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1  Sammanfattning

Målet med denna studie var att undersöka vilken inverkan nyanlagda våtmarker i Linköpings 

kommun har på sjöfåglar. Fågellivet i fem våtmarker undersöktes för att ta reda på om vissa faktorer 

såsom ålder, storlek och vegetation i våtmarker har inverkan på artrikedomen. Extra fokus lades på 

den hotade svarthakedoppingen (Podiceps auritus) som häckar i området. Resultaten visade att både 

antalet arter och antalet individer av sjöfåglar inklusive svarthakedoppingar förändrades över tiden i 

våtmarkerna. Detta resultat kan ha ett samband med succession i våtmarker. Vid jämförelse av area 

och antalet fåglar kunde man se att större arealer innehöll fler arter och individer än de mindre 

våtmarkerna. Studier av svarthakedoppingen uppvisade dock ett omvänt förhållande där fåglarna 

istället verkar föredra våtmarker av mindre storlek. Slutligen kunde man också se att det fanns ett 

linjärt samband mellan antalet skrattmåsar och antalet svarthakedoppingar. Svarthakedoppingen 

utnyttjar möjligtvis skrattmåskolonin som ett indirekt skydd mot rovdjur.
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2   Inledning

Av Sveriges yta består ungefär en femtedel av våtmarker. Detta innebär att Sverige är ett av de 

länder som har störst andel yta våtmarker i världen (Gunnarsson & Löfroth 2009). I det äldre 

kulturlandskapet utnyttjades den höga produktionen av växter i våtmarker via våtmarksslåtter eller 

strandbete. Detta förhindrade att våtmarkerna växte igen och gynnade därmed flertal fågelarter som 

trivs i unga eller välhävdade våtmarker. Men de senaste 100 åren har det dock skett en kraftig 

minskning av dessa våtmarker i och med att åkerarealen i Sverige har ökat. Många av de 

ursprungliga våtmarkerna har helt försvunnit genom utdikning eller uppodling (Petterson 2003). 

Övergödning från jordbruket har också lett till att den naturliga successionen av våtmarker i 

odlingslandskapet påskyndats. När vass, kaveldun eller dylika bestånd tar över förlorar våtmarken 

sitt syfte som biotop åt många häckande och rastande fåglar. Därför har igenväxningen en kraftig 

negativ påverkan på fågellivet (Strand 2008). Enligt Sveriges ornitologiska förbund (SOF) bör 

våtmarken som biotop i högsta grad skyddas och mer resurser bör läggas på att återskapa dessa 

miljöer för att främja ett fortsatt rikt fågelliv. Nästan 50% av de hotade fågelarter som redovisas av 

Svenska rödlistan är knutna till våtmarker. Därför har man i dagsläget börjat anlägga eller restaurera 

många våtmarker. Detta har resulterat i att nyanlagda våtmarker blivit ett allt mer vanligare inslag i 

det svenska landskapet (Petterson 2003).

     Våtmarker utgör viktiga levnadsmiljöer för både rastande och häckande fåglar. Många ovanliga 

fågelarter är knutna till biotopen. Skillnader i våtmarkernas utseende har dock betydelse för vilka 

arter som man kan finna i respektive våtmark. Då olika fågelarter har olika krav på sin levnadsmiljö 

spelar en variation inom våtmarken oftast väsentlig roll för hur stor mångfalden är (Weller 1999). 

Vegetationens artsammansättningen i många våtmarker förändras över tiden till följd av succession 

och därmed också tillgången på föda. Därför är åldern en viktig faktor som inverkar på förekomst 

av sjöfågel (Strand 2008). En annan faktor är våtmarkens storlek som ofta är avgörande för hur stor 

artrikedomens storlek är.  Det är allmänt känt att större områden rymmer fler arter än vad mindre 

områden gör. Detta samband lade botanisten Olaf Arrhenius fram redan 1921 och kom senare att 

kallas Species-area relationship (Ricklefs 2007). Studier på det specifika området visar också att 

större våtmarker innehåller fler levnadsmiljöer (Strand 2008, Tyser 1983, Weller 1999) och mer 

boyta (Tyser 1983).

