjordisk 

konkurrence mellem skovbundsvegetation? 

 
 
.  
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METODE 

2.1 FELTARBEJDE 

2.1.1 Lokalitet 

Fløjstrup og Moesgaard skov er en del af et større skovområde der ligger syd for Aarhus (56o05'N, 

10o15'E), området for feltarbejdet er markeret på figur 2.1, som også viser placeringen af de udlagte 

prøvefelter. Koordinaterne for hvert prøvefelt ses i tabel 2.1. 

 

 

Figur 2.1 Placering af undersøgelsesområdet i Fløjstrup og Moesgaard skov, samt udlægning af prøvefelter. 
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 Tabel 2.1 Koordinater for de 15 prøvefelter. 

Prøveflade 1:  N56°04.064 E10°14.818 

Prøveflade 2:  N56°03.710  E10°15.193 

Prøveflade 3:  N56°04.064  E10°14.952 

Prøveflade 4:  N56°04.133 E10°15.222 

Prøveflade 5:  N56°04.793  E10°15.023 

Prøveflade 6:  N56°03.637  E10°15.171 

Prøveflade 7: N56°03.754  E10°15.166 

Prøveflade 8: N56°03.778  E10°15.187 

Prøveflade 9:  N56°03.850  E10°14.977 

Prøveflade 10:  N56°04,648  E10°14.972 

Prøveflade 11:  N56°04.929  E10°14.495 

Prøveflade 12:  N56°05.034  E10°14.384 

Prøveflade 13: N56°04.380  E10°14.998 

Prøveflade 14: N56°04.410  E10°14.903 

Prøveflade 15: N56°04.373  E10°15.059 

 

 

Fløjstrup skov er 200 ha og består hovedsageligt af løvskov, med indslag af nåletræer. Store områder 

af skoven er ensartede stande med bøg. Skoven har været drevet siden 1940, med plukhugst af 

bøgetræer og udplantning af bøgeskovsplantager. Skoven står på leret morænejord og en har en 

stejl kystskrænt ud mod Aarhus bugt. 

Skoven blev udvalgt fordi der er store områder kun med bøg, og prøvefelterne så kunne udlægges 

med så få miljøvariable som muligt. Derudover har skoven en forholdsvis kendt driftshistorie, 

således at ydre påvirkninger kan tages højde for i udvalget af prøvefelter og senere analyser. 

 

Områder med prøvefelter blev udvalgt efter gennemgang af skovens driftshistorie med Skovrider 

Leif Sodemann. Udvælgelseskriterierne for de endelige prøvefelter var en ensartet struktur af træer 

mellem felterne. Det betød at områder med mange unge, tætstående træer blev fravalgt. Områder 

med nåletræer blev fravalgt, da nedfald af nåle ændrer betingelserne i skovbunden. Humuslaget 

forsures og nålene har en længere omsættelsesperiode, så tykkelsen af litter og humus øges 

(Brandtberg et al. 2000). For at undgå randeffekter fra stier, skovkant og søer blev prøvefelterne lagt 

mindst 20 meter væk fra disse. 

Ud fra artsammensætningen af urtebundsvegetationen stilede vi efter af undgå morbund. Arter der 

indikerer morbund er blandt andre, majblomst (Maianthemum bifolium), almindelig gedeblad 

(Lonicera periclymenum), krybende hestegræs (Holcus mollis) og bølget bunke (Deschampsia 

flexuosa) (Habitatbeskrivelser, årgang 2010-2012). Endnu et kriterium for ensartede prøvefelter var 

ens hydrologi og topologi. Prøvefelterne blev udlagt i maj og områder der på det tidspunkt var våde 

blev fravalgt. Ligeledes blev skrånende og meget ujævne områder fravalgt.  
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I maj måned dækker hvid anemone (Anemone nemorosa) store dele af skovbunden. Omtrent 

halvdelen af prøvefelterne blev udlagt i anemonedækkede områder og den anden halvdel blev så 

vidt muligt udlagt med andre skovbundplanter. Udlægning af et plot i juli kan ses i fig. 2.2. 

 

 

Figur 2.2 Foto af plot 14 fra juli 2013. Hvide snore er rammerne for prøvefeltet, og tynde lyserøde snore 
markerer opdeling af de 100 subplots. 
 

2.1.2 Indsamling af artsdata 

Feltarbejdet blev udført af tre omgange i årene 2013 og 2014. Prøvefelterne blev udlagt og 

registrering af dækningsgrad blev målt for forårsplanter fra d. 16.05.2013 til d. 25.05.2013, og for 

sommerplanter fra d. 17.07.2013 til d.07.08.2013. I perioden 15.07.2014 til d.23.07.2014, blev der 

indsamlet planter til måling af rodkarakterer.  

Af figur 2.1 samt tabel 2.1 fremgår placering og koordinater for de 15 udlagte prøvefelter der mødte 

vores kriterier. Hvert prøvefelt blev udlagt i 10x10 meter, og opdelt i 100 subfelter på 1x1 m. For at 

sikre at subfelterne havde den samme placering under alle dataindsamlinger, blev den ene side af 

prøvefeltet lagt stik nord og subfelterne blev nummereret som illustreret i figur 2.3 og fotograferet i 

figur 2.2. Dette gjorde det også nemmere at genfinde prøvefelterne senere på året.  
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Til visuel vurdering af planternes dækningsgrad blev der brugt en ramme på 25x25 cm, som blev 

placeret i skiftevis nederste venstre hjørne af subfeltet, eller 50 cm inde i subfeltet. Ved at forskyde 

rammen var afstanden mellem subfelter den samme for nabofelter der lå side om side og diagonalt. 

Registrering af dækningsgraden blev lavet efter en modificeret braun-blanquet dækningsgradsskala 

(Wikum & Shanholtzer 1978),  kategorierne ses i tabel 2.2. Dækningsgraden af alle planter under en 

meters højde blev registreret. 

 

 
Tabel 2.2 Dækningsgradstabel baseret på braun-
blanquet dækningsgrader. Kategori 6 er lig med ikke til 
stede. 

Dækningsgrads-
kategori 

Dækningsgrad Middelværdi for 
dækningsgraderne 

1 1/2 - 1 0.75 
2 1/4 - 1/2 0.37 
3 1/8 - 1/4 0.18 
4 1/16 - 1/8 0.09 
5 0 - 1/16 0.04 
6 - 0 

 

 

Violer der blev fundet var af vegetativ karakter. Da bestemmelse af skov-viol og krat-viol baseret på 

vegetative karakterer er tvivlsom, blev fundne violer registreret som viola sp.. Ifølge Frederiksen et al 

(2012) betragtes skov-hundegræs (Dactylis glomerata ssp. lobata) og almindelig hundegræs (Dactylis 

glomerata spp. glomerata) som underarter af hundegræs. Underarterne adskilles på karakterer på 

små-aksene. De fleste fund af hundegræs var vegetative, og alle er registreret  som hundegræs 

(Dactylis glomerata). 

 

Skovens driftshistorie blev opsummeret i forskellige typer af forstyrrelse. Antal år siden harvning, 

plukhugst og anden fjernelse af træer blev registreret. Tætheden af råvildt blev vurderet som enten 

lav, middel eller høj. Trafik af skovgæster blev vurderet på en skal fra 1-5, hvor 1 var ingen trafik og 5 

meget trafik. 
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Figur 2.3 Skematisk visning af prøvefelt. Prøvefladen har et indvendigt mål på 10x10 m, hvor hvert enkelt felt i 
prøvefladen er 1x1 m. Målerammen vises i udsnittet, ligesom den er vist placeret i et af felterne i prøvefladen. 
Målerammen har indvendige mål 25x25 cm. Tegning lavet ved hjælp af Google SketchUp 2014 version 
14.0.4900.  
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2.1.3 Jordprofiler 

Ud over en vurdering af jordtypen på baggrund af artssammensætningen, blev der for hvert 

prøvefelt lavet en jordprofil, med tykkelsen af O-horisonten (løst litter), A-horisonten (humus uden 

struktur) og overgang til AB horisonten, for at sikre at prøvefelterne var sammenlignelige. 

 

2.2 FUNKTIONELLE KARAKTERER 

Ved udvælgelsen af funktionelle karakterer blev der taget udgangspunkt i bløde karakterer. Da der 

findes data for rigtig mange forskellige funktionelle karakterer,  bare i databasen TRY er der over 

1000 forskellige funktionelle karakterer (Kattge et al. 2011), var første trin i udvælgelsen at fokusere 

på grundkarakterer der var gennemgående for flere andre undersøgelser. Tilsammen skulle 

karaktererne helst dække de forskellige stadier i en plantes livscyklus. Der skulle være tilgængelig 

data for størstedelen af de fundne arter, og helst alle arter. Rodkarakterer er generelt svære at finde 

data for, og disse blev derfor målt på arter fra Fløjstrup skov. 

Grimes CSR strategier medtaget som en funktionel karakter, selv om strategierne er baseret på en 

kombination af syv funktionelle karakterer (Hodgson et al. 1999). De funktionelle karakterer der er 

brugt til at udregner CSR strategierne er højde (uk: canopy hight), længde af blomstringsperiode, 

start af blomstringsperiode, procentdel tørstof i blade, bladets tørvægt, specifikt bladareal (SLA) og 

lateral spredning. 

 

2.2.1 Udvalgte karakterer 

I alt blev ti funktionelle karakterer udvalgt til videre analyse. Beskrivelse af karaktererne, hvilke 

enheder de er målt, samt forkortelser brugt i analysen fremgår af teksten nedenfor og er 

opsummeret i tabel 2.3. Nedenfor er en gennemgang af samtlige karakterer. 

 

Specifikt bladareal (UK: Specifik leaf area) (SLA) 

Det specifikke bladareal er bladets areal divideret med dets masse, det angives i mm2 mg-1.  

 

Vegetativ højde (Hmax) 

Plantens vegetative høje, målt i meter. 

For de fleste arter er højden opgivet som interval, i datasættet er gennemsnittet af dette interval 

angivet.  

Da der optrådte mange unge planter af træarter, blev der højden af de unge planter, der var 

indsamlet til måling af rødder, brugt i stedet for den vegetative højde af fuldvoksne træer. Dette er 

angivet med * i datasættet. 
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Fordeling af blade (blad) 

Det er angivet om bladende udgår ved jordniveau (rosetter), fra jordniveau med blade op ad 

srænglen (delvis roset) eller jævnt fordelt på stænglen. 

 

Frømasse (Smass) 

Vægten af frøet, målt i mg. 

 Hvis flere værdier blev opgivet, blev den gennemsnitlige vægt anvendt. 

 

Roddybde (Rdepth) 

Røddernes længde målt i cm.  

