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Titel
Title:

Hur beror förekomsten av sjöfågel på ålder och area i anlagda våtmarker?
How does the presence of seabirds depend on age and area of constructed wetlands?
Författare
Author:

Emma Anderzén
Sammanfattning
Abstract:

From the perspective of preservation it is important to understand how waterfowl are influenced
by wetlands created by humans. Since 2004 the municipality of Linköping has created several
wetlands which, among others, have attracted the threatened species the Horned Grebe, Podiceps
auritus. The Horned Grebe is listed on the Swedish Red List of Threatened Species. Wetlands are
important for bird life for many reasons. Among other things, the birds use them to seek shelter
from predators, breed there or rest on their way to the breeding sites. Previous studies have shown
that there are more birds in larger wetlands, and that age of the wetland does matter for which
birds can be found there. By counting the number of individuals of birds and also the different
species in the wetlands we found that both age and size of the wetland are important for which
birds that are attracted. It also appears that the birds thrive when there are several wetlands in the
area, and of different size and age. We also found that the Horned Grebe preferred smaller
wetlands and that their abundance increased with increasing numbers of Black-Headed Gulls.
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1 Sammanfattning
Av naturvårdsskäl är det viktigt att förstå vilken betydelse area och ålder på anlagda våtmarker
har för artsammansättningen av sjöfåglar. I Linköpings kommun har man sedan 2004 anlagt ett
flertal våtmarker och dessa har lockat bland annat den rödlistade arten svarthakedopping,
Podiceps auritus, i stor mängd. Våtmarker är viktiga för fågellivet av många olika anledningar.
Bland annat kan fåglarna söka skydd mot predatorer, häcka där eller rasta på sin väg mot
häckningsplatser. Tidigare studier har bland annat visat att det finns fler fåglar i större våtmarker
och att våtmarkens ålder spelar roll för vilka fågelarter som går att finna där. Genom räkning av
antal fågelindivider och vilka olika arter som finns i de olika våtmarkerna kunde vi se att både
ålder och storlek på våtmarken hade betydelse för vilka fåglar som utnyttjade dessa. Ju större
våtmark desto fler fågelindivider och olika arter fanns det där. Det visar sig också att fågellivet
gynnades då det fanns flera våtmarker av olika storlek och ålder i området. Vi kunde även se att
svarthakedoppingens täthet var störst i lite mindre våtmarker och ökade signifikant med ökande
antal skrattmåsar i våtmarken.
Nyckelord: fåglar, våtmarker, svarthakedopping, area, ålder
2 Inledning
2.1 Bakgrund
Våtmarker är viktiga för fågellivet och de olika fågelarterna på flera olika sätt. Strand (2008)
pekar på flera olika funktioner som våtmarkerna kan ha för fåglarna. Bland annat är det en del
fågelarter som använder våtmarkerna för att häcka i, det finns till och med de som stannar där
hela året så länge våtmarken är isfri. Att använda det öppna vattnet eller vassen och de öar som
finns i våtmarken för att sova på är också vanligt. Detta utgör ofta ett bra skydd mot predatorer.
Vanligast är dock att de fåglar som besöker en särskild våtmark använder denna som rastplats på
sin väg mot andra våtmarker, på väg norrut under våren och sedan tillbaka söderut under hösten.
Strand skriver vidare att våtmarkerna är av stor betydelse för många av våra i Sverige ovanligaste
fågelarter. Nästan hälften av de fågelarter som finns med i den svenska rödlistan är
våtmarksfåglar. Några av de rödlistade arter som kan gynnas av anlagda våtmarker är bland annat
stjärtand, årta, brunand, svarthakedopping och brushane.
Enligt Weller (1999) dras fåglar bland annat till våtmarker på grund av den roll vegetationen där
spelar som skydd och på grund av den föda som den erbjuder. Det bildas här olika mikrohabitat
vilket gör att varje art kan hitta sin särskilda nisch. Weller skriver även att man har kunnat se i
bland annat Frankrike, Finland och Italien att artrikedomen ökar med ökande storlek på
våtmarker. Man har kunnat påvisa att det finns en betydande positiv relation mellan våtmarkens
storlek och artrikedomen (Smith & Chow-Fraser, 2010). Dessutom har Williams, Whitfield och
Biggs (2008) sett att nyanlagda våtmarker koloniseras snabbt. När våtmarkerna är runt sex till
tolv år gamla hyser de som flest ovanliga arter och de har också den största diversiteten av arter
vilken sedan minskar när de blir äldre. Vidare anser Williams, Whitfield och Biggs att nyanlagda
våtmarker uppfyller sitt syfte att gynna fågellivet bäst då det redan finns andra våtmarkshabitat i
närheten.
Vad gäller den hotade svarthakedoppingen har man sett att arten har svårt att fortplanta sig i
småvatten där man planterat in fisk (Tjernberg, 2010) på grund av näringskonkurrens där fiskar
1

