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Sammanfattning 
Abstract 

The timing of many biological events, including the onset of spring and bird migration, have 

changed in the recent years due to climate change. This may affect birds’ length of stay in the 

breeding area. By using Swedish ringing data from two periods, 1979-1989 and 2006-2016, 

changes in the length of stay between birds with different migration modes and seasonal number of 

broods were analysed. The results indicated that changes in the length of stay differed between 

species depending on their seasonal number of broods. Species with a fixed number of broods 

shifted their stay by arriving earlier in the spring and migrating earlier in the fall. In contrast, 

species with a variable number of broods extended their stay by arriving earlier in the spring 

without changing the timing of autumn migration. An extended stay might enable a higher 

reproduction output by giving the opportunity to invest more time in offspring. Thus, climate 

change might favour species with a variable number of broods. Birds with a fixed number of 

broods might however not experience the same benefits of a warmer climate because their annual 

reproductive success often relies on one single brood. Species with a fixed number of broods are 

generally long-distance migrants and therefore their migration is less flexible. If they do not arrive 

early enough to match their breeding with the advanced timing of peak food abundance a 

mismatch arises. As a result, they might be more sensitive to climate change. 
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1 Sammanfattning 

Klimatförändringar har orsakat tidsförskjutningar av många biologiska 

händelser och det har fått konsekvenser för ett stort antal artgrupper. 

Flera studier visar att tidpunkten för fåglars vår- och höstmigration har 

påverkats och det kan i sin tur påverka fåglarnas vistelselängd i 

häckningsområdet. Genom att använda ringmärkningsdata från Ottenby 

fågelstation från två tioårsperioder, 1979-1989 och 2006-2016, 

undersöktes om det fanns någon skillnad i tidsförskjutningen av 

migrationen mellan fåglar med olika flyttstrategi och förmåga att variera 

kullantalet. Resultaten indikerade att det fanns ett samband mellan 

vistelselängdens förändring och förmågan att variera kullantalet. Arter 

med ett fixerat kullantal tidigarelade sin vistelse, men längden på 

vistelsen förändrades inte. Arter med förmåga att variera kullantalet 

utökade sin vistelse genom att anlända tidigare på våren utan att förskjuta 

tidpunkten för höstmigrationen. Ett varmare klimat kan gynna arter med 

förmåga att variera kullantalet genom att ge föräldrarna mer tid att 

investera i avkomman. De arter som saknar förmåga att variera kull-

antalet kan sannolikt inte ta del av samma fördelar. De är huvudsakligen 

långdistansflyttare med en begränsad flexibilitet i migrationen. Om de 

inte anländer tillräckligt tidigt och kan inleda häckningen så att den 

sammanfaller med födotoppar, vilka också tidigarelagts, uppstår ett glapp 

som påverkar reproduktionen negativt. Det kan göra att dessa arter är mer 

känsliga för klimatförändringarna eftersom att de i regel endast får en kull 

per säsong. 

2 Introduktion 

Klimatet har alltid förändrats, men den snabba ökningen av jordens 

globala medeltemperatur de senaste 150 åren beror på mänsklig aktivitet. 

Under drygt 100 år, mellan åren 1901-2016, ökade medeltemperaturen 

med ca 1oC och bevisen för att detta har fått konsekvenser världen över 

ökar. Haven blir varmare, havsytan stiger och nederbördsmönster 

förändras (Wuebbles et al., 2017). Klimatförändringarna har påverkat 

organismer inom ett stort antal artgrupper, som växter, insekter, groddjur, 

fiskar och fåglar och orsakat tidsförskjutningar av biologiska processer 

(Parmesan & Yohe, 2003). Några av de processer där tidsförskjutningar 

har noterats är bladutveckling, blomning, reproduktion och migration 

(Martay et al., 2016; Root et al., 2002). Tidsförskjutningar i migrationen 

har setts hos bland annat bläckfiskar (Sims et al., 2001), fjärilar (Bradley 

et al., 1999), däggdjur (Fryxell & Sinclair, 1988) och fåglar (Miles et al., 

2017). 