     Svarthakedoppingen är en av de sjöfåglar som är helt knuten till våtmarker. Det är en art som har 

minskat kraftigt den sista tiden men man vet inte riktigt vad som ligger bakom dess tillbakagång 

(Douhan 1998, Tjernberg 1991-2010). Även om man inte kan fastställa orsaken till svarthake-

doppingens minskning tror man att det är ett flertal faktorer som ligger bakom. Förändringar i 

födotillgången som följd av biotopförändringar tros vara en faktor. I och med övergödning ändras 

växtsammansättningen men också djur- och insektslivet i vattnet (Douhan 1998). En igenväxning 

av sjöar påverkar arten mycket negativt (Tjernberg 1991-2010). Det finns också en närings-

konkurrens mellan fisk och fågel som svarthakedoppingen verkar vara extra känslig för (Kuczynski 

2009, Douhan 1998, Andersson i Fog et al. 1982, Tjernberg. 1991-2010) .

     Syftet med detta arbete gick ut på att studera vilken inverkan nyskapade våtmarker har på 

fågellivet. Genom att studera resultatet av anlagda våtmarker i Linköping kan man komma fram till 
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ytterligare åtgärder som kan sättas in för att främja fågellivet och öka artrikedomen ännu mera. Ett 

flertal faktorer så som ålder, area, och vegetation har tagits upp för att undersöka vilken betydelse 

de har för sjöfåglar. Extra fokus lades på den hotade svarthakedoppingen som häckar i området för 

att förstå vilka krav de har.

3  Material och metoder

3.1 Studerade områden

Söder om Linköping ligger ett ekdominerat beteslandskap med höga naturvärden. Här finns gott om 

fornlämningar som visar på ett forntida odlingslandskap. Från 1500-talet och framåt har Tinnerö 

fungerat som betes- och ängsmark. Landskapet blev därefter ett militärt övningsområde och tack 

vare det har det lämnats orört och obebyggt under en lång tid (Linköpings kommun. 2011a). År 

2003 förvaltades Tinnerö av Linköpings kommun som insåg värdena av det orörda landskapet och 

gjorde området till ett naturreservat för att skydda de unika miljöerna. Strax därpå påbörjades också 

restaureringen av Rosenkällasjön som stod klar något år senare. Därefter har ytterligare fyra 

våtmarker anlagts i och omkring området. Målet har varit att skapa en mosaikartad vegetation med 

stor variation för att främja ett rikt fågelliv (Linköpings kommun. 2011b).

Tabell 1 Ålder och area på de våtmarker som har studerats i Linköpings kommun.

Rosenkällasjön är den största våtmarken av de fem och har en väldigt varierande vegetation med 

stråk av vass och kaveldun i strandzonen men också inslag av betade grässtränder. I sjön finns ett 

flertal öar ute i vattnet samt områden med viss övervattensvegetation. Nätfiske har utförts av Dan 

Häggberg från DH:s Fishing som då inte fångade en enda fisk. Däremot har mindre gäddor i 

storleken 2-5 hg observerats i andra sammanhang (Linköpings kommun 2010).  År 2009 

genomfördes en inventering av vattenvegetationen i sjön (Gustafsson 2010). Då fann man att 

vattenpest samt mindre vattenpest dominerade i stora mattor men man fann också rikligt med 

andmat, korsandsmat, stor andmat samt hornsärv. I områden som saknade vattenpest var dock 

artrikedomen mycket större. 

     Frökärret ligger norr om Rosenkällasjön och anlades sommaren år 2010. Vattenvegetationen i 

Frökärret består främst av vattenpest och hornsärv samt mindre mängder av små natearter och gul 

näckros (Gustafsson 2011). Bredvid Rosenkällasjön ligger också Edhaga som liksom 

Rosenkällasjön är omgiven av betesmark. De två våtmarkerna skiljs endast åt genom en grusväg. I 

Edhaga finns ett gäddbestånd som sannolikt är likvärdigt det i Rosenkällasjön (Jörneskog 2011). En 
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viss övervattensvegetation finns i strandkanterna i Edhaga och ett par öar finns ute i vattnet. I 

Edhaga och Vidinsjö våtmark finns inga tidigare inventeringar av floran men enligt Gustafsson 

(2011) är det troligt att anta att vegetationen i våtmarkerna är relativt lika de övriga i området i och 

med att fåglarna sprider frön när de rör sig mellan våtmarkerna. Nyast är Ekängsdalgångens 

våtmarker som anlades år 2011. I och med att Ekängsdalgångens våtmarker är så pass nya har ingen 

eller ytterst små mängder vegetation ännu hunnit etablera sig (Gustafsson 2011). Ekängdalgången 

samt Frökärret betraktas som i stort sett fiskfria vatten (Jörneskog 2011). Vid Börstorp ligger en 

mindre damm på en hektar som anlades ca år 2000. Ingen information finns om vegetation och 

fiskbestånd i dammen.