och fåglar ofta konkurrerar om samma mat. Det händer även att doppingarna är utsatta för
gäddpredation vilket är ännu en anledning till varför svarthakedoppingen föredrar fiskfria vatten
(Andersson, 1981). Fiskfria vatten är ofta nyanlagda våtmarker som inte funnits så många år och
alltså inte har hunnit koloniseras av fisk (Williams, Whitfield & Biggs, 2008). Enligt Tjernberg
tror man även att en orsak till minskningen av svarthakedopping kan vara att skyddet mot
predatorer har blivit sämre på grund av minskande skrattmåskolonier. Kuczynski (2009) skriver
att man inte riktigt vet varför det har skett en nedgång av arten. Man har sett att fåglarna trivs
bättre i våtmarker i odlingslandskap, än i skog på grund av att de behöver plats för att kunna lyfta
och för att dessa våtmarker är mer kväverika och innehåller mer föda. Den rekommenderade
storleken på en våtmark för svarthakedoppingar ligger mellan 0,40 och 0,81 hektar (Kuczynski,
2009).
Studien har utgått från Rosenkällasjön vilken ligger i Tinnerö eklandskap söder om Linköping,
ett naturreservat där målet är att skapa ett mosaikartat landskap för att främja både natur och
friluftsliv (Jörneskog, 2011). Rosenkällasjön är en före detta utdikad sjö som försvann helt på
1940-talet. Under 2003 och 2004 återskapades den för att gynna djur- och växtlivet (Linköpings
kommun, 2008). Bland annat har Rosenkällasjön lockat ovanligt mycket av den hotade fågelarten
svarthakedopping (Jörneskog, 2007). I närområdet finns även fyra andra nyanlagda våtmarker
med liknande syfte vilka också har använts i studien. Dessa är Edhaga (anlades 2008), Frökärret
(anlades 2010) och våtmarkerna i Ekängdalgången (anlades 2011).
I september 2009 genomfördes en provfiskning i Rosenkällasjön för att se om det fanns någon
fisk där och i så fall vilka arter och hur stora bestånden var. Samtliga nät var dock tomma men
man kunde ändå se att det fanns gäddor i sjön. Dessa sågs när de jagade grodor och man har även
sett fiskgjuse fånga gäddor (Jörneskog, 2009). Man vet alltså att det inte finns så mycket fisk i
Rosenkällasjön vilket antagligen är en av anledningarna till att svarthakedoppingen trivts så bra
där. Enligt Jörneskog har man också kunnat se gäddor i Edhaga våtmark.
Syftet med studien har varit att studera vad olika faktorer hos de nyanlagda våtmarkerna i och
omkring Tinnerö eklandskap i Linköpings kommun har och har haft för påverkan på fågellivet.
Det som har undersökts är hur våtmarkens ålder och area påverkar antalet arter och
fågelindivider. Då den hotade arten svarthakedopping funnits i ovanligt många exemplar i
området har fokus legat på denna art.
3 Material och metod
3.1 Studerade våtmarker
De våtmarker i vilka fåglarna har räknats är Rosenkällasjön, Edhaga, Frökärret, Ekängdalgångens
våtmarker (senare kallade Ekäng 1 och 2) och en liten, äldre våtmark vid Börstorp. (Se bilaga A
för kartor och flygbilder.) Rosenkällasjön är den största och äldsta våtmarken i området om man
bortser från den vid Börstorp. Därefter har ytterligare ett antal våtmarker anlagts. De allra nyaste
är Ekängdalgångens våtmarker vilka anlades vintern 2011. Våtmarken vid Börstorp är väldigt
liten, har börjat växa igen och är antagligen privat anlagd och alltså inte skött av kommunen.
Tabell 1. Lista över de undersökta våtmarkerna.
Våtmark
Storlek (ha)
Anlagd (årtal)
Börstorp
1
2001
Rosenkällasjön 43
2004
2