Fåglar skiljer sig från många andra migrerande djur genom att de relativt 

snabbt och enkelt kan förflytta sig långa sträckor. Det ger dem goda 
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möjligheter att hantera och utnyttja förändrade förutsättningar till följd av 

dygns- och årsmönster (Berthold, 2001). I Sverige är ca 85 % av 

fågelindividerna flyttfåglar, vilket innebär att de under delar av året 

lämnar sitt häckningsområde för att övervintra på en annan plats (NRM, 

2016). Under sommaren finns här gott om föda och bra förutsättningar 

för att häcka, men när sommaren går mot sitt slut begränsas födotill-

gången på grund av kortare dagar och lägre temperaturer. Fåglarna flyttar 

då till sina övervintringsområden där förutsättningarna är bättre. När 

sommaren återigen närmar sig orsakar hetta och torka i övervintrings-

området att födotillgången försämras samtidigt som den på nytt blir god 

vid våra breddgrader, och fåglarna återvänder (Alerstam, 1982). Genom 

att flytta mellan områden som erbjuder de bästa förutsättningarna för 

tillfället kan fåglarna optimera sina chanser till överlevnad och 

reproduktion (Wernham et al., 2002). För att kunna göra det är det dock 

avgörande att anlända vid rätt tidpunkt. Anländer fåglarna för sent 

riskerar de att gå miste om sådana möjligheter, men anländer de för tidigt 

kan det fortfarande vara kallt och dålig födotillgång (Pulido, 2007).  

Klimatförändringarna har orsakat en tidigare start på växtsäsongen och 

tidigarelagt födotoppar, vilket har lett till att fåglars flytt till häcknings-

området också har tidigarelagts (Miles et al., 2017). Till följd av detta 

inleder flertalet arter sin reproduktion tidigare (Crick et al., 1997; Crick 

& Sparks, 1999; Najmanová & Adamík, 2009) och vistelselängden i 

häckningsområdet har förändrats (Halupka & Halupka, 2017). Förändr-

ingen kan dock se olika ut för olika grupper av fåglar, bland annat för 

fåglar med olika flyttstrategi. Dessutom får en del arter ett bestämt antal 

kullar varje säsong medan andra kan variera antalet kullar (Cramp & 

Perrins, 1977-1994). Kullantalet är ytterligare en faktor som kan påverka 

förändringar i migrationen som uppstått till följd av klimatförändringar 

(Jenni & Kéry, 2003). 

Ottenby fågelstation på Ölands södra udde har rapporterat att även fåglar 

som häckar i Sverige uppvisar tidsförskjutningar i migrationen. Fåglarna 

passerar stationen tidigare på våren, och på hösten passerar en del arter 

senare medan andra passerar tidigare (Hellström et al., 2017). Syftet med 

denna studie var att undersöka om klimatförändringarna har orsakat tids-

förskjutningar i höstmigrationen hos svenska fåglar med olika flytt-

strategi och olika förmåga att variera kullantalet. Syftet var också att 

undersöka vilka effekter tidsförskjutningarna har fått på vistelselängden i 

häckningsområdet. 
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3 Material & metoder 

3.1 Ottenby fågelstation 

Ottenby fågelstation är en fågelstation på Ölands södra udde (Figur 1) 

vars syfte bland annat är att bedriva fågelforskning och övervaka fåglars 

populationstrender. Verksamheten grundades år 1946 och ringmärkning 

har skett på platsen oavbrutet sedan dess. Det har resulterat i världens 

längsta obrutna fångstserie (Ottenby fågelstation, 2011). Varje år passeras 

udden av miljontals migrerande småfåglar. 

Sedan år 1972 har ringmärkningen som sker mellan 15 mars och 15 juni 

varit standardiserad, och år 1979 standardiserades också märkningen som 

sker mellan 25 juli och 15 november. Fåglarna som fångas under den 

standardiserade märkningen fångas i slöjnät (Figur 2) och helgolands-

fällor (Figur 3). Det används nio nät under våren och 13 under hösten. 