3.2 Utförande

År 2011 undersöktes fem nyanlagda våtmarker söder om Linköping mellan 3:e april till och med 4:e 

maj. Ett antal arter valdes ut för studien (Tabell 2). Dessa räknades i våtmarkerna med hjälp av 

tubkikare mellan 06.00 och 11.00 varje vardag under tre veckors tid. Dessutom noterades storleken 

på skrattmåskolonin i Rosenkällasjön. Under regnväder undveks dock fältarbete på grund av dålig 

sikt. Sammanlagt räknades fåglar vid tretton tillfällen i fält. Rosenkällasjön räknades från fyra 

utsiktsplatser för att täcka hela sjön. Med övriga våtmarker räckte det med en  plats per våtmark för 

att kunna räkna alla fåglar. Fåglarna antecknades efter art och antal.

     Data för Rosenkällasjön, Edhaga och Frökärret samlades också in från Anders Jörneskog som 

har observationstabeller från 2004. Jörneskog har varit ute en gång i veckan mellan 06.00 och 07.00 

och har då räknat alla fåglar i Rosenkällasjön från samma fyra platser som användes under studierna 

för detta arbete. Räkningen har också skett på liknande sätt i de övriga våtmarkerna. Den data som 

användes begränsades till perioden 4:e april – 7:e maj för varje år för att undvika 

säsongsvariationer. 

Tabell 2 De fågelarter som har studerats i våtmarkerna.

3.3 Statistik

Sammanställning av data skedde i statistikprogrammet Minitab (2007). För att urskilja trender togs 

medelantalet av observerade arter samt medelantalet av observerade individer under två veckor i 

april och plottades mot tiden. De två veckor som användes valdes ut på grund av att antalet fåglar 

nådde sin topp för säsongen under dessa datum. Minitab användes också för att utföra linjär 

regression på viss data. Dels för att urskilja om det fanns något samband mellan area och antal 

arter/individer och dels för att se om det fanns något samband mellan storleken på skrattmåskolonin 

och antalet svarthakedoppingar. För regressionen av arean mot antalet arter/individer utfördes 

Arrhenius species-area relationship. Datan som användes logaritmerades först för att få fram 
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ekvationen för en rak linje (Ricklef 2007). Utöver detta utförde också en multivariat analys i 

programmet CANOCO (Braak & Smilauer 2002) för att analysera hur fågelarterna associeras med 

olika miljöfaktorer. Datan som användes till detta var från fältarbetet under april-maj 2011. 

Dagnummer för räkningen användes för att ”tvätta bort” effekten av tid.

4    Resultat

4.1 Generellt för våtmarkerna

Antalet arter och individer har ökat sedan våtmarkernas första år men sista året skedde istället en 

minskning av antalet (Fig. 1, 2). Antalet arter och individer ökade i samtliga våtmarker under deras 

första år (Fig. 3,4). Frökärret och Edhaga har en högre täthet av sjöfågel än vad Rosenkällasjön har. 

Man kan också se att Ekängsdalgångens våtmarker har den minsta tätheten av sjöfågel i dagsläget.

            Fig. 1 Antal arter och individer i Edhaga våtmark under våren sedan anläggningsår fram till år 2011. 

Medelvärde och medelfel visas.

Fig. 2 Antal arter i Rosenkällasjön under våren sedan anläggningsåret till år 2011. Medelvärde och 

medelfel visas.
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Fig. 3 Antalet observerade individer (under april för varje år) per hektar för de fem 

våtmarkerna. Medelvärde och medelfel visas.

Fig. 4 Antalet observerade arter (under april för varje år) per hektar för de fem våtmarkerna. 