Den målte længde af rødderne angiver hvor dybt 

rødderne stikker i jorden, vist på figur 2.4. Rødderne blev 

målt på individer der voksede tæt på prøvefelterne, for at 

undgå forstyrrelse af prøvefelter. 

 

Roddimension (Rdim) 

Forholdet mellem dybden og udbredelsen af plantes 

rødder. Plantens roddimension er udregnet som 

roddybde (cm)/rodbredde (cm). Målene er angivet på 

figur 2.4. Høje værdier er rødder med hovedsagelig 

vertikal udbredelse, som pælerødder. Lave værdier er 

rødder med hovedsagelig lateral udbredelse. 

 

Livsvarighed (life) 

Plantens livsvarighed. Der skelnes mellem enårige, 

toårige, flerårige under 5 år og flerårige over 5 år. 

 

Ved (wood) 

Vedplanter eller urter. 

 

Vegetativ formering (vege) 

Formerer planten sig vegetativt eller ej. Der skelnes ikke mellem typer af vegetativ formering. 

 

 

 

Figur 2.4 Roddybde og rodbredde 
illustreret på miliegræs (Milium effesum). 
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CSR (C, S, R) 

CSR-strategierne er opdelt i tre karakterer, og arter bliver tildelt point efter et kalibreret CSR point 

system (Ejrnaes & Bruun 2000). Hver art har i alt 12 point, som bliver fordelt i de tre kategorier. En 

ren C strateg får 12 point for C, 0 for R og 0 for S. En CR/CRS strateg får 5 for C, 5 for R og 2 for S. 

 

 

 

2.2.2 Dataindsamling 

Hoveddelen af data blev indsamlet fra databasen LEDA (Kleyer et al. 2008), som dækker den 

nordvest-europæiske flora. Ellers blev dat indsamlet fra the Ecological Flora Database (Fitter & Peat 

1994), som dækker de britiske øer, og CSR-strategier fra BIOLFLOR (Klotz et al. 2002).  Tabel 2.4 er en 

oversigt over hvor hvilke funktionelle karakterer der er indsamlet fra de forskellige databaser.  

 

Tabel 2.4 Oversigt for kilder til dataindsamling. 

 

(Kleyer et al. 
2008) 

(Frederiksen et 
al. 2012) 

(Fitter & 
Peat 1994) 

(Klotz et al. 
2002) 

Egne 
mål/udregninger 

Specific leaf area x     

Vegetativ højde x x   x 

Frømasse   x   

Roddybde     x 

Roddimension     x 

Livsvarighed x     

Ved x     

Vegetativ formering   x   

Bladfordeling x     

CSR    x  

 

Tabel 2.3 Tabel over karakterer, forkortelser og værdier. 

Funktionel karakter Forkortelse Værdier 

Specific leaf area SLA mm
2
 mg

-1
 

Vegetativ højde Hmax m 

Frømasse (mean) Sweight mg 

Roddybde Rdepth cm 

Roddimension Rdim Roddybde (cm) /rodbredde (cm) 

Livsvarighed life (1) enårig, (2) toårig, (3) flerårig, kort(<5 år) (4), flerårig lang (>5 år) 

Ved wood (1) urt, (2) ved 

Fordeling af blade blad (1) roset, (2) semi-roset, (3) jævnt på stænglen 

Vegetativ formering vege (1) Med vegetativ formering, (2) Uden vegetativ formering 

CSR C point 

CSR S point 

CSR R point 
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2.3 ANALYSEMETODER 

På baggrund af en outlier-analyse af data, blev prøvefelt 10 udeladt fra videre analyser (Klange 

2014). Chi square-tests for artsdata samt analyser af funktionelle karakterer blev udført på de 14 

tilbageværende prøvefelter, med data indsamlet fra juli-august 2013, dog med dækningsgraden af 

hvid anemone (Anemone nemorosa) erstattet med dækningsgraden der blev registreret i maj 2013.  

Analyse af rumlig autokorrelation blev lavet for henholdsvis forår og sommer, med videre analyse af 

autokorrelation og forstyrrelse af prøvefelter for juli-august datasættet.  

For at danne overblik over hvid anemones påvirkning af artsdiversitet, blev abundans af anemone 

pr. prøvefelt sammenholdt med antal arter i prøvefeltet. Abundansen for prøvefeltet blev fundet 

ved at summere dækningsgraden for de 100 subplots, delt med den maksimalt mulige 

dækningsgrad. 

 

2.3.1 Test af korrelation mellem arter 

En simpel test for at undersøge om arter tilfældigt fordelt, er en chi-square test (ligning 1) for parvis 

association mellem arter. Testen bestemmer om to arter er uafhængige af hinanden. Hvis nul-

hypetesen afvises, kan man gå ud fra at arterne er afhængige af hinanden, også kaldet korrelerede. 

De kan så enten være positivt korrelerede hvilket betyder at de optræder oftere sammen end ved 

tilfældighed, eller negativt korrelerede hvilket betyder at de optræder sjældnere sammen end ved 

tilfældighed. 

 

Ligning 1. Pearsons Chi-square test: 

 

    
     

 

  

 

   

 

 

Ligning som i Franke et al. (2012). Oi er observerede værdier, og Ei er de estimerede værdier. De 

estimerede værdier udregnes for hvert felt i en matrice ved at multiplicere den totale rækkeværdi 

med den totale kolonneværdi, og derefter dele det med det totale værdi af matricen.  

Før analysen af artsdata, blev alle arter med under 10 forekomster i de 1400 subplots, sorteret fra 

datasættet. 

For artsdata blev der i R v. 3.1.2 (R Core Team 2014) lavet en parvis Pearsons chi-square test for 

uafhængighed (R-package: analogue (Simpson & Oksanen 2014; Simpson 2007) ). Chi-sqaure testen 

blev udført på abundans data. Signifikansniveau for p-værdien var sat til 0.05, og der blev ikke 

anvendt en ad hoc test til korrigering af p-værdier. 
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2.3.2 Analyser med funktionelle karakterer 

Ved analyse af funktionelle karakterer blev alle arter i datasættet for juli-august 2013 medtaget. For 

at få med i hvor høj grad hver funktionel karakter kom til udtryk, blev matricen med arternes 

dækningsgrad multipliceret med værdierne af de funktionelle karakterer. Data til videre analyse 

bestod så af subplots og funktionelle karakterer. Værdierne for de funktionelle karakterer er målt på 

forskellige skalaer. Karaktererne SLA, Hmax, Rdepth, Rdim og Smass blev log-transformeret. Al data 

blev skaleret og centreret så gennemsnitværdien var nul. 

Data for specifikt bladareal (SLA) var til stede for så få arter, at denne karakter blevet taget ud før 

klusteranalyse og principal koordinat analyse (PCoA). 

Følgende analyser blev lavet to gange, én med det fulde datasæt, og én gang hvor hvid anemone 

(Anemone nemorosa) var taget ud af datasættet før matrixmultiplikationen, for at kunne vurdere 

anemones indvirkning på datasættet. 

 

 Klusteranalyse af funktionelle karakterer:  På baggrund af en dissimilaritetsmatrice (UK: 

dissimilarity matrix) udregnet med euklidisk afstand (R package: Vegan; vegdist (Oksanen et 

al. 2013)), blev der lavet en klusteranalyse (R package: Stats; hclust (R Core Team 2014)). 

Metoden for klusteranalysen var Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 

(UPGMA). 

 Korrelation mellem funktionelle karakterer. Pearsons korrelation (r) blev udregnet for alle 

parvise kombinationer af funktionelle karakterer (R package; psych, corrtest og p.corr 

(Revelle 2010)). 

 

Ordination af de funktionelle karakterer i forhold til dækningsgraden af hvid anemone blev lavet 

med matricen med funktionelle karakterer vægtet ud fra arternes dækningsgrad, for de 1400 

subplots og uden karakterværdierne for anemone. Dækningsgraden for anemone blev indsat som en 

variabel før ordinationen. Principal koordinat analysen blev lavet på en euklidisk afstandsmatrice (R 

package: Vegan; vegdist (Oksanen et al. 2013)) og (R package: Stats; cmdscale (R Core Team 2014)). 

 

2.3.3 Rumlige mønstre 

Den rumlige autokorrelation for arterne og forstyrrelses påvirkning af denne, blev undersøgt af 

Klange (2014). For alle prøvefelter blev der blev der lavet et korrelogram mellem afstandsklasser og 

arternes værdi af autokorrelationskoefficienten Morans I. Koefficienten er et udtryk for 

korrelationen mellem parvise observationer med hensyn til deres afstandsklasse.  Antal signifikante 
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datapunkter for hver art blev brugt som et udtryk for graden af autokorrelation inden for et 

prøvefelt. Informationen om forstyrrelse for de enkelte prøvefelter, blev samlet i et datasæt. 

Datasættet var opdelt i fire former for forstyrrelse; harvning, plukhugst, tæthed af råvildt og 

tætheden af trafik (almen færden i skoven). 

På baggrund af autokorrelationsdataen og datasættet med forstyrrelsestyper, blev der lavet en 

principal koordinat analyse (PCoA).  

Ligesom ved undersøgelse af forholdet mellem abundansen af hvid anemone (Anemone nemorosa) 

og artsdiversiteten, blev  dækningsgrad af anemone i forhold til antal autokorrelerede arter pr. 

prøvefelt undersøgt. 
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RESULTATER 

3.1 FLORISTISKE RESULTATER 

Der blev fundet 28 arter på de 15 prøvefelter i foråret og sommeren 2013. Arter der var til stede i 

maj 2013 som ikke blev genfundet i juli-august er viol sp (Viola sp.) og vorterod (Ranunculus ficaria 

ssp. ficaria). Arter fundet i juli/august 2013, men ikke i maj, er pille-star (Carex pilulifera), skovbyg 

(Hordelymus europaeus) og bredbladet mangeløv (Dryopteris dilitata). Arter der var til stede kun 

forår eller sommer havde kun få observationer.  

For det analyserede datasæt, som bestod af 14 prøvefelter fra juli-august 2013, var der 22 arter.  

Arterne er listet i tabel 3.5, sammen med værdierne for deres funktionelle karakterer.  

 

Ingen af de 28 arter optræder på den danske rødliste over truede arter (Stoltze & Pihl 1998), og alle 

arter betragtes som almindelige skovarter (Frederiksen et al. 2012), med undtagelse af mirabel 

(Prunus cerasifera) som er en typisk hegnsplante og hundegræs (Dactylis glomerata) der findes i 

mere åbne habitater. Begge blev observeret i begrænset omfang. 