När en fågel flyger in i ett slöjnät trillar den ner i en ficka och fastnar. 

Under både vår och höst används två helgolandsfällor. De är utformade 

som stora strutar med en ”fallucka” längst in. Personalen går genom 

fällan regelbundet och föser fåglarna längre in tills de når falluckan som 

då öppnas av personalen och fåglarna hamnar i en fångstlåda. Näten och 

fällorna står öppna mellan gryning och kl 11 varje dag och vittjas en gång 

i halvtimmen. Fåglarna tas in till ett laboratorium där de blir ringmärkta 

och kontrollerade. Personalen tittar bland annat på vinglängd, ålder, kön 

och ruggning (Ottenby fågelstation, 2011). 

Från stationen erhölls vår- och höstdata för fångsten åren 1947-2016. 

Utifrån dessa data gick det att utläsa vilket år och datum varje individ 

inom en art fångades och ringmärktes och det är vad som låg till grund 

för den här studien. 

 

Figur 1. Ottenby fågelstations lokalisering (Google Maps, 2018). 
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Figur 2. Slöjnät. Foto: Anna Lotsander, 2018. 

 

 

Figur 3. Helgolandsfälla. Foto: Anna Lotsander, 2018. 

3.2 Urval av arter 

Den erhållna datan omfattade 163 arter och 13 underarter. Kraven för att 

en art skulle ingå i analyserna var följande: 

 Arten häckar normalt i Sverige. 
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 Fångstantalet är tillräckligt högt: 

 För arterna som ingick i analysen av höstmigration: minst 20 

infångade individer under hösten åren 1979-1989, samt 

minst 20 infångade individer under hösten åren 2006-2016. 

 För arterna som ingick i analysen av vistelselängd: minst 20 

infångade individer under både vår och höst åren 1979-1989, 

samt minst 20 infångade individer under både vår och höst 

åren 2006-2016. 

 Arten är inte en invasionsart. 

 Arten häckar inte i Ottenby fågelstations fångstträdgård. 

 Arten fångas med nät eller helgolandsfälla, inte med vadarbur. 

 Inga tveksamheter råder kring var majoriteten av den 

nordeuropeiska populationen övervintrar eller hur många kullar 

arten får per säsong. 

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) skiljde sig från övriga arter genom 

att uppvisa två toppar i höstmigrationen istället för en. Det fångades varje 

år många individer mellan juli-augusti, väldigt få i september och sedan 

kom en ny topp i oktober-november. Fynden i juli-augusti utgjordes 

främst av årsungar, vilket tyder på att denna topp inte är en del av den 

egentliga migrationen utan snarare en ungfågelspridning som sker innan 

dess (Andersson, 2013). Av den anledningen bedömdes svart rödstjärt 

som svåranalyserad och arten uteslöts från alla beräkningar.  

Efter urvalet återstod 43 arter (appendix; Tabell 1) varav fyra stycken inte 

uppfyllde kravet på minst 20 infångade individer under våren. De fyra 

uteslöts därmed vid alla beräkningar kopplade till vistelselängd, men 

inkluderades vid beräkningar som var baserade på data från enbart hösten 

(höstmigrationen). 

3.3 Databearbetning 

För att utjämna variation i flyttdatum som t ex beror på årliga variationer 

i väderförhållanden användes två tioårsperioder för att beräkna om för-

ändringarna i flyttdatum eller vistelselängd skiljde sig mellan grupperna 

över tid:  

 Period 1: åren 1979-1989 

 Period 2: åren 2006-2016 

År 1979 valdes som startår eftersom att det var det år som ringmärk-

ningen övergick till att vara standardiserad under både vår och höst. För 

att enklare kunna behandla datumen för fågelfångsterna omvandlades 
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datumen till dag på året. Det innebär att 1 januari omvandlas till siffran 1, 

2 januari omvandlas till siffran 2 och så vidare. 