Medelvärde och medelfel visas.
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Antal fågelarter ökade med våtmarkernas area (Fig. 5). Regressionen uppvisar antalet observerade 

individer (Y1=0,252 + 0,379x , r2=81,4% p=0,076) och arter (Y2= 0,619 + 0,695x , r2= 70,4% 

p=0,036) från våtmarkernas respektive startår. 

Fig. 5 Sambandet mellan artantalet/individantalet mot arean i april-maj under de fem våtmarkernas 

(Rosenkällasjön, Edhaga, Frökärret, Ekängdalgångens våtmarker) respektive startår. Till vänster 

(Y1=0,252 + 0,379x , r2=81,4% p=0,076) kan man se hur antalet individer ökar med arean och till 

höger (Y2= 0,619 + 0,695x , r2= 70,4% p=0,036) kan man se hur antal arter ökar med arean.

Figur 6 visar hur arter förhåller sig till våtmarkerna och hur faktorer som area och ålder inverkar på 

artsammansättningen. Arean verkade i detta fall ha haft större betydelse för vilka våtmarker 

fågelarterna föredrog än vad än vad åldern verkade ha. Skrattmås föredrog våtmarker av större area 

medan gräsand föredrog unga våtmarker. Man kan också se att svarthakedoppingen inte undvek 

någon av våtmarkerna i dagsläget.

Fig. 6 Arternas förhållande till studerade våtmarker under våren 2011. Arterna är räknade per 

hektar. Egenvärden för axel 1: 0.381; axel 2: 0.165
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4.2 Svarthakedoppingen

Antalet observerade svarthakedoppingar var mer frekvent i de våtmarker av mindre arealer än i de 

större våtmarkerna (Fig. 7). Utifrån antalet svarthakedoppingar som observerades i Rosenkällasjön 

noterades en viss nedgång för de två senaste åren (Fig. 8). Antalet svarthakedoppingar i 

Rosenkällasjön i förhållande till antalet skrattmåsar (Y=6,07 + 0,0609x , r2=53,9% p=0,038) visade 

att de år då skrattmåskolonin var större fanns också fler svarthakedoppingar (Fig. 9).

Fig. 7 Antalet individer av Svarthakedoppingen observerade i våtmarker under april-maj år 

2011 av storleksarean 3,5 - 43 hektar. Medelvärde och medelfel visas.

Fig. 8 Antalet individer av Svarthakedoppingen som har observerats under april-maj i 

Rosenkällasjön från anläggningsåret 2004 till år 2011. Medelvärde och medelfel visas.
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Fig. 9 Antalet observerade individer av svarthakedoppingen i förhållande till antalet observerade 

skrattmåsar i Rosenkällasjön under perioden april-maj från anläggningsåret 2004 till år 2011. Y=6,07 

+ 0,0609x , r2=53,9% p=0,038.

5  Diskussion

5.1  Betydelsen av area och ålder för förekomst av sjöfågel

I och med en hög produktivitet av växter och ett grunt djup växer våtmarker lätt igen efter några år. 

Oftast ändras artsammansättningen i vegetationen över tiden och därmed ändras också fågellivet 

(Strand 2008). Därför kan man säga att våtmarkens ålder spelar roll för fågellivet. I början brukar 

det vara ganska få arter i en våtmark men sedan ökar antalet fågelarter åren efter våtmarken anlagts 

i och med att vegetationen utvecklas. Efter ett antal år är vegetationens sammansättning en optimal 

levnadsmiljö för sjöfåglarna. Då är vegetationens artrikedom som störst och därmed också 

tillgången på föda. Sker ingen yttre skötsel av våtmarken kommer det dock att ske en minskning i 

artantalet då våtmarken vanligtvis växer igen efter några år av att vass eller kaveldun tar över floran 

(Strand 2008). I en optimal artsammansättning består våtmarken av undervattens- och 

flytbladsväxter och mosaikartad övervattensvegetation. Vattenvegetationen utgör viktig föda för 

växtätande sjöfåglar medan vegetation ovan land och i strandzonen skapar skydd mot rovdjur 

(Strand 2008). Även ryggradslösa djur som lever av vegetationen i våtmarker fungerar som viktig 

föda för sjöfåglar. Tidigare studier visar på att populationstillväxttakten av insekter också är som 

störst efter ett antal år i våtmarken för att sedan minska i takt med att våtmarken åldras (Danell & 

Sjöberg 1982).  