Ålder (år)
10
7

Fisk
Okänt
Ja

Edhaga
Frökärret
Ekäng 1
Ekäng 2

4,5
9
12
3,5

2008
2010
2011
2011

3
1
0
0

Ja
Nej
Nej
Nej

3.2 Inventering av fåglar
Under cirka tre veckor räknades de fåglar som befann sig i de olika våtmarkerna som valts ut. Det
blev mellan tio och tretton räknetillfällen i varje våtmark. Som hjälpmedel användes tubkikare.
På grund av regn räknades inte antalet fåglar i alla våtmarker varje dag. Vid Rosenkällasjön
räknades antalet fåglar från fyra olika platser runt sjön. Dels från Fröberget och dels från de tre
fågeltorn som finns utplacerade runt om. De övriga våtmarkerna är mindre än Rosenkällasjön så
där räknades det alltid från samma platser vid de olika våtmarkerna varje gång. Vid räkning
antecknades vilka arter som fanns och hur många individer av varje art det var. De arter som
räknades kan ses i Tabell 2. Hur länge räkningen skedde på varje plats berodde på hur snabbt det
gick att räkna alla fåglar just där.
Tabell 2. Lista över de fågelarter som räknats.
Svenskt namn
Latinskt namn
Bläsand
Anas penelope
Brunand
Aythya ferina
Grågås
Anser anser
Gråhäger
Ardea cinerea
Gräsand
Anas platyrhynchos
Kanadagås
Branta canadensis
Knipa
Bucephala clangula
Knölsvan
Cygnus olor
Kricka
Anas crecca
Rörhöna
Gallinula chloropus
Skedand
Anas clypeata
Skrattmås
Larus ridibundus
Skäggdopping
Podiceps cristatus
Snatterand
Anas strepera
Sothöna
Fulica atra
Storskrake
Mergus merganser
Svarthakedopping Podiceps auritus
Sångsvan
Cygnus cygnus
Vigg
Aythya fuligula
Årta
Anas querquedula
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3.3 Bearbetning av resultat
Vid sammanställning av data har, förutom den som samlats in under fältarbetet, även data från
artportalen använts. Där finns artdata från Rosenkällasjön inrapporterad av Anders Jörneskog
sedan 2004.
För att undersöka om det finns något samband mellan vilka arter som fanns i våtmarkerna
beroende på area och ålder på dessa har en indirekt multivariat analys utförts. Analysen utfördes
på antal arter per hektar. Med hjälp av programmet CANOCO 4.5 (ter Braak & Smilauer 2002)
utfördes en pDCA (partial Detrented Correspondence Analysis). Den var partial därför att
dagnummer för räkningen först använts för att utesluta effekten av tid. De arter som endast hittats
väldigt få av per hektar har tagits bort från analysen.
Medelvärdet för både antal arter per hektar och antal individer per hektar har tagits fram genom
att räkna på data från två veckor i april, 8-21 april, då det även funnits data att tillgå från
artportalen.
Olof Arrhenius art-area samband har använts för att visa sambandet mellan antalet individer och
arean respektive antalet arter och arean. Man sätter då upp logaritmen av art- eller individantalet
mot logaritmen av arean i ett diagram och får på så sätt fram ekvationen för en rät linje (Ricklefs,
2007).
4 Resultat
4.1 Våtmarkernas ålder
Medelvärdet av antal individer per hektar har generellt ökat med åren allt sedan våtmarkerna
anlades (Fig.1). Dock har antal individer minskat i år, 2011, i både Rosenkällasjön och Edhaga.
Dessa två är de äldsta av de undersökta våtmarkerna. Påpekas kan även att 2005 var det färre
arter per hektar i Rosenkällasjön än vad det var allra första året, 2004. Även i Figur 2, vilken
visar medelvärdet av antal arter per hektar ser man att dessa har ökat med åren på liknande sätt
som antal individer per hektar har. En skillnad här är dock att artantalet minskar under 2007 och
2008 för att sedan öka igen under 2009. Man kan också se att Edhaga har betydligt fler arter per
hektar än vad Rosenkällasjön har. Det samma gäller Frökärret efter dess första år.