 

3.2 KARAKTERISTIK AF PRØVEFELTER 

Jordtypen på alle prøvefelter kunne ud fra jordprofilerne klassificeres som muldjord. Generelt var 

overgange mellem jordhorizonterne utydelige. Billeder af jordprofilerne for hvert prøvefelt kan ses i 

Appendix II - Jordprofiler. På baggrund af målingerne af jordprofilerne, tabel 3.1, blev det vurderet at 

prøvefelterne havde sammenlignelige jordbundsforhold, og jordbundsdata blev ikke medtaget i 

videre analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Jordprofiler for prøvefelterne 

Prøveflade O-horisont  
(løst litter) 

A-horisont  
(humushorisont 
uden struktur) 

A-B 
(overgang) 

1 <1 cm 4 cm - 
2 <1 cm 5 cm - 
3 5 cm 4 cm 2 cm 
4 5 cm 1 cm - 
5 3 cm 3 cm 1 cm 
6 2 cm 5 cm - 
7 3 cm 4 cm 2 cm 
8 3 cm 2 cm 10 cm 
9 2 cm 2 cm - 
10 2 cm 4 cm 2 cm 
11 8 cm 5 cm 6 cm 
12 1 cm 2 cm 2 cm 
13 4 cm 6 cm 2 cm 
14 4 cm  4 cm 2 cm 
15 3 cm 8 cm 3 cm 
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De typer af forstyrrelse der varierede mest mellem prøvefelterne var plukhugst og tæthed af råvildt. 

Variationen af plukhugst gik fra, områder der ikke var blevet tyndet i løbet af skovens driftshistorie, 

til få år inden vores feltarbejde. Plukhugst og anden rydning af træer blev slået sammen til én 

kategori i analyserne. Tætheden af råvildt var høj for størstedelen af prøvefelterne, fem prøvefelter 

havde middel tryk og kun ét lavt. Trafik af skovgæster og harvning varierede begge kun for et 

prøvefelt, henholdsvis prøvefelt 10 og 3. Harvning af skovområdet blev udført 65 år før denne 

undersøgelse. Forstyrrelse på prøvefladerne er samlet i tabel 3.2. Data herfra er benyttet til at 

udregne forstyrrelsesgradienter til videre analyse af den rumlige fordeling af planter.    

 

 

 
 

3.3 UDBREDELSE AF ARTER 

For datasættet juli-august 2013 er hvid anemone (Anemone nemorosa) den mest udbredte art. Der 

er observeret anemoner i flere subplots, end samtlige af de andre arter (hhv. 916 og  682 

observationer).  Her skal der dog tages højde for, at observationer af anemone stammer fra maj 

2013, og dækningsgraden er taget med for at undersøge indflydelsen af rodkonkurrence. 

Af de 22 arter der blev fundet, var 11 arter meget sjældent forekommende, med under 10 

observationer ud af 1400 subplots.  

Der kunne observeres en tendens til at prøvefelter med stor tæthed af hvid anemone havde færre 

arter, dette fremgår af fig.3.1. 

Tabel 3.2 Typer af forstyrrelse på prøvefelterne. Trafik er graden af menneskelig forstyrrelse fra skovgæster, på 
en skala fra 1-5, hvoraf 1 indikerer at der ikke er færden af skovgæster på plottet og 5 at der er tæt færden. 
Prøvefelt Harvning Plukhugst/fjernelse af træmateriale Tæthed af 

råvildt 
Trafik  

1  Aldrig middel 1 

2  Tyndet for 8 år siden høj 1 

3 Harvet i 1948 Tyndet for 8 år siden middel 1 

4  Tyndet for 10-15 år siden lav 1 

5  Tyndet for 8-10 år siden middel 1 

6  Træer fjernet inden for 4 år høj 1 

7  Træer fjernet for 3 år siden. Ellers gamle træer på 
omkring 80 år 

middel 1 

8  Træer fjernet for 3 år siden middel 1 

9  Tynding og plukhugst for 10 år siden høj 1 

10  Tynding for 20 år siden høj 3 

11  Træer fjernet for 10 år siden høj 1 

12  Aldrig høj 1 

13  Aldrig høj 1 

14  Plukhugst og meget tynding for 10 år siden høj 1 

15  Aldrig høj 1 



[26] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Korrelation af arter 

Arter der voksede sjældnere sammen med anemone, end ved tilfældig fordeling, var mose-bunke 

(Deschampsia cespitosa), skovsyre (Oxalis acetosella) og skov-star (Carex sylvatica). Kun skovmærke 

(Galium odoratum) voksede oftere sammen med anemone og havde et signifikant resultat i chi-

square testen. Flere arter så ud til at vokse oftere sammen med anemone end med andre arter, men 

havde ikke signifikante resultater. Disse arter er ask (Fraxinus excelsior), bøg (Fagus sylvaticus), stor 

fladstjerne (Stellaria holostea) og enblomstret flitteraks (Melica uniflora).  

Bøg (Fagus sylvatica) havde ingen signifikante associationer i chi-sqaure testen, ask (Fraxinus 

excelsior)  havde kun én og skov-star (Carex sylvatica) to. Resultaterne af den parvise chi-square test 

for de 11 mest udbredte arter er samlet i tabel 3.3. I tabel 3.4 kan man se i hvor mange tilfælde to 

arter optræder i samme subplot. I nogle subplots var der kun én art til stede og i andre flere arter, så 

summering af fælles parvise observationer er ikke nødvendigvis lig med det totale observationer for 

en art. 

   

 

Figur 3.1 Antal arter pr. prøvefelt i forhold til hvid anemones abundans.  
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Tabel 3.3 Resultatet af den parvise Pearsons Chi-square test for de mest almindelige arter i juli-august 2013. Nedre trekant er resultat af chi-square 
afstenden, øvre trekant er p-værdier fra chi-square testen. 

 frax.exce fagu.sylv acer.pseu stel.holo desc.cesp oxal.acet mili.effu care.sylv meli.unif gali.odor anem.nemo 

Fraxinus excelsior - 0.2399 0.8375 0.0837 0.0057 1.0000 0.0849 0.5284 0.2160 0.6752 0.7389 

Fagus sylvatica 28.8083 - 1.0000 0.9337 0.2348 0.8908 0.5315 1.0000 0.7661 0.5258 0.8873 

Acer pseudoplatanus 27.8697 16.1555 - 0.0425 0.6111 0.0102 1.0000 1.0000 0.6248 1.0000 0.2577 

Stellaria holostea 29.6064 20.2882 17.9016 - 0.0012 0.0007 0.0004 1.0000 0.0000 0.0000 0.4799 

Deschampsia cespotisa 29.1337 19.8321 17.6813 20.6647 - 0.0322 0.2598 0.0000 0.0699 0.6701 0.0000 

Oxalis acetosella 31.3166 22.6605 20.0488 22.6276 24.2899 - 0.0000 1.0000 0.0079 0.0684 0.0000 

Milium effesum 27.6138 16.7929 13.6748 17.7719 18.4662 19.3492 - 1.0000 0.0011 0.0005 0.0678 

Carex sylvatica 27.4408 14.6287 11.1803 16.9706 15.2359 19.5996 11.6619 - 0.8182 1.0000 0.0001 

Melica uniflora 29.2973 19.8368 17.1205 18.2880 20.2041 22.4048 17.0294 15.6879 - 0.0000 0.3476 

Galium odoratum 30.0139 20.7880 18.5241 19.2424 21.9241 23.2297 17.8421 17.1172 18.9268 - 0.0062 

Anemone nemorosa 41.7716 38.9369 38.6251 39.4056 40.2437 41.6242 39.1646 38.8844 39.2456 39.0587 - 
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Tabel 3.4 Antal gange de hyppigst forekommene arter optræder sammen, i de 1400 subplots fra juli-august 2013. * markerer signifikante forekomster i 
en parvis Pearsons chi-square test (Tabel 3.3). Markeret med fed, er det totale antal obervationer af hver art. 

 frax.exce fagu.sylv acer.pseu stel.holo desc.cesp oxal.acet mili.effu care.sylv meli.unif gali.odor anem.nemo 

Fraxinus excelsior 158 - - - - - - - - - - 

Fagus sylvatica 9 52 - - - - - - - - - 

Acer pseudoplatanus 4 1 28 - - - - - - - - 

Stellaria holostea 12 3 4* 64 - - - - - - - 

Deschampsia cespotisa 19* 6 3 11* 92 - - - - - - 

Oxalis acetosella 11 3 6* 12* 1* 101 - - - - - 

Milium effesum 7 0 1 6* 0 14* 31 - - - - 

Carex sylvatica 0 0 0 0 7* 1 0 10 - - - 

Melica uniflora 9 1 2 16* 7 9* 5* 1 51 - - 

Galium odoratum 9 1 1 18* 3 9 6* 0 15* 66 - 

Anemone nemorosa 101 35 15 45 19* 24* 15 0* 37 54* 916 
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3.3.2 Rumlige mønstre 

Resultatet af principal koordinat analysen, figur 3.3 blev en gruppering af de autokorrelerede arter 

på baggrund af forstyrrelsesgradienterne. Den ene gruppe følger gradienter med densitet af hjorte 

og graden af plukhugst. Denne gruppe af arter, der er mere autokorrelerede ved højere forstyrrelse, 

består af hvid anemone (Anemone nemorosa), ahorn (Acer pseudoplatanus), mose-bunke 

(Deschampsia cespitosa), miliegræs (Milium effesum), skov-star (Carex sylvatica), skovsyre (Oxalis 

acetosella) og almindelig gedeblad (Lonicera periclymenum). Den anden gruppering af arter, der 

viser en større grad af autokorrelation ved lille forstyrrelse, er ask (Fraxinus excelsior), stor 

fladstjerne (Stellaria holostea), bøg (Fagus sylvatica), enblomstret flitteraks (Melica uniflora), 

akselblomstret star (Carex remota), skovmærke (Galium odoratum) og dunet steffensurt  (Circea 

lutetiana) (Klange 2014). Forstyrrelsesgradienterne med densitet af hjort og graden af plukhugst har 

samme retning i PCoA plottet, og er modsatrettet graden af harvning, se henholdsvis vektorerne 

DeerDen, Fellden og Harrow i figur 3.3. Trafik som forstyrrelsesgradient er ikke med i undersøgelsen, 

da prøvefelt 10 (som det eneste med trafik) ikke blev medtaget i analysen. Harvning var kun på plot 

3. Der ser ikke ud til at være et mønster i placering af prøvefelterne i forhold til 

forstyrrelsesvektorerne. De tre første akser i  PCoA plottet forklarer 74 % af variationen i datasættet. 

Heraf er 40% variationen forklaret på 1. aksen , 21% på 2.aksen og 15% på 3. aksen.  

Antal signifikant autokorrelerede arter per prøvefelt, blev lavere ved øget abundans af anemone 

(antal signifikant autokorrelerede arter i forhold til anemones dækningsgrad, r=-0.665,r2=0.442), 

dette kan ses på fig.3.2. 