     I vår studie kan man se att Edhaga och Rosenkällasjön visar en generell ökning av sjöfågel av 

både antalet arter och individer sedan anläggningsåret (Fig. 1, 2). Denna trend tycks överensstämma 

med hur artrikedomen ökar under våtmarkens första år allt eftersom det bildas mer vegetation och 

10



föda (Strand 2008). Dock syns en kraftig minskning under det sista året som observerats, år 2011. 

Detta skulle kunna vara ett resultat av att vegetationen blivit allt mer ensidig (Strand 2008) och/eller  

att insektstillgången minskat (Danell & Sjöberg 1982) i samband med våtmarkens åldrande. 

Inventeringar av vattenvegetationen visar att vattenpest dominerar på vissa ställen i Rosenkällasjön 

(Gustafsson 2010). Vattenpesten är en invasionsart som kan bilda mycket täta bestånd där det 

uppstår syrebrist och kan även tränga undan andra vegetationsarter. (Larson et al. 2006). I en 

inventering som utfördes i våtmarker befinnandes i Halland fann man att mängden ryggradslösa 

djur var avsevärt mindre i den täta vattenpesten jämfört med fynden i övriga våtmarken. Detta 

skulle kunna tyda på att vattenpesten kan bli så pass kompakt att insektslivet missgynnats (Nolbrant 

2001). Om vattenpesten trycker undan andra vegetationsarter (Larson et al. 2006) skulle den kunna 

dominera ut växtarter som är mer näringsrika. Är det dessutom så att vattenpesten kan bli för tät för 

att småkryp ska trivas optimalt skulle en ökad frekvens av vattenpesten kunna leda till ytterligare 

minskad födotillgång för sjöfåglar som äter insekter. För att se om det finns en korrelation 

däremellan kan det vara intressant att i fortsatta studier undersöka hur vegetationen ser ut i de delar 

av sjön som fåglarna utnyttjar samt hur insektslivet ser ut i de tjocka mattorna av vattenpest i 

Rosenkällasjön. 

     Frökärret är inne på sitt andra år som våtmark och antalet sjöfåglar ökar. Våtmarken har också ett 

högt artantal samt hög täthet av individer jämfört med de övriga våtmarkernas startår (Fig. 3, 4). 

Ekängsdalgångens våtmarker innehöll vid studien minst antal fåglar. Detta beror sannolikt på att 

ingen vegetation ännu har hunnit etablera sig där (Strand 2008, Gustafsson 2011). Jämför man 

Ekängsdalgångens våtmarker med de övriga våtmarkernas startår har de våtmarkerna ändå ett 

relativt högt artantal (Fig. 3, 4).  

     En annan faktor som spelar roll för fågellivet är våtmarkens area. Ju större våtmarken är desto 

bättre. Detta beror främst på att en stor våtmark rymmer fler levnadsmiljöer som gynnar ett större 

antal sjöfåglar (Strand 2008, Tyser 1983, Weller 1999) men det gynnar också arter som är väldigt 

revirhävdande (Tyser 1983). Enligt Strand (2008) bör våtmarken vara minst 2-3 hektar för att få ett 

större antal fågelarter. Först vid en storlek på 15-20 hektar kan man förvänta sig en extra rik 

fågelfauna. De resultat som fåtts fram (Fig. 5) visar på att vid större arealer ökar också antalet arter 

och individer, något som överensstämmer med vad Strand (2008), Tyser (1983) och Weller (1999) 

kommit fram till. Resultaten från denna studie indikerar att arean är en faktor som har en större 

betydelse för fågellivet än vad åldern på våtmarken har. Dock bör det noteras att ingen av 

våtmarkerna som jämförts i studien uppnått en ålder på över 10 år vilket gör att alla fortfarande är 

relativt unga. Det är sannolikt att tänka sig att åldern skulle spela en större roll i en mycket gammal 

våtmark. Figur 6 visar också att för vissa arter som kricka och sångsvan har varken arean eller 

åldern någon stor betydelse för vilken våtmark de föredrar i denna studie.