Medel för dag på året för ankomst på våren och flytt på hösten 

beräknades för varje art och år. Vistelselängden, hur länge en art i 

genomsnitt stannar i häckningsområdet, beräknades för varje art och år 

genom att ta skillnaden mellan vårens medelankomstdatum och höstens 

medelavfärdsdatum. Därefter beräknades artvisa medeldatum för 

ankomst, avfärd och vistelselängd för de två perioderna. Inför detta 

plockades årsmedelvärden som endast var baserade på en individ bort. 

3.4 Gruppering av arter utifrån flyttstrategi och kullantal 

Arterna grupperades utifrån flyttstrategi och kullantal. För att göra detta 

användes volym 1-9 av bokverket Handbook of the Birds of Europe, the 

Middle East and North Africa: Birds of the Western Palearctic (Cramp & 

Perrins, 1977-1994).  

För flyttstrategi valdes två grupper:  

 Långdistansflyttare 

 Kort- och medeldistansflyttare 

Arter som flyttar söder om Sahara grupperades som långdistansflyttare 

och arter som flyttar norr om Sahara grupperades som kort- och 

medeldistansflyttare. I de fall när övervintring sker både norr och söder 

om Sahara placerades arten i den grupp majoriteten av populationen hör 

till. Mindre flugsnappare (Ficedula parva) utgör ett undantag då den 

övervintrar i Indien och Pakistan. Arten grupperades som långdistans-

flyttare. 

För kullantal valdes två grupper:  

 Fixerat kullantal 

 Varierande kullantal 

När det i bokverket stod ”1 brood” eller ”2 broods” tolkades detta som att 

arten får ett fixerat antal kullar medan till exempel ”1-2 broods” tolkades 

som att arten har en möjlighet att variera kullantalet. Möjlighet till ersätt-

ningskullar om en kull misslyckats räknades inte in. Grupperingen av 

kullantal justerades hos sju arter efter en konsultation med Aleksi 

Lehikoinen. Aleksi har bland annat forskat på klimatförändringarnas 

påverkan på fåglars häckning och jobbar som forskarassistent på Finlands 

naturhistoriska museum. Justeringen var nödvändig eftersom informa-

tionen i bokverket inte alltid gällde nordeuropeiska populationer 

specifikt. 
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Se appendix för en lista över arter som ingick i studien och deras 

gruppering. 

Tabell 1. Antal fågelarter i de olika klasserna för flytt- och kullantalstrategierna 
som ingick i studien.  

Flyttstrategi Kullantal Antal 

Långdistansflyttare Fixerat 19 

Långdistansflyttare Varierande 3 

Kort- och medeldistansflyttare Fixerat 3 

Kort- och medeldistansflyttare Varierande 18 

3.5 Statistisk metod 

För att undersöka om flyttstrategi och kullantal hade en signifikant på-

verkan på förändringen i avfärdsdatum och vistelselängd mellan period 1 

och 2 användes tvåvägs-ANOVA som statistisk metod. Analyserna 

utfördes i IBM® SPSS® Statistics (version 24) och signifikansnivån var 

5 %. 

De första analyserna testade om det fanns någon interaktion mellan flytt-

strategi och kullantal. Då ingen interaktion fanns gjordes testerna om utan 

att inkludera interaktioner och det är dessa resultat som presenteras i 

resultatavsnittet. 

3.6 Klimatdata från SMHI 

Data över årsmedeltemperaturen och årsmedeltemperaturens avvikelse 

från det normala i Sverige hämtades från SMHI:s hemsida. Den normala 

årsmedeltemperaturen för Sverige under den nu gällande normalperioden 

(1961-1990) är 4,7oC (SMHI). Ett Independet-samples t-test utfördes i 

SPSS för att undersöka om årsmedeltemperaturen i Sverige har förändrats 

från period 1 till period 2.  
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4 Resultat 