 

 

Figur 3.2 Antal autokorrelerede arter pr. prøvefelt i forhold til dækningsgraden afhvid 
anemone. 
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Figur 3.3 Principal koordinat analyse (PCoA)  af autokorrelations data fra Klange (2014) 
Arter er indtegnet som blå vektorer, og grønne cirkler, så planter og prøvefladers fordeling i det 
autokorrelerede rum anskueliggøres. Røde vektorer indikerer forstyrrelsesgradienterne. Røde firkanter 
indikerer prøveflader. Sørensen similaritetsindeks er anvendt. 40% variationen forklaret på 1. aksen og 21% på 
2.aksen. På 3. aksen bliver 15% af variationen forklaret, hvilket giver en forklaringsgrad på 74% henover de tre 
akser (3.akse ikke vist). De to grupper illustreret med orange polygoner.  
”Jup” refererer til ”juli prøvefelt” og efterfølgende nummer det tilsvarende prøvefelt. Car_syl = Skov-star 
(Carex sylvatica). Oxa_ace = Skovsyre(Oxalis acetosella). Mil-eff = Miliegræs (Milium effusum). Lon_per. = 
Almindelig gedeblad (Lonicera periclymenum). Ace_spe = Ahorn (Acer pseudoplatanus). Des_ces = Mose-bunke 
(Deschampsia cespitosa). Ane_nem = Hvid anemone (Anemone nemorosa). Ste_hol = Stor fladstjerne (Stellaria 
holostea). Fag_syl = Bøg (Fagus sylvatica). Mel_uni = Enblomstret flitteraks (Melica uniflora). Cir_lut = Dunet 
steffensturt (Circaea lutetiana). Gal_odo = Skovmærke (Galium odoratum). Car_rem = Akselblomstret star 
(Carex remota). 
FellDen er forstyrrelsvariablen om graden af plukhugst. Harrow er forstyrrelsesvariablen om graden af 
harvning. DeerDen er forstyrrelsesvariablen om tætheden af råvildt. Trafik er forstyrrelsesvariablen om graden 
af menneskelig trafik.  
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3.4 KORRELATION AF FUNKTIONELLE KARAKTERER 

Med hvid anemone (Anemone nemorosa) til stede i dataanalysen, bliver korrelationen af alle 

funktionelle karakterer domineret af anemones dækningsgrad, således at variationen fra de andre 

arters funktionelle karakterer ikke kommer til udtryk. Dette kan ses i kluster analysen i fig. 3.4, hvor 

A er analysen med hvid anemone, og B er analyse af de funktionelle karakterer uden hvid anemone 

(klusteranalyse med euklidisk afstand og gruppering efter UPGMA).  

Uden anemone til stede kunne de funktionelle karakterer inddeles i tre grupper (fig. 3.2 B). Første 

gruppe er livsvarighed (life), placering af blade på stænglen (blad) og frømasse (Smass). Anden 

gruppe er vegetativ højde (Hmax), Grimes plantestrategi R og S. Den tredje gruppe består af 

rodimension (Rdim), roddybde (Rdepth), Grimes plantestrategi C, om planten danner ved (wood) og 

om der er vegetativ formering (vege). Den parvise korrelation af karaktererne i gruppe 3, samt 

resten af de funktionelle karakterer er opsummeret i Appendix I - funktionelle karakterer.  

Grupperingerne i klusteranelysen uden hvid anemone, fig. 3.4 B, kan genkendes i ordinationsplottet 

for principal koordinat analysen, fig. 3.5.  

Med to akser forklares 74,6 % af data i Principal koordinat analysen for vægtede funktionelle 

karakterer og dækningsgraden af hvid anemone. På førsteaksen er S og R svagt positiv korreleret 

med udbredelsen af hvid anemone, mens vegetativ formering (vege), vedplanter (wood) og C er 

negativt korreleret med hvid anemone, og positivt med hinanden. På andenaksen er fordeling af 

blade (blad) og livslængde (life) svagt korreleret med hvid anemone, og kraftigt med hinanden. 

Roddybde (Rdepth) og roddimension (Rdim) er positivt korreleret med hinanden, og negativt med 

hvid anemone. Frømasse (Smass) og vegetativ højde (Hmax) er udviser ikke korrelation med hvid 

anemone, og er negativt korreleret med hinanden.    

Alle de fundne arter var flerårige, størstedelen med en livsvarighed på over 5 år. Planternes fordeling 

af blade var nogenlunde ligeligt fordelt på de tre typer, dog med lidt flere arter med spredte blade. 

Urterne, bregnerne frataget, havde alle vegetativ formering og bortset fra fuglekirsebær havde ingen 

af de vedplanterne vegetativ formering.  

Grimes plantestrategier er C og S dominerende, både for arter og efter vægtet dækningsgrad, R 

strategien er repræsenteret men ikke udbredt. 
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B 

 

Figur 3.4 Kluster dendrogrammer, baseret på euklidisk afstand og UPGMA. A) Analyse lavet på hele datasættet 
juli-august 2013. B) Dækningsgraden af hvid anemone (Anemone nemorosa) er taget ud af datasættet. hclust 
("average") er klustergrupperingsmetoden. 
C, S og R referer til Grimes plantestrategier. Hmax er maksimal vegetativ højde, Rdim er roddybde/rodbredde, 
Rdepth er roddybden, Smass er frømasse, wood er vedplanter/urter, vege er vegetativ formering, SLA er 
specifikt bladareal, life er livslængde og blad er fordeling af blade på stænglen. 
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Figur 3.5 Ordinationsplot for principal koordinat analyse (PCoA) (euklidisk afstand), Goodnes of fit for de to 
akser 0.746. Anemone, markeret med rød, er dækningsgraden af hvid anemone (Anemone nemorosa) målt for 
hvert subplot. C, S og R referer til Grimes plantestrategier. Hmax er maksimal vegetativ højde, Rdim er 
roddybde/rodbredde, Rdepth er roddybden, Smass er frømasse, wood er vedplanter/urter, vege er vegetativ 
formering, SLA er specifikt bladareal, life er livslængde og blad er fordeling af blade på stænglen. 
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Tabel 3.5 Funktionelle karakterer for de 22 arter fundet i juli-august 2013.   C, S og R referer til Grimes plantestrategier. Hmax er maksimal vegetativ højde, 
Rdim er roddybde/rodbredde, Rdepth er roddybden, Smass er frømasse, wood er vedplanter/urter, vege er vegetativ formering, SLA er specifikt bladareal, 
life er livslængde og blad er fordeling af blade på stænglen. na er mænglende værdier. 

Art 
 

SLA 
(mm2 mg-1) 

Hmax 
(m) 

Smass 
(mg) 

Rdepth 
(cm) 

Rdim 
 

Life 
 

Wood 
 

Blad 
 

Vege 
 

C 
 

S 
 

R 
 

acer.pseu 22.18 0.12 30.6 8 1.5 4 2 3 2 9 3 0 

anem.nemo 30 0.18 2.1 4.3 0.433 3 1 2 1 2 5 5 

athy.fili na 0.65 na 8 0.48 4 1 1 2 9 3 0 

care.pilu na 0.1 1.7 na na 3 1 2 1 0 12 0 

care.remo na 0.45 0.45 12.5 1.086 3 1 2 1 4 4 4 

care.sylv na 0.43 na 11.3 1.13 4 1 2 1 0 12 0 

circ.lute na 0.38 0.88 5.4 0.227 4 1 3 1 6 0 6 

dact.glom 21.8 0.62 0.51 6 1.263 3 1 2 1 8 2 2 

desc.cesp 13.56 1.3 0.28 6.3 0.633 3 1 1 1 5 5 2 

dryo.dila na 0.8 na 9 0.33 4 1 1 2 5 5 2 

dryo.fili na 0.75 na 12 0.48 4 1 1 2 5 5 2 

fagu.sylv 26.68 0.23 22.5 11.6 3.537 4 2 3 2 6 6 0 

frax.exce 17.58 0.19 49.5 8.5 1.823 4 2 3 2 12 0 0 

gali.odor 79.91 0.30 4.95 2.2 0.066 4 1 3 1 5 5 2 

hord.euro na 0.75 4.16 na na 4 1 2 1 4 4 4 

loni.peri na 3.5 5.2 2 0.057 4 2 3 2 6 6 0 

meli.unif na 0.33 2.78 5.8 0.55 4 1 2 1 3 9 0 

mili.effu na 0.63 1.38 5.6 0.458 4 1 2 1 2 8 2 

oxal.acet 60.81 0.09 1 2.1 0.166 4 1 3 1 2 8 2 

prun.aviu na Na 211 na na 4 2 3 1 6 6 0 

prun.cera na Na na na na 4 2 3 na na na na 

quer.robu 13.98 Na 3767 na na 4 2 3 2 6 6 0 

stel.holo 35.05 0.38 2.1 3.3 0.054 4 1 3 1 4 4 4 
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DISKUSSION 
 

4.1 RUMLIG FORDELING OG KORRELATION PÅ ARTSBASIS 

Analyserne af arternes rumlige fordeling og indbyrdes korrelation i dette speciale viser at 

tilstedeværelsen af hvid anemone (Anemone nemorosa) har indflydelse på fordelingen af arter i 

skovbunden. Nogle arter vokser oftere sammen med anemone, andre vokser sjældnere sammen og 

endelige er der nogle som ikke ser ud til at være påvirket.  

Analyse af rumlige mønstre på baggrund af arters autokorrelation og forstyrrelse afslørede ikke 

nogle mønstre, sandsynligvis fordi hvid anemone var så dominerende at dets påvirkning gennem 

konkurrence var større end menneskeskabt forstyrrelse. Prøvefelter med høj abundans af hvid 

anemone havde både lavere diversitet, samt færre autokorrelerede arter. Hvid anemone optræder 

ofte i store, totalt dominerende bestande. Havde prøvefladerne været større, havde vi muligvis 

kunne observere forskellige afstande i den klumpvise fordeling af arter, baseret på tilstedeværelsen 

af hvid anemone og de enkelte artes respons på konkurrence med hvid anemone.  