5.1 Betydelsen av area och ålder för förekomst av svarthakedopping

Svarthakedoppingen häckar i alla typer utav sjöar men gemensamt för dessa sjöar är att de oftast är 

relativt små, grunda och vegetationsrika (Douhan 1998, Kuczynski 2009, Tjernberg. 1991-2010). 
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Vid jämförelse av area mot antalet individer av svarthakedopping som observerats under 2011 

kunde det konstateras att den största våtmarken inte innehöll flest svarthakedoppingar per hektar . 

Istället har de våtmarker av storleken 3,5 – 9 hektar högst täthet av observerade individer (Fig. 7). 

Detta överensstämmer också med tidigare studier som visar att svarthakedoppingen verkar föredra 

sjöar av mindre storlekar (Douhan 1998, Kuczynski 2009, Tjernberg. 1991-2010).

     En av anledningen till att svarthakedoppingar brukar dyka upp i unga våtmarker tros bero på att 

dessa vatten oftast är fiskfria (Kuczynski 2009, Douhan 1998, Fog et al. 1982, Tjernberg. 1991-

2010). Fiskbestånd kan utgöra ett hot mot fågellivet om de konkurrerar om födan (Weller 1999). I 

en studie gjord i Sverige (Fog et al. 1982) har man jämfört fiskfria vatten med vatten som innehåller 

fisk. Man såg då att populationer av änder och andungar var mycket större i fiskfria vatten. Speciellt 

dykänder och doppingar visade sig vara påverkade av tillgången på fisk. Genom inventeringar av 

ryggradslösa djur i dessa sjöar såg man att det fanns en högre densitet i fiskfria vatten. Slutsatsen 

man drog var att fiskar och sjöfåglar tävlade om födan. Men fisken konkurrerar inte bara om födan 

utan glupska gäddor kan också predatera på svarthakedoppingen (Douhan 1998). 

     Även däggdjur som räv, grävling och mink men också rovfåglar som kråka och duvhök utgör ett 

hot. Man spekulerar också om skrattmåsens försvinnande kan ha bidragit till svarthakedoppingens 

nedgång. Förut utnyttjade svarthakedoppingen skyddet från skrattmåsarna genom att placera sina 

bon i skrattmåskolonierna men när dessa försvann eller minskade kraftigt kunde 

svarthakedoppingen inte längre utnyttja detta indirekta skydd mot rovdjur (Douhan 1998). 

     En nedgång av svarthakedoppingarna i Rosenkällasjön kan ses för de senaste två åren (Fig. 8). 

Detta kan bero på att det utvecklats en konkurrens om föda mellan svarthakedoppingen och det 

bestånd av gäddor som finns i sjön (Linköping 2010). Då svarthakedoppingen visat sig vara extra 

känslig för denna typ av konkurrens (Kuczynski 2009, Douhan 1998, Fog et al. 1982, Tjernberg. 

1991-2010) kan fiskbeståndet ha en negativ inverkan på arten. Fiskbeståndet kan också utgöra ett 

direkt hot genom att predatera på svarthakedoppingen (Douhan 1998). Resultaten visar dock att i 

dagsläget skyr svarthakedoppingen inte de våtmarker som innehåller fisk. Det är därför sannolikt att 

tänka sig att fisken ännu inte har en alltför stor ekologisk påverkan. En annan faktor kan självklart 

vara att våtmarkens naturliga åldrande förändrats till sådan grad att svarthakedoppingen missgynnas 

på grund av minskad födotillgång. Detta skulle kunna skett i och med att insektslivet minskat i 

samband med våtmarkens åldrande (Danell & Sjöberg 1982) eller på grund av att den vattenpest 

som finns (Gustafsson 2010) blir för tät (Nolbrant 2001). Det faktum att flertal arter har haft en 

nedgång det sista året och inte bara svarthakedoppingen skulle kunna tyda på att minskningen 

snarare är generell för alla arter och inte bara för för svarthakedoppingen. För att utreda vidare vad 

som egentligen är orsaken bakom minskningen är det mycket intressant att fortsätta studera hur 

trenden ser ut nästkommande år.