4.1 Förändringar i tidpunkt för höstmigrationen 

Resultaten indikerade att kullantalet hade en effekt på förskjutningen av 

höstmigrationen mellan period 1 och 2 (F(1,40) = 3,272, P = 0,078). Arter 

med ett fixerat kullantal flyttade i genomsnitt 2,3 (± 2,03, 95 % K.I.) 

dagar tidigare under period 2 jämfört med period 1, medan arter med ett 

varierande kullantal inte signifikant förändrade sin höstmigration. Data 

visade att det var särskilt långdistansflyttande arter med ett fixerat kull-

antal som tydligast tidigarelagt höstmigrationen (konfidensintervall 

överlappar inte 0; Figur 4). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i höstmigrationens förändring mellan 

långdistansflyttare och kort- och medeldistansflyttare (F(1,40) = 0,002, P = 

0,967). 

 

Figur 4. Förändring i tidpunkten för höstmigrationen mellan period 1 (åren 
1979-1989) och 2 (åren 2006-2016). Staplarna visar standardavvikelsen. KM 
= Kort- och medeldistansflyttare och L = långdistansflyttare. N = 43. 
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4.2 Förändringar i vistelselängden 

Resultaten indikerade att kullantalet hade en effekt på förändringen i 

vistelselängden mellan period 1 och 2 (F(1,36) = 3,090, P = 0,087). Arter 

med ett varierande kullantal stannade i häckningsområdet i genomsnitt 

2,9 (± 2,04, 95 % K.I.) dagar längre period 2 jämfört med period 1 medan 

arter med ett fixerat kullantal inte signifikant förändrade sin vistelse-

längd. Data visade att det var särskilt kort- och medeldistansflyttande 

arter med ett varierande kullantal som tydligast förändrade sin vistelse-

längd i häckningsområdet, genom att utöka vistelsen (konfidensintervall 

överlappar inte 0; Figur 5) 

Det fanns ingen signifikant skillnad i vistelselängdens förändring mellan 

långdistansflyttare och kort- och medeldistansflyttare (F(1,36) = 0,096, P = 

0,802). 

 

 

Figur 5. Förändring i vistelselängd mellan period 1 (åren 1979-1989) och 2 
(åren 2006-2016). Staplarna visar standardavvikelsen. KM = Kort- och 
medeldistansflyttare och L = långdistansflyttare. N = 39. 
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4.3 Medeltemperaturens förändring i Sverige 

Årsmedeltemperaturen i Sverige ökade med 1,4oC från period 1 till 

period 2 (t(20) = 3,376, P = 0,003; Figur 6). 

 

Figur 6. Årsmedeltemperaturens avvikelse från det normala medelvärdet 
(4,7oC) under den nu gällande normalperioden (1961-1990) för Sverige åren 
1979-2016. Den prickade linjen visar temperaturavvikelsens trend. 

5 Diskussion 

Resultaten indikerade att kullantalet hade en effekt på tidsförskjutningen 

av höstmigrationen och på vistelselängden mellan period 1, åren 1979-

1989, och period 2, åren 2006-2016. Arter med ett fixerat kullantal 

tidigarelade sin höstmigration samtidigt som vistelselängden i häcknings-

området inte påverkades. Det innebär att hela vistelsen tidigarelades. 

Arter med ett varierande kullantal utökade sin vistelselängd utan att 

förändra tidpunkten för höstmigrationen, de anlände alltså tidigare på 

våren. 

Resultat från tidigare studier har inte varit entydiga. En tidigarelagd 

höstmigration hos arter med ett fixerat kullantal har rapporterats av Jenni 

& Kéry (2003). Deras studie stödjer dock inte resultatet att höstmigra-

tionen var oförändrad hos arter med ett varierande kullantal. Jenni & 

Kéry rapporterar istället att arter med ett varierande kullantal har senare-

lagt sin höstmigration. Dock stödjer den oförändrade tidpunkten för 

höstmigrationen Møller et al. (2010). Att vistelselängden utökades för 

arter med ett varierande kullantal går i linje med studier från Halupka & 
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Halupka (2017) och Najmanová & Adamík (2009). Båda studierna visar 

däremot att arter med ett fixerat kullantal har förkortat sin vistelse, vilket 

denna studie inte visade. Studiernas varierande resultat skulle kunna bero 

på att förutsättningarna, metoderna och/eller datakvaliteten varierade 

mellan studierna. Det kan också finnas andra faktorer som påverkar 

tidpunkten för migrationen.  

