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Undersøgelse af planters 
hyppighed med Raunkiærs cirkler

Biodiversitet er defineret som ”mangfoldigheden af levende 
organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske 
samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel 
variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af 
økosystemet.”[1]

Det vil sige, at biodiversitet omhandler alt liv på planeten.
Artsdiversitet omhandler mangfoldighed og variation mellem arter, 
der lever i en bestemt biotop/afgrænset område, og fortæller derfor 
både noget om antallet af forskellige arter og antallet af individer 
inden for en art.

I denne undersøgelse skal vi se på artsdiversiteten blandt 
mindre planter i forskellige biotoper. Dette gøres med Raunkiærs 
cirklingsanalyse. Her udvælges et område med nogenlunde ensartet 
vegetation (fx skovbund, eng eller mark), der er 5*5 m, og en cirkel 
med et areal på 0,1 m2 kastes tilfældigt i dette område. Alle planter 
i området, som cirklen dækker, skal artsbestemmes, og antallet 
skal optælles. Dette gentages i alt tre gange, så der er et passende 
datasæt.

Resultaterne kan benyttes til beregning af Shannon-Wiener 
diversitetsindeks:

hvor S er det samlede antal arter, og Pi er andelen (proportionen) af 
i-ende art i forhold til det totale antal individer.
Indekstallet går fra 0 (kun én art i det undersøgte område) og stiger, 
jo flere arter der er. Indekset stiger også, hvis antallet af individer i 
hver art er ligeligt fordelt i området. Det har ingen øvre grænse, men 
typisk vil man se værdier mellem 1,5 og 3,5.

i=1

S

H' = -Σ Pi * ln (Pi)
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Fremgangsmåde:
Lav grupper på 2-3 personer. To grupper finder sammen en biotop 
og markerer et område på 5*5 m. Giv en grundig beskrivelse af 
området, gerne med billeder (bøgeskov, nåleskov, eng, hede, osv.).
Hver gruppe kaster deres cirkel og undersøger planterne, der er 
indenfor cirklen. Brug app eller florabog til at bestemme arterne. 
Grupperne skal blive enige om, hvilke arter der er i området.
 
Noter flittigt og tag mange billeder undervejs.
 
Når alle arter er bestemt og antallet opgjort, kastes cirklen på ny,  
og planterne identificeres og optælles. Dette gøres en tredje gang, 
så der er opgjort i alt seks områder indenfor de 25 m2.
 
Alle resultaterne skrives i regnearket, så I kan få et  
Shannon-Wiener indekstal for hvert område.
Indekstallet for de forskellige områder kan nu sammenlignes,  
når alle grupper er færdige med deres undersøgelser.

Diskussionsspørgsmål:
Hvilket område havde den største artsdiversitet? Kan I komme med 
et bud på, hvorfor dette område havde størst diversitet?
Hvilke planter var dominerende i de forskellige områder?

Raunkiærcirkel

Lav grupper på 2-3 personer. To grupper finder sammen 
en biotop og markerer et område på 5*5 m. Giv en 
grundig beskrivelse af området, gerne med billeder 
(bøgeskov, nåleskov, eng, hede, osv.).