Medelvärde (individer/ha)

10
8
Rosenkällasjön
6

Edhaga
Frökärret

4

Ekäng 1
2

Ekäng 2

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tid (år)

Fig. 1. Förändringen i medelvärdet av antal individer per hektar i de undersökta våtmarkerna
över olika år.
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Fig. 2. Förändringen i medelvärdet av antal arter per hektar i de undersökta våtmarkerna över
olika år.
4.1.1 Edhaga våtmark
Medelvärdet av antal arter och antal individer har ökat från 2008-2010 i Edhaga med en nedgång
under 2011 (Fig. 3 och 4).

Fig. 3. Förändringen i medelvärdet av antal arter i Edhaga över olika år. Felstaplarna anger
standardavvikelsen.
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Fig. 4. Förändringen i medelvärdet av antal individer i Edhaga över olika år. Felstaplarna anger
standardavvikelsen.

4.1.2 Rosenkällasjön
I Rosenkällasjön har artantalet varierat lite mer över åren, dock med en generell ökningstrend
(Fig. 5). Individantalet har ökat mer stadigt från år till år (Fig. 6). Även här är det en nedgång
2011.

Fig. 5. Förändringen i medelvärdet av antal arter i Rosenkällasjön över olika år. Felstaplarna
anger standardavvikelsen.
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Fig. 6. Förändringen i medelvärdet av antal individer i Rosenkällasjön över olika år.
Felstaplarna anger standardavvikelsen.

4.2 Våtmarkernas area
Genom att använda sig av Arrhenius art-area samband kan man se att arean spelar roll både för
antalet individer och för antalet arter. Ju större en våtmark är desto fler individer finns det där
(Fig. 7) och desto fler olika arter kan man hitta där (Fig. 8).

Fig. 7. Det linjära sambandet mellan medelvärdet av antalet individer och hur många hektar
våtmarken är på.
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Fig. 8. Det linjära sambandet mellan medelvärdet av antalet arter och hur många hektar
våtmarken är på.
Den multivariata analys som utförts visar på hur de vanligaste arterna förhåller sig till både
våtmarkernas ålder och area. De egenvärden som fås (axel 1: 0,381, axel 2: 0,165) visar att arean
har större betydelse än vad åldern har. Diagrammet visar till exempel att gräsänder inte bryr sig
om storlek på våtmarken särskilt mycket medan knölsvanar och skrattmåsar gärna vill ha stora
ytor att leva på. Gräsanden föredrar dock yngre våtmarker. Den rödlistade svarthakedoppingen
ser här ut att vilja ha relativt små våtmarker som inte heller är allt för gamla. Detta är den enda
analys då den lilla våtmarken i Börstorp har tagits med. I övriga analyser räknas endast på övriga
våtmarker.