Kullantalet hos fåglar påverkas huvudsakligen av tre faktorer: kropps-

storlek, tiden det tar för ungarna att bli flygga, och flyttstrategi. Lång-

distansflyttande arter får generellt färre antal kullar medan kort- och 

medeldistansflyttande arter får fler (Böhning-Gaese et al., 2000). Detta 

medförde att två av grupperna, långdistansflyttare med ett varierat 

kullantal och kort- och medeldistansflyttare med ett fixerat kullantal, 

endast innehöll tre arter vardera. De skattade medelvärdena för dessa 

grupper visar att effekten för grupperna gick i samma riktning, men 

variansen var så pass hög att det var svårt att dra några slutsatser om dem.  

Majoriteten av arterna med ett fixerat kullantal är långdistansflyttare 

(Tabell 1), och denna grupp tidigarelade sin höstmigration med i 

genomsnitt 2 dagar mellan period 1 och 2. Långdistansflyttande arter som 

övervintrar i mellersta och södra Afrika är beroende av den ekologiska 

statusen i Sahel, som ligger som ett band söder om Sahara. Regionen 

fungerar som en övergång mellan öken och savann och är ett av världens 

mest känsliga områden när det gäller klimatförändringar (Thingstad et al., 

2013). Fåglarna passerar Sahel i början av torrperioden som sedan 1960-

talet periodvis har varit mycket svår (Zeng, 2003). Initieringen av 

höstmigrationen hos långdistansflyttande arter styrs främst av dagslängd 

och genetiska faktorer (Butler, 2003), och Jenni & Kéry (2003) menar att 

denna grupp utsätts för ett selektionstryck att passera Sahel så tidigt som 

möjligt för att undvika torkan. Genom att anlända och kunna inleda 

häckningen tidigare på våren blir det alltså möjligt för långdistans-

flyttande arter med ett fixerat kullantal att med fördel även flytta tidigare 

på hösten. Det råder dock osäkerhet kring huruvida klimatförändringarna 

faktiskt har gett upphov till genetiska förändringar som påverkar 

tidpunkten för migrationen, eller om det endast beror på individuell 

plasticitet som ger individen en möjlighet att förändra sin migration i 

förhållande till miljön (Charmantier & Gienapp, 2013). 

Den tidigarelagda flytten till övervintringsområdet verkar dock inte räcka 

till för att kompensera för klimatförändringarna. Det rapporteras att 

många långdistansflyttande arter, som i regel har ett fixerat kullantal, 

uppvisar en sjunkande populationstrend. En orsak kan vara att de inte 

tidigarelagt sin vårmigration tillräckligt mycket (Gallinat et al., 2015). 

Bland arterna med ett fixerat kullantal får majoriteten endast en kull och 

reproduktionsframgången varje säsong hos dessa arter beror på hur det 
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går för den enda kullen. För dessa arter är det därför extra viktigt att 

häckningen sammanfaller med födotoppar, som också har tidigarelagts 

(Miles et al., 2017). Om fåglarna inte anländer och inleder häckningen 

tillräckligt tidigt uppstår ett glapp mellan födotoppen och häckningen, 

vilket kan leda till en sämre reproduktionsframgång (Halupka & Halupka, 

2017).  