 

Manglende sammenhæng mellem forstyrrelse og autokorrelation i Klange (2014), betyder ikke at 

forstyrrelse manglede indflydelse på prøvefelterne, men at vores dataindsamling ikke har været 

passende i forhold til de videnskabelige spørgsmål vi ønskede svar på. Klange (2014) argumenterer 

for, at der er en tydelig opdeling  af arter i to grupper, baseret på intensiteten af skovdriften. Ser 

man på ordinationsplottet fig.3.3, er arterne ret spredt  i rummet, men med svag sammenhæng til 

forstyrrelsesgradienterne, hvilket tyder på at der er uforklarede variable der påvirker arterne. Det er 

sandsynligvis biotiske interaktioner i form af konkurrence. Det må stadig antages at forstyrrelse har 

en generel påvirkning af alle skovbundsarterne, men i analysen var der kun to gradienter der 

varierede i mere end ét prøvefelt. De to gradienter, råvildt og plukhugst/træfjernelse, var derudover 

ikke målt, men vurderet af skovfoged Leif Sodemann. Selv om det ikke var muligt at få bedre 

information, var dette stadig for upræcist til at analysere hvordan den rumlige fordeling af planter 

blev påvirket af forstyrrelse. 

Det er vigtigt at biodiversitet bliver studeret på en skala der giver indblik i de underliggende 

økologiske processer. Miller et al. (2002) brugte til undersøgelse af urtebundsvegetation i løvskov 

prøvefelter på 0,25 m2. Dette er baseret på at processer der påvirker skovbunden opererer på lille 

skala. Lysindfaldkonkurrence i skovbunden og skovbundsplanters ofte korte spredningsafstand 

skaber et varieret miljø i områder på <1 m2. Vores 0,25 m2subplots er af en passende størrelse til at 

undersøge påvirkningen af skovbundes planter både fra forstyrrelse- og konkurrenceinteraktioner. 
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Hvid anemone påvirker både forekomsten af andre plantearter i et plot og disses autokorrelation. 

Grunden til at antal indbyrdes korrelerede arter falder, er sandsynligvis fordi anemone påvirker 

skalaen og formen af udbredelsesmøsnstrene. Lignende resultater blev fundet for 

urtebundsvegetationen i løvskov hvor konkurrence fra unge planter af løn, har indflydelse på den 

rumlige fordeling af andre arter, sandsynligvis ved at hindre disses spredning. Større juvenile løn-

planter, påvirkede ud over urtebundsvegetationen, også udbredelsen af små juvenile løn (Miller et 

al. 2002). 

 

Høj biodiversitet i løvskov er tilknyttet lysåbne områder og pletter af forstyrret jord (Schmidt 2005). 

Det tætte kronelag i den ensartede bøgeskov som vores prøveflader blev udlagt i betød at ret få 

arter blev fundet. Det er velkendt at fænomen at artsfattige samfund bliver domineret af relativt få 

planter mens et stort antal plantermange er sjældne (McGill et al. 2007). Disse to faktorer betyder at 

analyserne på baggrund af arter, bliver domineret af meget få arter, hvilket kan være endnu en 

grund til at der ikke blev fundet stærke generelle mønstre i udbredelsen af arter. 

 

I et review fra 2012 som omhandler de underliggende økologiske processer, der styrer et 

plantesamfunds artssammensætning (Götzenberger et al. 2012), blev det vurderet på basis af en 

meta-analyse, at der ikke findes regelmæssigheder for forekomsten ikke-randomiserede plantearter. 

Dette betyder dog ikke nødvendigvis at reglerne ikke findes, men at plantesamfund er så forskellige 

at det kan være svært at finde generelle mønstre på tværs af habitattyper, eller at de metoder der 

bliver brugt i studierne ikke fanger de generelle mønstre. 

 

Dominansen af anemone og en utydelig gradient for menneskeskabt forstyrrelse, var grundlaget for 

det øgede fokus på funktionelle karakterers rumlige udbredelse som surrogat for 

konkurrenceforhold.  Dækningsgraden af hvid anemone blev brugt som mål for konkurrence, ved at 

tage dækningsgraden af anemone fra maj måned, og analysere den i forhold til udbredelse af arter 

og deres funktionelle karakterer i sensommeren.  

 

4.2 MØNSTRE I RUMLIG FORDELING PÅ BAGGRUND AF FUNKTIONELLE KARAKTERER 

Hvid anemone (Anemone nemorosa) er afgørende for udbredelse af funktionelle karakterer, og om 

det er muligt at observere et mønster i udbredelsen af karakterer. For arterne i denne undersøgelse 

viser analysen af funktionelle karakterer, at rodkonkurrence fra anemone påvirker juvenile træer 

således at de i højere grad vokser hvor der er få anemoner. Konkurrencearter undgår også områder 

med høj dækningsgrad af hvid anemone, sandsynligvis påvirkes disse af lysindfald i kronedækket, da 

der ikke er klar sammenhæng mellem rodkarakterer og konkurrencearter. 
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Arter med højt specifik bladareal (SLA) er normalt hurtigvoksende i forhold til arter med lavt SLA 

(Poorter & Remkes 1990). Det specifikke bladareal kan også sammenkædes med arternes tilpasning 

til skygge, således at skygge tilpassede arter har høje værdier (Reich et al.1998). Med de mange 

manglende værdier for planterne der blev fundet i denne undersøgelse, blev SLA ikke medtaget i 

analyserne. Jeg ville have forventet generelt høje SLA værdier, da underskoven i rene 

bøgebevoksninger er lysfattig. Hurtigtvoksende arter forbindes med Grimes konkurrence strategi. 

Ud fra ordinationen (figur 3.5) af de funktionelle karakterer og dækningsgraden af hvid anemone, 

bliver konkurrencearterne mere dominerende ved en lavere dækningsgrad af hvid anemone. Havde 

der været flere SLA værdier, ville jeg derfor forventet at SLA værdierne ville være negativt korreleret 

med anemone og positivt med konkurrence (C). Dette stemmer overens med en teori for planters 

økologiske strategier der er baseret på plantehøjde, frømasse og SLA, hvor SLA modsvarer C i Grimes 

plantestrategi (Westoby 1998). SLA er også relateret til jordens næringsindhold (Ordoñez et al. 

2009), hvor høje SLA værdier indikerer gode næringsforhold, dog med en del variation fra område til 

område.  

 

Planternes højde er ikke signifikant korreleret med dækningsgraden af hvid anemone. Frømasse er 

negativt korreleret, hvilket sandsynligvis skyldes at træerne har de tungeste frø, og at deres højde er 

målt for juvenile træer i stedet for fuld højde af voksne træer. I klusteranalysen er højden grupperet 

med S og R strategier, mens positionen på ordinationsplottet er er relativt isoleret fra resten af 

karaktererne. 

Angivelsen af de enkelte planters højde i databaserne, spændte over et bredt interval. Højde er en 

funktionel karakter med høj plasticitet, og en plantes højde påvirkes af dens vækstbetingelser.  

Havde højden været målt på alle arterne i felten, ville denne karakter muligvis kunne have givet os 

en bedre forståelse af hvordan overjordisk konkurrence influerede udbredelsen af arterne. 

Da højden ikke udviser korrelation med dækningsgraden af hvid anemone, er det svært at sige noget 

om hvordan højden i dette tilfælde påvirker arternes udbredelse. Uden for områder der var dækket 

med hvid anemone, var dækningsgraden af planter generelt meget lav, og behovet for at overskygge 

naboer er måske ikke så højt i et så individfattigt et habitat. 

Lys adskiller sig fra andre plantetilgængelige ressourcer ved at være, 1) unidirektionelt, 2) ikke at 

kunne lagres (kun fotosynteseprodukter kan), og 3) ikke at kunne omfordeles gennem tid og rum - 

en plante kan ikke drage nytte af lys den ikke bliver ramt af (Stoll & Weiner 2000).  
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Fordeling af blade langs stænglen, mere specifikt, om planterne danner rosetter, semi-rosetter eller 

har jævnt fordelte blade, hænger også sammen med konkurrencen om lys. Normalt forbinder man 

rosetplanter med lave urter, der  hurtigt må vige i konkurrencen om lys. Arterne der blev 

klassificeret som rosetter og semirosetter i denne undersøgelse, tilhørte bregnerne, græsserne og 

halvgræsserne. Græsser bliver betragtet som konkurrencestærke arter, hvilket er modsat af 

opfattelsen af rosetplanter som svage konkurrenter for lys. I databasen (Kleyer et al. 2008) skelnes 

der ikke mellem om planter, med blade tæt samlet ved jorden, er rosetter eller tuer. Græsser og 

halvgræsser burde have været klassificeret som tuedannende.  

De lavere planter har her mere spredte blade, hvor de højere planter har blade der udgår fra basis 

ved jordoverfladen. Urter og juvenile træer med spredte blade er svagt korreleret med 

dækningsgraden af hvid anemone på andenaksen af principal koordinat ordinationen. Dette kan 

skyldes at nogle urter optræder oftere sammen med hvid anemone end ved tilfældighed, hvorimod 

græsserne så ud til at tabe i konkurrencen med hvid anemone og ofte gro alene. Dette stemmer 

overens med at græsser vokser hvor der er højere lysindfald og muligvis kan udkonkurrere anemone.  

 

Alle arterne var flerårige, og størstedelen med en livstid på mere end fem år.  Et par græsser, star 

arterne samt hvid anemone var de eneste planter der havde en levetid på omkring fem år. 

Fordelingen af blade er positivt korreleret med levealderen, hvilket skyldes at de få arter der havde 

en lidt kortere leveralder, var rosetplanter. Livsvarighed er i nogen grad positiv korreleret med 

dækningsgraden af hvid anemone på andenaksen i ordinationen (figur 3.5). Den eneste få-flerårige 

art, med flere end ti observationer, som kan have indflydelse, er mose-bunke, som sjældent voksede 

sammen med anemone. I listen over grundlæggende karakterer til analyse af funktionel økologi, 

opdeler Weiher et al.(1999) livslængden i kategorierne enårig, toårig og flerårige. Havde jeg fulgt 

denne anvisning var alle planterarter blevet henført til samme kategori, hvilket betyder at 

karakteren ikke længere var informativ. Den statistiske analyse var ikke i stand til hverken at 

bekræfte eller afkræfte mine forventning om en sammenhæng mellem en stor hyppighed af en- eller 

toårige planter og høj grad af forstyrrelse (Grime 1977). 

 

Man kunne måske have forventet at livsvarighed ville være korreleret med livsform (viz. om 

planterne danner ved eller ej), men jeg finder ingen sammenhæng mellem disse to karakterer i mine 

analyser. Dette kan skyldes, at det ikke kun er træerne som har en lang levetid, men at de urter med 

vegetativ formering kan siges næsten at have en ubegrænset levetid (Weiher et al. 1999). Når 

moderplanten dør, kan skuddene fra den vegetative formering således leve videre. 
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Chi-square testen giver ikke nogle resultater i forhold til om de juvenile træer klarer sig godt 

sammen med hvid anemone, eller om de undgår områder med meget hvid anemone. Ser man i 

stedet på de funktionelle karakterer, ses det, at arter med ved i højere grad vokser hvor der er færre 

hvid anemone. Bøg er tilpasset kraftig skygge (Packham et al. 2012; Petritan et al. 2007), hvorimod 

ask og ahorn er tilpasset moderat skygge (Emborg 1998; Wardle 1961). Det kan derfor antages at 

hvid anemones konkurrenceevne påvirker udbredelsen af træer i skovbunden. I mine analyser 

korrelerer forekomsten af ved med udbredelsen C strategi. Dette tyder på at ask er en typisk 

konkurrencestrateg og den mest hyppigt optrædende plante, mens bøg og ahorn er henholdsvis C-S 

og C/C-S strateger. 