     Eftersom man har sett att svarthakedoppingen verkar utnyttja skrattmåsen som indirekt skydd 

(Douhan 1998) var det också intressant att se om antalet svarthakedoppingar beror på hur stor 

skrattmåskolonin som finns i Rosenkällasjön är. Denna studie visar ett linjärt samband mellan antal 

skrattmåsar och antal svarthakedoppingar vilket kan tyda på att skrattmåsarna har en positiv 

inverkan på antalet svarthakedoppingar i Rosenkällasjön.

12



     

6  Tack/erkännanden:

Karl-Olof Bergman, handledare

Emma Anderzén, medarbetare

Anders Jörneskog, ekolog

Per Milberg, professor

Peter Gustafsson, ekolog

7  Referenser

Andersson, G. (1981). Fiskars inverkan på sjöfågel och fågelsjöar.  Anser, 20, 21-34.

Braak, C. J. F. ter & Šmilauer, P. (2002). CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows 
User's Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5)

Danell, K & Sjöberg, K. (1982) Successional patterns of plants, invertebrates and ducks in an man-
made lake. Journal of Applied Ecology 19, 305-409.

Doudan, B. (1998). Svarthakedoppingen en fågel på tillbakagång i Sverige. Vår Fågelvärld, 57(1), 
7-22.

Fog, J., Lampio, T., Rooth, J. & Smart, M. (1982). Managing Wetlands and their Birds - A Manual 
of Wetland and Waterfowl Management. Slimbridge: International Waterfowl Research Bureau.

Gunnarsson, U & Löfroth, G. (2009). Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. 
Stockholm: Naturvårdsverket. Rapport 5925.

Gustafsson, P. (2010). Återinventering av makrofyter i Rosenkällasjön år 2009. Opublicerad

Kuczynski, E. (2009). Habitat selection and food-web relations of Horned Grebes (Podiceps
auritus) and other aquatic birds on constructed wetlands in the Peace
Parkland, Alberta, Canada. Akad.avh University of Alberta. Alberta: University of Alberta 
Libraries.

Larson, D. & Willén, E. (2006). Främmande och invasionsbenägna vattenväxter i Sverige. Svensk 
botanisk tidskrift 100(1).

Linköpings kommun (senast uppdaterad 2010-01-21). Få fiskar i Rosenkällasjön. [Elektronisk].  
Tillgänglig: <http://www.linkoping.se/sv/Miljo-halsa/Nyheter/Arkiverade-nyheter/Fa-fiskar-i-
Rosenkallasjon/>. [2011-03-29].

Linköpings kommun (senast uppdaterad 2011-04-12a). Historiska Tinnerö. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: <http://www.linkoping.se/sv/Miljo-halsa/Natur/Naturreservat/Tinnero/Omraden-i-
Tinnero/>. [2011-04-27].

Linköpings kommun (senast uppdaterad 2011-02-21b). Fåglar. [Elektronisk].  Tillgänglig:
<http://www.linkoping.se/sv/Miljo-halsa/Natur/Naturreservat/Tinnero/Djuren-i-Tinnero/Faglar/>. 
[2011-03-29].

Minitab 15 Statistical Software (2007). [Computer software]. State College, PA: Minitab, Inc.
(www.minitab.com)

Nolbrant, P. (2001). Källstorps våtmarker -en inventering av amfibier och vattenlevande 
evertebrater 2001. Falkenbergs kommun. Rapport 2002:1

13



Petterson, Å. (2003). SOF:s handlingsprogram för fågelskydd. Stockholm: Sveriges ornitologiska 
förening.

Ricklefs, R. (2007). The Economy of Nature. 5. uppl. England: Freeman and Company

Strand, J. ( 2008). Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar. Halmstad:
Hushållningssällskapet.

Tjernberg, M. (1991-2010). Podiceps auritus. I ArtDatabanken, SLU.

Tyser, R.W. (1983) Species-Area Relations of Cattial Marsh Avifauna. Passenger Pigeon, 45, 125-
128.

Weller, M. (1999). Wetland birds: Habitat Resources & Conservation Implications. Cambridge: 
University Press.

Muntliga källor
Gustafsson, P. Ekolog Ekologi.nu, e-post  2011.

Jörneskog, A. Ekolog Linköpings kommun, e-post 2011.

      

14