Hur länge fåglarna stannar i häckningsområdet styrs främst av tiden som 

krävs för reproduktion och ruggning (Lehikoinen et al., 2004) och det 

finns en koppling mellan en ökad temperatur i häckningsområdet och en 

förlängd vistelselängd för arter med flera kullar (Halupka & Halupka, 

2017). I Sverige ökade medeltemperaturen med 1,4oC under perioden 

1979-2016, en ökning som nästan är 50 % högre än den globala 

ökningen. Det varmare klimatet gynnar kort- och medeldistansflyttande 

arter genom att de inte längre behöver flytta lika långt för att nå en 

lämplig övervintringsplats (Vissner et al., 2009) och hos en del arter har 

andelen individer som stannar i häckningsområdet över vintern ökat 

(Fiedler et al., 2004).  

Resultaten från den här studien visade att arter med ett varierande 

kullantal (som är kort- och medeldistansflyttare i samtliga fall utom tre; 

Tabell 1) utökade sin vistelse i häckningsområdet med i genomsnitt 2,9 

dagar. Tidpunkten för kort- och medeldistansflyttarnas migration är mer 

flexibel än långdistansflyttarnas, eftersom den i huvudsak styrs av väder-

signaler istället för genetiska faktorer och dagslängd (Butler, 2003). Jenni 

& Kéry (2003) föreslår att arter med ett varierande kullantal stannar 

längre i häckningsområdet på grund av att de försöker få ytterligare 

kullar. Att knappt 3 dagars utökad vistelse skulle medföra sådana möjlig-

heter är dock inte sannolikt. En mer trolig förklaring är att vistelsen 

utökas på grund av att föräldrarna investerar mer tid i avkomman och att 

tiden mellan kullarna ökar. Det skulle i så fall vara fördelaktigt eftersom 

att det leder till en ökad reproduktionsframgång (Møller, 2007). 

5.1 Slutsatser 

Studien indikerar att grupper av fåglar med olika ekologi svarar på 

klimatförändringarna på olika sätt. Arter med ett varierande kullantal 

utökade sin vistelse över en 37-årsperiod medan vistelselängden var 

oförändrad för arter med ett fixerat kullantal. De tidigarelade istället hela 

sin vistelse. Arter med ett varierande kullantal kan gynnas av klimat-

förändringarna om det varmare klimatet medför att föräldrarna kan 

investera mer tid i avkomman genom att öka intervallet mellan kullarna. 

Det är inte troligt att endast ett par dagars utökad vistelse skulle möjlig-

göra ytterligare kullar, vilket har föreslagits i tidigare studier. Arter med 
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ett fixerat kullantal ges inte samma fördelar, och den begränsade flexi-

biliteten i migrationen kan göra att de inte anländer tillräckligt tidigt på 

våren för att matcha den tidigarelagda tidpunkten för födotoppar.  

5.2 Samhälleliga och etiska aspekter 

5.2.1 Varför ska vi studera migration hos fåglar? 

Människan har orsakat globala ökningar av växthusgaser i atmosfären, 

vilket påskyndar växthuseffekten (Wuebbles et al., 2017). Det är viktigt 

att vi får en ökad förståelse för vilka konsekvenser detta medför, 

inklusive påverkan på jordens organismer och fenologiska företeelser – 

förändringarna påverkar redan den biologiska mångfalden. När den 

biologiska mångfalden utarmas hotas våra ekosystem och de ekosystem-

tjänster vi människor är beroende av, vilket har en negativ påverkan på 

människors välmående (Alfonso et al., 2016). 

5.2.2 Etiska aspekter av ringmärkning 

Ottenbys data samlas in genom ringmärkning, vilket innebär att vilda 

fåglar fångas in med nät eller burar för att märkas. I Sverige är det 

Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet som ger tillstånd 

för den typen av verksamhet (NRM, 2018). Ringmärkning kan behöva 

godkännas av en etisk nämnd enligt Djurskyddslagen (SFS 1988:534) 

21 §, men eftersom ringmärkningen på Ottenby sker på uppdrag av 

museet är det undantaget från prövning (Hellström, 2018). 

Infångningen och hanteringen av fåglarna riskerar att utsätta dem för 

stress. Stressen kan minskas genom att exempelvis kontrollera fångst-

redskapen ofta för att fåglarna ska slippa sitta fast länge samt genom att 

använda en lämplig ringstorlek som minskar riskerna för skav och att 

fågeln fastnar i till exempel grenar. Även om ringmärkning inte gynnar 

enskilda individer kan det på sikt gynna både arter och ekosystem (Berg, 

2017). 