 

Kategoriseringen af de funktionelle karakterer, ved (wood) og vegetativ formering (vege) kan i mine 

analyser fejlagtigt tolkes som at veddannende arter er positivt korreleret med vegetativ formering. 

Rækkefølgen for ved er 1) urter og 2) ved, og for vegetativformering 1) med vegetativ formering og 

2) uden vegetativ formering. Det betyder at ordination skal læses som at arter med ved ikke har 

vegetativ formering, mens urter har vegetativ formering. I tabel 3.5 med oversigten over de 

funktionelle karakterer stemmer det helt overens med at kun ét træ (med en enkelt observation), 

fuglekirsebær (Prunus avium), har vegetativ formering.  Blandt urterne, var det kun bregner der ikke 

havde vegetativ formering. 

 

Vegetativ formering kan være svær at kvantificere. Både levetid (De Witte & Stöcklin 2010) og 

udbredelse (Weiher et al. 1999) er problematisk og tidskrævende at måle. Information om vegetativ 

formering i databaserne, var meget svingende og i mange tilfælde tvetydige. Derfor blev vegetativ 

formering i mine analyser undersøgt kvalitativt, og blot angivet om planterne havde vegetativ 

formering eller ej. Som nævnt havde alle urter, med undtagelse af bregner, vegetativ formering og 

karakteren faldt dermed sammen med om planterne var urter eller vedplanter. Ved mål af rødder, 

blev der ikke sondret mellem underjordiske udløbere og rødder. Udbredelsen af underjordisk 

vegetativ formering har derfor påvirket målene for den laterale udbredelse af rødder. Havde den 

vegetative formering været målt kvantitativt, havde vi måske kunne observere i større detalje 

sammenhængen mellem henholdsvis klonalitet og dækningsgraden af anemone.  

 

Kimplanter fra store frø opnår en konkurrencefordel når de vokser i skygge. Tunge frø har generelt 

større spiringssucces, men konkurrencefordelen øges med tættere kronedække (Bruun & Ten Brink 

2008). Blandt de observerede arter vejede træernes frø fem til flere tusind gange mere end urternes 

frø. Dækningsgraden af hvid anemone havde ingen indflydelse på fordelingen af arter ud fra vægten 
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af deres frø. Plantehøjde er negativt korreleret med frømassen, hvilket skyldes at det ikke er 

træernes fulde højde , men højden af de juvenile planter der er målt.   

 

Roddybde og roddimension er negativt korreleret med dækningsgraden af hvid anemone, det vil sige 

at arter med dybe rødder, især findes udbredt hvor der er huller i dækket af hvid anemone. Dette 

passer godt sammen med at de juvenile træer har dybe rødder, hvor skovsyre (Oxalis acetosella), 

skovmærke (Galium odoratum) og stor fladstjerne (Stellaria holostea) som oftest findes sammen 

med hvid anemone, har meget overfladiske, lateralt vidt udbredte rødder. Rødder og rhizomer fra 

anemone danner et tæt lag i de øverste fem centimeter af jordlaget. Udbredelsen af arter på 

baggrund af deres roddimensioner, tyder på at arter med dybe rødder ikke kan konkurrere med hvid  

anemone. Arterne med rødder der hovedsageligt findes i litter laget og de øverste få centimer af 

mulden, kan derimod bedre klare sig i områder domineret af anemone. 

 

Både de vægtede og uvægtede fordelinger af Grimes plantestrategier på prøvefladerne viste at C og 

S strategierne er ligeligt dominerende, og at en lille andel havde delvis R-strategi. Ifølge Grime (1977) 

er C strateger typisk høje planter med et tæt kronelag og en udbredt lateral udbredelse af rødder og 

skud. Ser man på de hvordan de funktionelle karakterer fordeler sig, er der størst sammenhæng 

mellem konkurrencestrategi og arter med ved, hvilket stemmer overens med at høje tætte kroner. 

Der er dog ingen sammenhæng mellem røddernes udbredelse og konkurrencestrategi. Stress 

begrænser produktionen af biomasse, og kan skyldes mangel på lys, vand, næring og suboptimale 

temperaturer (Grime 1977). At tilpasning til stress er lige så udbredt som konkurrence, skyldes i 

bøgeskov nok manglen på lys. Få ruderale arter, passer godt med at en generel  lav forstyrrelsesgrad.  

  

Grimes plantestrategier er med til at give et billede af det habitat vi undersøger, men ved at 

oversætte de funktionelle karakterer til plantestrategier, går der noget information tabt. En del 

undersøgelser erstatter Grimes CSR strategier med en kombinationer af karakterer for bladstørrelse, 

plantehøjde og frøstørrelse (leaf-height-seed) men sammenholder samtidigt hermed karaktererne 

med generelle plantestrategier (Laughlin et al. 2010; Kunstler et al. 2012; Westoby 1998; De Frenne 

et al. 2011 m.fl.). 

 

4.3 SKOVBRUGETS PÅVIRKNING AF BUNDVEGETATIONEN 

Størstedelen af Fløjstrup skov, bliver drevet med plukhugst, tynding af træstande og rydning af 

underskoven. Efter storme bliver væltede træer fjernet, og skovbunden er i mange områder åben og 

næsten bar. I dele af skoven er hele områder af træer blevet fældet, og nye bøgetræer plantet i 

tætte rækker (Information fra Skovfoged Leif Sodemann, samt egne observationer i felten).  
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Som driftsform er plukhugst er med til at bevare en skovstruktur med træer i mange forskellige aldre 

og et varieret kronelag. Dog fjernes gamle træer, og der kommer til at mangle dødt og nedbrudt træ, 

som er en vigtig del af en naturlig skovdynamik. Arter der er tilknyttet den lysåbne fase af skovens 

cyklus, ser dog ikke ud til at påvirkes af plukhugst, og kan ligefrem være fordelagtigt (Christensen & 

Emborg 1996).  

For at opnå det bedst mulige forhold i dyrkede skove, foreslår Brunet et al. (2010) at det skal være 

en jævn fordeling af træer med en minimumsalder på 180 år og minimum 20 m3 ha-1 dødt ved. For 

områder der helt bliver ryddet for træer, er påvirkningen af skovbundsplanterne langt større. 

Godefroid et al. (2005) fandt, at total rydning af træer kan påvirke udbredelsen og abundansen af 

flere skovurter, deriblandt anemone, i perioder på op til 13 år. 

Skovdrift kan påvirke de naturlige mønstre i urtebundsvegetation negativt, selv om alfadiversiteten 

af urter ikke ser ud til at være påvirket (Scheller & Mladenoff 2002). I en undersøgelse om 

fragmenterings påvirkning af skove, ser fragmentering ud til ikke at have så stor betydning for antal 

arter i skovene som troet. Til gengæld er arterne er i højere grad afhængig skovens karakteristik, 

deriblandt driftsforhold (Lawesson et al. 1998). 

 

Hvid anemone (Anemone nemorosa) danner et tæt lag af rhizomer i det øverste jordlag, hvilket gør 

at den er følsom overfor udtørring og jordpakning (Philipp & Petersen 2007). Hvid anemone spredes 

med en hastighed fra 0.4 m årligt i tæt dækkende bevoksninger til 0.85 m for individer i endnu ikke 

etablerede bestande. Spredningshastigheden afhænger i høj grad af frøspredning som oftest er 

større end den årlige tilvækst af rhizom nettet. Spredningshastigheden blev højere ved øget 

kronedække og  lavere  med øget græsdække (Brunet et al. 1998). Hvid anemone har med sin store 

konkurrenceevne afgørende indflydelse på den rumlige fordeling af de øvrige skovbundsplanter. For 

at forstå hvordan forstå hvordan dynamikken i skovbunden påvirkes af menneskeskabt forstyrrelse 

er det derfor essentielt at forstå hvorledes hvid anemone bliver påvirket. Selv om 

forstyrrelsesgradienten i Fløjstrup skov har været svær at påvise, betyder det ikke at skovbunden er 

upåvirket af forstyrrelse. En sammenligning med prøveflader i urørt skov, eller skove underkastet en 

anden type forvaltning kunne måske afsløre mere markante forskelle men problemet er her at det 

kan være svært at holde andre betydende variable konstante, især dem som knytter sig til 

jordbunden. 

 

4.4 FREMTIDIGE UNDERSØGELSER 

Resultaterne af mine analyser peger på at to faktorer øver stor indflydelse på diversitetsforholdene 

og dynamikken kulturskovens urteflora, nemlig menneskeskabt forstyrrelse og biotisk interaktion i 

form af konkurrence. 
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I sit review om skovdriftens betydning for bøgeskove fokuserer Brunet et al. (2010) på biodiversitet. 

Undersøgelserne der refereres til inkluderer hovedsageligt urter, og i sjældne tilfælde mosser. 

Påvirkningen af driftsformer på juvenile træer konkurrence med skovbundsurterne er dog ikke 

blevet undersøgt. 

For at få en bedre forståelse af de parametre som påvirker dynamikkerne i skovbunden, vil jeg 

anbefale at man undersøger udbredelsen i rum (og tid) af udvalgte karaktertræk af nøglebetydning 

langs eksperimentelt forsimplede forstyrrelsesgradienter.  Forsøgsdesignet der blev anvendt i 

nærværende speciale blev udlagt med henblik på at studere effekten af en fler-dimensionel  

forstyrrelsesgradient  hvilket viste sig at  være særdeles  vanskeligt. Fremtidige undersøgelser bør 

bestræbe sig på rent eksperimentelt at påvise effekter af forskellige driftsformer.  

 

Oplysninger om funktionelle karakterer hentet fra offentligt tilgængelige databaser var for nogle 

karakterers vedkommende mangelfulde. For at undgå manglende data, og samtidig være med til at 

forbedre disse databaser, kunne man med fordel måle karaktererne i forbindelse med 

feltundersøgelser. Her kunne man fokusere på karakterer af nøglebetydning tilknyttet blade, højde 

og frø (Westoby 1998), med en tilføjelse af rodkarakterer.  