8

Fig. 9. Resultatet av en pDCA (partial Detrended Correspondence Analysis). Räkningen har skett
på antal individer per hektar. Egenvärden för axel 1: 0,381 och axel 2: 0,165.
Diamantsymbolerna visar våtmarkerna och cirklarna visar de olika arterna.
4.3 Svarthakedoppingen
När man jämför medelvärdet av antal individer av svarthakedopping per hektar med arean ser
man att de föredrar mindre våtmarker och inte de allra största (Fig. 10). Diagrammet i Figur 11
visar tydligt att i Rosenkällasjön har antalet svarthakedoppingar varit som flest fem år efter att
våtmarken anlades (år 2009) för att sedan börja minska igen.

9

Fig. 10. Medelvärdet av antal individer av svarthakedopping mot arean hos de undersökta
våtmarkerna. Felstaplarna anger standardavvikelsen.

Fig. 11. Medelvärdet av antalet individer av svarthakedoppingar år för år i Rosenkällasjön.
Felstaplarna anger standardavvikelsen.
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Fig. 12. Det linjära sambandet mellan medelvärdet av antalet svarthakedoppingar och
medelvärdet av antalet skrattmåsar i Rosenkällasjön från år till år.
5 Diskussion
Det verkar som om både area och ålder har betydelse för hur många och vilka fåglar som väljer
att befinna sig i en våtmark. Dock attraheras inte alla fåglar av samma sorters våtmarker. För att
gynna ett stort antal fågelarter och även ovanligare sådana krävs därmed flera våtmarker i
området av olika storlekar och ålder. Särskilt fokus under studien har legat på
svarthakedoppingen vilken funnits i ovanligt många exemplar i området men som i stora delar av
Sverige anses vara en hotad art. Det har visat sig att dessa föredrar mindre våtmarker och att de
gynnas av förekomsten av skrattmåskolonier.
5.1 Hur påverkar våtmarkens ålder fågellivet?
I alla de undersökta våtmarkerna kan man se en uppåtgående trend gällande både antal arter och
antal individer med ökande ålder på våtmarkerna (Fig. 1 och 2). Dock har det 2011 varit mindre
fåglar i de äldre våtmarkerna vilka är mer än ett år gamla. Det här kan bero på att det kommit till
flera våtmarker som bland annat inte har någon fisk i sig vilket kan vara positivt för fåglarna då
det gäller konkurrensen om föda (Williams, Whitfield & Biggs, 2008). I Rosenkällasjön och
Edhaga (Fig. 3-6) där det är känt att det finns fisk har alltså både art- och individantal minskat.
En annan orsak till att art- och individantalet börjar minska i de äldre våtmarkerna kan vara att
vegetationen förändrats. När våtmarkerna börjar växa igen blir de mindre attraktiva för
sjöfåglarna, bland annat på grund av att vattenytan minskar (Weller, 1999). Frökärret som endast
är ett år gammal har koloniserats väldigt snabbt, snabbare än vad det gick för Rosenkällasjön och
Edhaga, både till individ- och artantalet. Detta borde bero på att det redan finns andra bra
fågelhabitat i närheten (Williams, Whitfield & Biggs, 2008). Detsamma gällde Edhaga våtmark
då den var nyanlagd. Det gick fortare för fåglarna att kolonisera denna än vad det gick när
Rosenkällasjön nyanlades och då var ensam som lämplig fågelvåtmark i området. De nyaste
våtmarkerna i Ekängdalgången hyser redan nu fler arter per hektar än den äldsta, Rosenkällasjön.
Antagligen på grund av att de arter som redan finns i området även bosätter sig där och då blir
fler per hektar eftersom dessa våtmarker är mindre än Rosenkällasjön.
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5.2 Hur påverkar våtmarkens storlek fågellivet?
Enligt Weller (1999) har man kunnat se att artrikedomen ökar ju större en våtmark är. Detta har