6 Tack 

Tack till Magnus Hellström på Ottenby fågelstation som kom med idén 

till studien och som även har tillhandahållit data och hjälpt till under hela 

arbetets gång. Ett tack riktas även till min handledare Karl-Olof Bergman 

för vägledning och råd, och till min examinator Lars Westerberg för hjälp 

med statistiken. Även Kjell Carlsson har bidragit till arbetet genom bra 

diskussioner, tips och stöd, vilket jag är mycket tacksam för. Slutligen 

riktas ett tack till personalen på Ottenby fågelstation, Aleksi Lehikoinen, 

Aron Edman, Linus Hedh och Niklas Aronsson. 
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8 Appendix: Arter som ingick i studien och deras gruppering 

L = långdistansflyttare   KM = kort- och medeldistandsflyttare 

Fix = fixerat antal kullar  Var = möjlighet att variera antal kullar 

Art Vetenskapligt namn Flyttstrategi Kullantal 

BACKSVALA* Riparia riparia L Fix 

BERGFINK Fringilla montifringilla KM Fix 

BJÖRKTRAST Turdus pilaris KM Var 

BLÅHAKE Luscinia svecica L Fix 

BLÅMES Cyanistes caeruleus KM Var 

BOFINK Fringilla coelebs KM Var 

BUSKSKVÄTTA Saxicola rubetra L Fix 

GRANSÅNGARE Phylloscopus collybita KM Var 

GRÅ FLUGSNAPPARE Muscicapa striata L Fix 

GRÄSHOPPSSÅNGARE* Locustella naevia L Fix 

GRÖNFINK Chloris chloris KM Var 

GRÖNSÅNGARE Phylloscopus sibilatrix L Fix 

GULSPARV Emberezia citrinella KM Var 

GÄRDSMYG Troglodytes troglodytes KM Var 

GÖKTYTA Jynx torquilla L Fix 

HORNUGGLA Asio otus KM Fix 

HÄRMSÅNGARE Hippolais icterina L Fix 

HÖKSÅNGARE Sylvia nisoria L Fix 

JÄRNSPARV Prunella modularis KM Var 

KOLTRAST Turdus merula KM Var 

KUNGSFÅGEL Regulus regulus KM Var 

KÄRRSÅNGARE Acrocephalus palustris L Fix 

LÖVSÅNGARE Phylloscopus trochilus L Var 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva L Fix 

NÄKTERGAL Luscinia luscinia L Fix 

RÖDHAKE Erithacus rubecula KM Var 

RÖDSTJÄRT Phoenicurus phoenicurus L Fix 

RÖDVINGETRAST Turdus iliacus KM Var 

RÖRSÅNGARE Acrocephalus scirpaceus L Fix 

SPARVHÖK* Accipiter nisus KM Fix 
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STEGLITS* Carduelis carduelis KM Var 

SVARTHÄTTA Sylvia atricapilla KM Var 

SVARTVIT FLUGSNAPPARE Ficedula hypoleuca L Fix 

SÄVSPARV Emberezia schoeniclus KM Var 

SÄVSÅNGARE 
Acrocephalus 
schoenobaenus L Fix 

TALGOXE Parus major KM Var 

TALTRAST Turdus philomelos KM Var 

TRÄDGÅRDSSÅNGARE Sylvia borin L Var 

TRÄDKRYPARE Certhia familiaris KM Var 

TRÄDPIPLÄRKA Anthus trivialis L Var 

TÖRNSKATA Lanius collurio L Fix 

TÖRNSÅNGARE Sylvia communis L Fix 

ÄRTSÅNGARE Sylvia curruca L Fix 

 

*Användes ej i analys av vistelselängd på grund av att antalet individer 

som fångats in på våren var för få (< 20 st).  

 