I området syd for Fløjstrup Skov, ved Vadbro bæk, er der plantet et forsøgsareal med 5 hektar skov, 

fordelt på 40 prøveflader og med 4 forskellige skovrejsningsmetoder. Formålet er at undersøge 

hvordan biodiversitet påvirkes af skovrejsningsmetoder.  Halvdelen af området er indhegnet, for at 

kunne observere påvirkningen af græsning. Det ville være oplagt at lave forsøg, der inkluderede 

funktionelle karakterer, i dette område. 

Ud over videre undersøgelser af driftsformens påvirkning af underskoven, lægger mine 

undersøgelser også op til at undersøge konkurrenceforholdende bedre. Mine resultater viste at 

konkurrencestærke arter foretrak områder uden anemone. Caroe et al. (2000) nævner at græsser og 

andre konkurrencearter bedre kan etablere sig i lysåbne områder, ligeledes kunne udbredelsen af 

juvenile træer vise sig at være påvirket af lysindfald. Undersøgelse af anemones indflydelse på arters 

rumlige mønstre, kunne med fordel fokuseres på få, vidt udbredte arter. 

Underjordisk konkurrence kan være svært at estimere i felten. Med klassiske potteforsøg, kunne det 

undersøges hvordan forholdet mellem underjordisk og overjordisk konkurrence påvirker de arter der 

blev fundet i skovbunden.  
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KONKLUSION 
 
 
Mine resultater antyder at hvid anemone (Anemone nemorosa) påvirker udbredelsen af planter i 

skovbunden, gennem underjordisk konkurrence. På artsbasis var der antydninger af arter der enten 

undgik eller oftere voksede sammen med anemone. Ved analyse af de funktionelle karakterer i 

forhold til hvid anemones udbredelse, blev mønstrene for hvilke planter der blev påvirket af hvid 

anemone, tydeligere. Juvenile træer, konkurrencearter og planter med vertikalt udbredte rødder 

undgik generelt områder domineret af hvid anemone, hvorimod planter med horisontalt udbredte 

rødder og spredte blade fandtes oftere sammen med hvid anemone. Højden af skovbundsplanterne 

samt deres frømasse var ikke korreleret med udbredelsen af hvid anemone. Grimes plantestrategier 

kan supplere en undersøgelse af funktionelle karakterer ved at opsummere hvorledes planter 

interagerer med hinanden i et givent plantesamfund.  Man skal dog være klar over, at vigtige 

skalaafhængige forskelle i konkurrenceforholdene som de funktionelle karakterer kan belyse, ikke 

nødvendigvis bliver beskrevet af de plantestrategiske variable. Flere undersøgelser anvender 

funktionelle karakterer som surrogat plantestrategier, f.eks. karakterer knyttet til højde, blade og 

frø. Jeg vil endvidere foreslå at man tilføjer rodkarakterer også selvom der ikke findes  

fyldestgørende information om disse i offentligt tilgængelige databaser.  Alternativt må man måle 

disse karakterer i felten også med henblik på afsløre eventuelle variationsmønstre indenfor og 

mellem prøveflader.   Fremtidige undersøgelser af forvaltningens indflydelse på biodiversiteten i 

kulturskove bør fokusere på indvirkningen af menneskeskabt forstyrrelse på konkurrenceforholdene 

mellem skovbundens arter og korrelationen mellem disse udbredelse i rum og tid. 
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APPENDIX I - FUNKTIONELLE KARAKTERER
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Tabel 1. Pearsons korrelation for funktionelle karakterer. Nedre trekant er udregnet for hele datasættet juli-august 2013, øvre trekant er udregnet på data 
unden hvid anemone (Anemone nemorosa).  C, S og R referer til Grimes plantestrategier. Hmax er maksimal vegetativ højde, Rdim er roddybde/rodbredde, 
Rdepth er roddybden, Smass er frømasse, wood er om planten er veddannende, vege er vegetativ formering, SLA er specifikt bladareal, life er livslængde og 
blad er placering blade på stænglen. 

 
SLA Hmax Smass Rdepth Rdim life wood blad vege C S R 

SLA - -0.5898 0.3114 -0.746 -0.6372 0.7352 -0.2131 0.6666 -0.2597 -0.404 0.3183 0.2402 

Hmax -0.6843 - -0.7495 0.2968 0.106 -0.8402 -0.4523 -0.8967 -0.4466 -0.1766 0.0708 0.2292 

Smass 0.0103 -0.4267 - 0.0337 0.1411 0.7082 0.7965 0.7901 0.7583 0.6035 -0.4236 -0.4487 

Rdepth -0.8418 0.4929 0.3671 - 0.9186 -0.4184 0.512 -0.4116 0.5672 0.4205 -0.1707 -0.5417 

Rdim -0.7103 0.1936 0.4612 0.8949 - -0.3388 0.622 -0.3328 0.6707 0.4805 -0.131 -0.7369 

life 0.2934 -0.0663 0.3877 -0.0173 -0.041 - 0.245 0.9005 0.2292 -0.0569 0.1045 -0.0765 

wood -0.3211 -0.0309 0.807 0.6092 0.6789 0.5644 - 0.3978 0.975 0.798 -0.5315 -0.646 

blad 0.5804 -0.6228 0.6417 -0.2648 -0.1417 0.7621 0.5202 - 0.3756 0.1794 -0.2145 0.0296 

vege -0.3366 -0.0114 0.7958 0.6354 0.6852 0.5675 0.9737 0.479 - 0.799 -0.537 -0.638 

C -0.4818 0.2859 0.5954 0.5952 0.5486 0.5624 0.8771 0.3291 0.8789 - -0.8716 -0.4313 

S 0.5483 -0.0749 -0.6184 -0.5075 -0.468 0.08 -0.5704 -0.0649 -0.572 -0.67 - -0.0664 

R 0.2063 -0.3198 -0.276 -0.3605 -0.332 -0.8266 -0.6854 -0.3866 -0.6864 -0.7643 0.0334 - 
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APPENDIX II - JORDPROFILER 
Billeder af jordprofiler for de 15 plot. 

 

Figur 1 Billede af jordprofil fra 
prøveflade 11 
 

 

Figur 2 Billede af jordprofil fra 
prøveflade 2 

 

Figur 1 Billede af jordprofil fra 
prøveflade 3 

 

Figur 2 Billede af jordprofil 
fraprøveflade 4 

 

Figur 5 Billede af jordprofil fra 
prøveflade 5 

 

Figur 3 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 6 
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Figur 7 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 7 
 

 
Figur 4 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 8 

 
Figur 9 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 9 

 
Figur 10 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 10 
 

 
Figur 11 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 11 

 
Figur 12 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 12 

 
Figur 13 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 13 
 

 

 
Figur 14 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 14 
 

 
Figur 15 Billede fra jordprofil fra 
prøveflade 15 
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APPENDIX III- R SCRIPT 
########## 
# LOAD---- 
########## 
 
spec.data <- read.csv('spec_allplots') #all the unsorted plotdata, coverage in categories 
env.data <- read.csv('env_allplots') #Spatial placement of all subplots 
 
### Packages--- 
 
install.packages('analogue') 
require(analogue) 
citation(package = 'analogue') 
citation() 
 
########### 
# CLEAN------ 
########### 
 
### Create matrix of plots from may 2013 and july/august 2013 
# The abundance is measured in categories unless stated otherwise 
 
print(spec.data[,1]) # To wiew subplotnumbers 
 
### may13 rows from complete matrix 
# Plot 10 is excluded due to wrong soiltype 
 
m13 <- 
spec.data[c(101:200,601:700,801:900,1001:1100,1301:1400,1501:1600,1701:1800,2001:2100,2201:2300,2401
:2500,2601:2700,2801:2900,3101:3200,3401:3500),] 
count.obs.spec(m13) 
print(m13[,1]) #for manual check of subplot numbers 
 
 
### summer13 rows from complete matrix 
# Plot 10 is excluded due to wrong soiltype 
 
ja13 <- 
spec.data[c(1:100,401:500,701:800,901:1000,1101:1200,1401:1500,3501:3600,1801:1900,2101:2200,2301:24
00,2501:2600,2701:2800,2901:3000,3201:3300),] 
 
 
print(ja13[,1])#for manual check of subplot numbers 
 
 
### Remove anem.nemo from summer plots and insert anem.nemo from spring 
### The output is multi_species, which is a matrix with the data for further chi 
### square tests. 
 
# anem.nemo is colunm nr 5 and is therefore removed from the summer plots 
multi_species <- (ja13[,-5]) 
 
# anem.nemo is also column nr 5 in may plots. New ja13 matrix has column 5 from  
 
multi_species$anem.nemo <- (m13[,5]) # m13$anem.nemo inserted as a new column; 'anem.nemo' 



[54] 
 

 
row.names(multi_species) <- multi_species[,1] #remove rownames assigned old matrix, make subplot id new 
rownames 
 
multi_species <- multi_species[,-1] #remove row with subplot id 
 
 
# The matrix species now contains 1400 subplots, and species names from both 
# spring, summer 13 and 14. This means that some columns are completely empty, 
# besides the column names 
 
### Remove empty columns from multi_species 
multi_species <- (multi_species[,-(c(5,6,9,12,13,15,19,27,29,31))]) 
 
###Remove very rare species (max 10 observations) 
count.obs.spec(multi_species)  
# Species to be removed (with number of observations) [colnumber] 
# [2]athy.fili 2 
# [5]acer.speu 0 acerspeu is a typing error from plot 10 
# [6]desc.flex 0 
# [8]loni.peri 3 
# [9]pice.abie 0 
# [10]care.pilu 1 
# [11]dact.glom 1 
# [12]abie.alba 0 
# [13]pice.abie 0 
# [15]quer.robu 0 
# [19]dryo.cart 0 
# [21]care.remo 4 
# [23]prun.cera 1 
# [24]prun.aviu 1 
# [25]hord.euro 2 
# [26]circ.lute 7 
# [27]rubu.s.rubu 0 
# [28]dryo.fili 1 
# [29]ranu.fica 0 
# [30]dryo.dila 1 
# [31]viol.sp 0 
 
colnames(multi_species) 
 
multi_spec <- (multi_species[,-(c(2,5,6,8,9,10,11,12,13,15,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31))]) 
 
count.obs.spec(multi_spec) #summarize new matrix 
 
 
# Create file with abundance catergories substituted for abundance 
 
write.csv((transf.abun(ja13)),file='abundance_rawdata.txt') 
 
### Summary raw data 
 
# Function creates binary matrix and sums number of observations for each  
# species 
 
count.obs.spec <- function(m){ 
  x <- ifelse(m>0,1,0) 
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  y <- apply(x,2,sum) 
  return(y) 
} 
 
# Function creates a binary matrix and returns the number of species observed  
#in each plot. 
 
count.obs.plot <- function(m){ 
  x <- ifelse(m>0,1,0) 
  y <- apply(x,1,sum) 
  return(y) 
} 
 