länge varit känt i och med Arrhenius art-area samband där antalet arter ökar med ökad storlek på
området de lever i. Den här studien visar att antalet arter tydligt ökar ju fler hektar våtmarken är
på. Även antalet individer i våtmarken blir fler ju större den är (Fig. 7). Det finns alltså ett linjärt
samband mellan artrikedom och en våtmarks storlek samt individantal och en våtmarks storlek.
Det finns även bevis som pekar på att isolerade våtmarker har färre arter (Weller, 1999) och att
artdiversiteten därför också starkt påverkas av om det finns en stor variation av våtmarker av
olika storlekar i området.
Tittar man på den multivariata analys som gjorts visar egenvärdena att det är arean som har störst
inverkan på fågellivet i våtmarken (Figur 9). Åldern påverkar även den men inte i lika stor
utsträckning. De här faktorerna kan även hänga ihop med varandra eftersom våtmarker som blir
äldre ofta växer igen och därmed blir även deras yta mindre.
5.3 Svarthakedoppingen
Eftersom svarthakedopping är en hotad art som funnits i ovanligt många exemplar i det
undersökta området runt Tinnerö eklandskap har den fokuserats extra på för att undersöka vad det
är som attraherar dem. I Figur 9 kan man utläsa att svarthakedoppingen vill ha relativt små
våtmarker som inte är allt för gamla. Enligt en undersökning av Kuczynski (2009) föredrar de
främst våtmarker som är mellan 0,40 och 0,81 hektar. Kuczynski har dock sett att de även
förekommer i andra våtmarker med ganska varierande storlekar, dock inte de allra största
våtmarkerna. De svarthakedoppingar som finns i Tinnerö-området visar sig trivas bäst i den
våtmark som är 4,5 hektar stor, alltså Edhaga våtmark. Den föredragna storleken just här i
området ligger mellan 3,5 och 9 hektar. I Rosenkällasjön, vilken är den största våtmarken i
området och även den äldsta, fanns det flest svarthakedoppingar efter fem år. Därefter anlades
Frökärret vilket kan vara en bidragande orsak till att svarthakedoppingarna minskat i
Rosenkällasjön då. Det kan också vara så att det var då det började komma in fisk i sjön.
Tjernberg (2010) har visat att svarthakedoppingen inte verkar trivas i småvatten där det finns fisk.
I Figur 12 kan man se sambandet mellan skrattmåsar och svarthakedoppingar i Rosenkällasjön.
Det verkar finnas ett linjärt samband som gör att när skrattmåsarna ökar gör även
svarthakedoppingarna det. I Figur 9 ser man att skrattmåsarna gärna vill ha stora våtmarker. Detta
är antagligen en anledning till att det har funnits så många svarthakedoppingar i Rosenkällasjön
trots att denna våtmark egentligen är i största laget för dem. Även det stödjer en teori som
Tjernberg har där det har visat sig att svarthakedoppingen minskat på grund av minskande
skrattmåskolonier och därmed sämre skydd mot predatorer.
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Bilaga A - Kartor och flygbilder
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Fig. A.1. Karta med våtmarker utmarkerade (ej våtmarken i Börstorp).
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Fig. A.2. Flygbild över Rosenkällasjön och Edhaga våtmark. Våren 2010. (Billesson, 2010)

Fig. A.3. Flygbild över Frökärret. April 2010. (Billesson, 2010)
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Fig. A.4. Flygbild över våtmarkerna i Ekängdalgången. April 2011. (Billesson, 2011)

Fig. A.5. Flygbild över den stora våtmarken i Ekängdalgången. I arbetet kallat Ekäng 1.
(Billesson, 2011)
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