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Runtom i världen är miljontals människor beroende av havet, vilket delvis förklarar 
varför kustzonerna är så tätt befolkade. Redan för 10 år sedan levde mer än hälften av 
jordens befolkning inom 60 km från kustlinjen. Allteftersom kustzonen blir mer 
befolkad försämras vattenkvaliteten och de naturliga förhållandena ändras. I kustzonen 
hittar men en av de viktigaste källorna till föda, sjögräsängar. Dessa områden är redan 
nu hårt ansatta och dess arealer minskar snabbt. Detta kan få enorma konsekvenser och 
en överexploatering av sjögräsängarna minskar troligtvis chansen för utveckling och 
hållbar ekonomisk tillväxt för de länder som har tillgång till denna värdefulla kustmiljö.  

Studien genomfördes på ön Inhaca i Moçambique där en stor del av den kvinnliga 
befolkningen livnär sig på att samla ät- och säljbara djur som lever i öns sjögräsängar. 
Målet var att undersöka om denna aktivitet påverkar artdiversiteten eller sjögräsängarna 
negativt. Tre lokaler med olika grader av mänsklig aktivitet undersöktes, som kontroll 
användes ett bevakat reservat. De två andra lokalerna var exploaterade av samlande 
kvinnor i olika grad beroende på tidvattnet (lokal 1 och 2).  

Studien visade att den totala biomassan sjögräs var signifikant högst i lokal 2, vilket 
berodde på att biomassan för rötterna var mycket högre där medan biomassan för 
skotten inte skiljde sig mellan de olika lokalerna. Vad gäller djuren var biomassan och 
abundansen signifikant högst i lokal 1. Även artirikedomen var störst i lokal 1. Dessa 
skillnader beror med största sannolikhet på en rad faktorer som varierar över tiden. 
Sjögräsängar påverkas av till exempel vindar, vågrörelser, temperatur, salthalt och 
tidvatten. Dessa faktorer i kombination med de naturliga varitationerna i själva 
sjögräsängarna, som till exempel fragmentering och bottensubstratets kornstorlek ger 
upphov till ängarnas komplexitet. 

Vid en närmre titt på den oexploaterade lokalen skiljde den sig markant jämfört med de 
två exploaterade som var mycket mer lika varandra i flera avseenden. Anledningen till 
att den oexploaterade lokalen valdes var att det området fungerade som ett marint 
reservat och var den enda platsen runt ön som med säkerhet inte exploaterats av öborna. 

Resultaten från den här studien visar på skillnader i olika sjögräskaraktärer och fauna 
mellan de två exploaterade lokalerna och den oexploaterade lokalen. Däremot beror inte 
dessa skillnader på insamlingen av djur. De människor som lever i den kustnära miljön 
verkar veta vilka platser som lämpar sig bäst för insamling och förhoppningsvis 
kommer inte efterfrågan och trycket på insamlingen att öka och systemet kommer kunna 
fortsätta vara hållbart. 
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