###Species abundance------------ 
 
# This function transforms the abundance categories into  
 
transf.abun <- function(x){   
  x[x==1]<-0.75 
  x[x==2]<-0.37 
  x[x==3]<-0.18 
  x[x==4]<-0.09 
  x[x==5]<-0.04 
   
  return(x) 
} 
 
################ 
### DO-------------------- 
############### 
 
####################### 
### Species summary ### 
####################### 
 
### Look at species present in spring but not in summer and vice versa 
 
d <- matrix(nrow = 33,ncol = 2, c(count.obs.spec(m13),count.obs.spec(ja13))) 
 
rownames(d) <- colnames(m13) 
colnames(d) <- c('m13','ja13') 
 
d <- d[-c(1,7,8,11,14,15,17,21,29),] # remove empty rows (species from plot 10 summer 2014)  
 
######################### 
### Chi sqaure test---### 
######################### 
 
require(analogue) 
 
d = multi_spec 
 
### Calculate chi squared distances 
dist = distance(t(d),method = "chi.square") 
 
### Get the p values (using presence/absence data) 
p = matrix(NA,ncol(d),ncol(d)) 
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for(i in 1:ncol(d)) 
{ 
  for(j in 1:ncol(d)) 
  { 
    t1 = d[,i] 
    t2 = d[,j] 
    if(i!=j & sum(c(t1,t2) > 0)) 
    { 
      test = chisq.test(table((t1>0)+0,(t2>0)+0)) 
      p[i,j] = test$p.value 
    } 
  } 
} 
 
plot(dist,p) 
 
out = dist 
out[upper.tri(out)] = p[upper.tri(p)] 
 
### Write csv files 
 
write.csv(out,"C:/Users/EmmaLine/Google Drive/Speciale/Chi squared results plot 11.csv") 
write.csv(multi_spec,"C:/Users/EmmaLine/Google Drive/Speciale/multi_spec.csv") 
 
 
### Calculating how many times species occur together 
 
d = (multi_spec>0)  + 0 #create binary matrix 
 
new_matrix = matrix(nrow = ncol(d),ncol = ncol(d))#your new species x species matrix 
for(i in 1:nrow(new_matrix)) 
{ 
  for(j in 1:ncol(new_matrix)) 
  { 
    new_matrix[i,j] = length(which(d[,i] == 1 & d[,j] == 1)) #checks which of the ith and jth column are both 1 
  } 
} 
 
colnames(new_matrix)<-colnames(multi_spec) 
rownames(new_matrix)<-colnames(multi_spec) 
 
#### Write csv files of matrices 
write.csv(new_matrix,"C:/Users/EmmaLine/Google Drive/Speciale/shared occurence.csv") 
 
############################# 
###Data analysis of traits### 
############################# 
 
### order the species alphabetically 
multi_species<-multi_species[,order(names(multi_species))] 
 
### Transform data to coverage 
 
covspec<-transf.abun(multi_species) 
 
### load trait data 
traits<-read.csv('C:/Users/EmmaLine/Google Drive/Speciale/traits.csv') 
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### Create matrix with plots x traits 
 
traits$SLA = log(traits$SLA) 
traits$Hmax = log(traits$Hmax) 
traits$Smass = log(traits$Smass) 
traits$Rdepth = log(traits$Rdepth) 
traits$Rdim = log(traits$Rdim) 
traitMeans = matrix(NA,nrow(covspec),ncol = 12) 
for(i in 1:nrow(covspec)) 
  { 
  index = which(covspec[i,] > 0) 
  species = colnames(covspec)[index] 
  trindex = match(species,traits$X) 
  traitMeans[i,] = apply(traits[trindex,2:13],2,weighted.mean,w = covspec[i,index],na.rm=T) 
  } 
 
traitMeansAnem = matrix(NA,nrow(covspec),ncol = 12)  
for(i in 1:nrow(covspec)) 
  { 
  index = which(covspec[i,] > 0) 
  index= index[which(index != 2)] 
   
  species = colnames(covspec)[index] 
  if(length(species) > 1) 
    { 
    trindex = match(species,traits$X) 
    traitMeansAnem[i,] = apply(traits[trindex,2:13],2,weighted.mean,w = covspec[i,index],na.rm=T) 
    } 
  } 
 
 
#### Cluster analysis all species 
colnames(traitMeans) = names(traits)[2:13] 
d<-vegdist(t(scale(traitMeans[,-1])), method='euclidean', na.rm=TRUE) 
plot(hclust(d,method='average')) 
 
### Cluster analysis without Anemone 
colnames(traitMeansAnem) = names(traits)[2:13] 
d<-vegdist(t(scale(traitMeansAnem[,-1])), method='euclidean', na.rm=TRUE) 
plot(hclust(d,method='average')) 
 
 
### Anemone coverage vs. traits pcoa  
 
anemone<-(anem.abun) 
 
d<-(cbind(traitMeansAnem[,-1],anemone)) 
 
d<-vegdist(t(scale(d)), method='euclidean', na.rm=TRUE) 
p<-cmdscale(d, k=2,eig = TRUE) 
 
 
ordiplot(p, type='text') 
arrows(0,0,p$points[,1],p$points[,2],length = 0.05) 
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### Correlation between traits 
# Correlations with significance levels 
install.packages('Hmisc') 
library(Hmisc) 
install.packages('psych') 
require(psych) 
 
 
x<-rcorr(traitMeans, type="pearson") #  
y<-rcorr(traitMeansAnem, type="pearson") 
traitcor <-as.matrix(x$r) 
traitcor[upper.tri(traitcor)]<-y$r[upper.tri(y$r)] 
 
traitcor <- round(traitcor, digits=4) 
 
write.csv(traitcor,"C:/Users/EmmaLine/Google Drive/Speciale/plot x traits cor.csv") 
 
### Anemone and autocorrelation 
 
# Create matrix 
auto.anem<-matrix(data=NA,nrow=15,ncol=2) 
rownames(auto.anem) <- 
(c('plot01','plot02','plot03','plot04','plot05','plot06','plot07','plot08','plot09','plot10','plot11','plot12','plot13','p
lot14','plot15')) 
colnames(auto.anem) <- (c('Anem.dens','no.species')) 
 
# create vector of anemone abundance 
anem.abun<-multi_species[,2] 
 
anem.abun<-transf.abun(anem.abun) # tranform abundance 
 
auto.anem[1,1] <- ((sum(anem.abun[1:100]))/75) 
auto.anem[2,1] <- ((sum(anem.abun[601:700]))/75) 
auto.anem[3,1] <- ((sum(anem.abun[701:800]))/75) 
auto.anem[4,1] <- ((sum(anem.abun[801:900]))/75) 
auto.anem[5,1] <- ((sum(anem.abun[901:1000]))/75) 
auto.anem[6,1] <- ((sum(anem.abun[1001:1100]))/75) 
auto.anem[7,1] <- ((sum(anem.abun[1101:1200]))/75) 
auto.anem[8,1] <- ((sum(anem.abun[1201:1300]))/75) 
auto.anem[9,1] <- ((sum(anem.abun[1301:1400]))/75) 
auto.anem[11,1] <- ((sum(anem.abun[101:200]))/75) 
auto.anem[12,1] <- ((sum(anem.abun[201:300]))/75) 
auto.anem[13,1] <- ((sum(anem.abun[301:400]))/75) 
auto.anem[14,1] <- ((sum(anem.abun[401:500]))/75) 
auto.anem[15,1] <- ((sum(anem.abun[501:600]))/75) 
auto.anem[10,1] <- 0 
 
auto.anem[1,2] <- 1 
auto.anem[2,2] <- 0 
auto.anem[3,2] <- 4 
auto.anem[4,2] <- 0 
auto.anem[5,2] <- 6 
auto.anem[6,2] <- 4 
auto.anem[7,2] <- 3 
auto.anem[8,2] <- 6 
auto.anem[9,2] <- 2 
auto.anem[10,2] <- 0 
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auto.anem[11,2] <- 3 
auto.anem[12,2] <- 4 
auto.anem[13,2] <- 3 
auto.anem[14,2] <- 8 
auto.anem[15,2] <- 5 
 
auto.anem<-(auto.anem[-10,]) #removing plot 10 
 
#PLotting the results 
 
plot(auto.anem, xlab='Anemone abundans pr. prøvefelt',ylab= 'Antal autokorrelerede arter') 
abline(lm(auto.anem[,2]~auto.anem[,1]), col="red") # regression line (y~x)  
cor(auto.anem[,1],auto.anem[,2]) 
(cor(auto.anem[,1],auto.anem[,2]))^2 
 
 
#### Biodiversity and anemone abundance### 
 
div.anem<-auto.anem 
 
div.anem[1,1] <- ((sum(anem.abun[1:100]))/75) 
div.anem[2,1] <- ((sum(anem.abun[601:700]))/75) 
div.anem[3,1] <- ((sum(anem.abun[701:800]))/75) 
div.anem[4,1] <- ((sum(anem.abun[801:900]))/75) 
div.anem[5,1] <- ((sum(anem.abun[901:1000]))/75) 
div.anem[6,1] <- ((sum(anem.abun[1001:1100]))/75) 
div.anem[7,1] <- ((sum(anem.abun[1101:1200]))/75) 
div.anem[8,1] <- ((sum(anem.abun[1201:1300]))/75) 
div.anem[9,1] <- ((sum(anem.abun[1301:1400]))/75) 
div.anem[11,1] <- ((sum(anem.abun[101:200]))/75) 
div.anem[12,1] <- ((sum(anem.abun[201:300]))/75) 
div.anem[13,1] <- ((sum(anem.abun[301:400]))/75) 
div.anem[14,1] <- ((sum(anem.abun[401:500]))/75) 
div.anem[15,1] <- ((sum(anem.abun[501:600]))/75) 
div.anem<-(div.anem[-10,]) 
 
div.anem[1,2] <- 3 
div.anem[2,2] <- 0 
div.anem[3,2] <- 7 
div.anem[4,2] <- 1 
div.anem[5,2] <- 8 
div.anem[6,2] <- 10 
div.anem[7,2] <- 3 
div.anem[8,2] <- 8 
div.anem[9,2] <- 2 
div.anem[10,2]<- 6 
div.anem[11,2] <- 7 
div.anem[12,2] <- 3 
div.anem[13,2] <- 9 
div.anem[14,2] <- 7 
 
 
plot(div.anem, xlab='Anemone abundans pr. prøvefelt',ylab= 'Antal arter pr. prøvefelt') 
abline(lm(div.anem[,2]~div.anem[,1]), col="red") # regression line (y~x)  
 
cor(div.anem[,1],div.anem[,2]) 
(cor(div.anem[,1],div.anem[,2]))^2 


