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1. Sammanfattning 

Vassångaren (Locustella luscinioides) är en nyetablerad fågelart i ett fåtal 

vassrika slättsjöar i södra Sverige och har endast konstaterats häckande i 

tjugo år. Lite är känt om artens habitatval, häckningsbiologi och krav på 

speciella revirstrukturer på häckningsplatser i Sverige. Vetskap om en 

nyetablerad arts habitatkrav är avgörande för att kunna bibehålla den i 

livskraftiga bestånd och utforma åtgärdsprogram. I denna studie, den 

första i sitt slag i Sverige, undersöktes vegetationsstrukturer i besatta revir 

av vassångare vid landets starkaste fäste för arten, i sjön Tåkern. Arten 

visade sig vara knuten till yttre kantzoner och fragmenterade områden i 

bladvass (Phragmites australis). Besatta revir skilde sig från slumpvis 

provtagna områden (kontroll) genom att ha tjockare skikt av liggande 

fjolårsvegetation och i genomsnitt större förekomst av videbuskage (Salix 

spp.). Vasstäthet och vasshöjd skilde sig inte från områden som saknade 

vassångare. Revirhävdande hanar koncentrerades till framförallt två 

ytterområden med en mosaik av vassöar där reviren låg relativt tätt. 

        

2. Introduktion 

För vasslevande tättingar ska ett lämpligt revir inneha strukturer som 

erbjuder boplatser och tillräcklig födotillgång för att tillgodose de behov 

som finns. Hos vasslevande tättingar är andelen spolierade häckningar till 

följd av predation generellt hög (Neto m.fl. 2006; Batary m.fl. 2004). 

Speciellt utsatta är arter som uppehåller sig i kantzoner eller 

fragmenterade små bestånd av bladvass på torr mark. Bland vanliga 

predatorer märks framförallt vattenrall (Rallus aquaticus), kråka (Corvus 

cornix), rördrom (Botaurus stellaris) och brun kärrhök (Circus 

aeruginosus) (Hansson m.fl. 2000). För att skydda sig mot predation är 

det därför av stor vikt att varje hane finner ett så pass lämpligt revir att 

risken för predation minimeras. I den här studien undersöktes specifikt 

habitatvalet hos en nyinvandrad svensk fågelart: vassångare (Locustella 

luscinioides) i den östgötska slättsjön Tåkern. Precis som alla andra 

vasslevande småfåglar ställer arten höga krav på sin häckningsmiljö, men 

betydelsen av olika vegetationsstrukturer är dåligt kända. Vassångaren 

har visat sig föredra icke helt bladvassdominerad vegetation i kantzoner 

mot öppna vattenområden och fragmenterade ruggar. Arten kräver också 

ett välutvecklat och tjockt förnaskikt i reviret (Aebischer m.fl. 1996; Neto 

2006). Inga tidigare svenska studier finns genomförda på vilka krav 

vassångaren ställer på sina revir med avseende på vegetationsstrukturer. 

Därmed är det okänt hur viktiga enskilda vegetationsstrukturer är för 

betydelsen av revirkvalitet. Artens habitat, bälten av bladvass 
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(Phragmites australis), är ekologiskt mycket viktigt och utgör 

häckningsmiljö för en stor mängd fågelarter. Sedan mitten av 1900-talet 

har Europas vassområden minskat i utbredning (van der Putten 1997), 

bland annat till följd av utdikning av våtmarker, övergödning och 

vasstäkt. Flera fågelarter starkt knutna till dessa miljöer, däribland 

vassångaren, är i dag följdriktigen hotade (Heredia m.fl. 1996). Vasstäkt 

och röjning av vegetationen påverkar de naturliga strukturerna i vassen 

genom förändrat mikroklimat. Särskilt tydliga blir kanteffekterna, vilka 

visat sig mer påtagliga i bladvassmiljöer än i exempelvis 

barrskogsmiljöer (Báldi & Batáry 2004). Förvånansvärt få studier finns 

publicerade på hur fragmentering av vassområden påverkar 

häckfågelfaunan (Báldi & Kisbenedek 1999). När vass försvinner 

minskar mängden förna tillgänglig som bomaterial (Cowie m.fl. 1992), 

liksom födotillgången för insektsätande småfåglar (Schmidt m.fl. 2005). 

Predationsrisken har också visat sig öka då den nyuppkomna 

vegetationen är alltför låg och gles för att erbjuda lämpliga boplatser 

(Graveland 1999). Syftet med denna studie var att ta reda på 

vassångarens habitatval och beskriva de ingående vegetationsstrukturerna 

i besatta revir i en sydsvensk näringsrik sjö. Därtill diskuteras eventuella 

hot mot arter beroende av stora vassområden för såväl häckning som 

födosök.        

Frågeställningarna i denna studie var följande: 1) Finns det någon 

skillnad på vasshöjd, vasstäthet, förnaskiktstjocklek och förekomst av 

videbuskage (Salix spp.) i besatta revir av vassångare jämfört med i 

obesatta, potentiellt lämpliga, vassområden? 2) Hur är reviren placerade 

geografiskt, t.ex. i anslutning till kantzoner? 3) Används samma revir vid 

upprepade tillfällen under flera år (spatial konstans)? 

 

2.1 Allmänt om arten och dess häckningsbiologi 

Den i vassmiljöer mycket välkamouflerade vassångaren är knuten till 

vegetationsrika sjöar, flodmynningar och havsvikar i stora delar av södra 

och centrala Europa. Arten hade ursprungligen en ostlig utbredning men 

inledde en expansion mot väster runt 1930 (Tjernberg 2010). Brittiska 

öarna koloniserades inte förrän på 1950-talet. Första fyndet i Sverige 

gjordes vid Hammarsjön i Skåne 1947 (Svensson m.fl. 1999). På samma 

plats genomfördes också den första säkerställda häckningen i landet 

1992. I Tåkern noterades arten första gången 1972 (Björkman 1973) och 

häckning konstaterades första gången 1996 (Gezelius 1996). Från början 

av 2000-talet noterades en stadig ökning av antalet revirhävdande hanar i 

Tåkern. Sedan år 2000 har årligen enstaka häckningar påvisats, och 

boungar har ringmärkts vid några tillfällen. Det svenska beståndet 
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uppskattas idag till omkring 30 par (Ottosson m.fl. 2012) och arten är 

uppsatt på den svenska rödlistan i kategorin ”Nära hotad” eftersom 

antalet reproduktiva individer är så lågt att arten riskerar att försvinna till 

följd av slumpfaktorer (Tjernberg 2010).  

Tåkern är sannolikt den plats i Sverige som hyser flest revir av 

vassångare. Föreningen Tåkerns fältstation driver sedan några år tillbaka 

ett inventeringsprojekt för att öka kunskapen om arten och kartlägga 

häckningsbiologin. Från och med år 2012 arbetar också Kvismare 

fågelstation med att kartlägga etableringen av vassångare i södra Sverige 

(Bo Nielsen, muntligen). Några studier på vassångarens krav på 

vegetationsstrukturer i besatta revir har inte tidigare genomförts i Sverige, 

och kunskap om detta kan vara till stor hjälp för framtida arbete med att 

utforma åtgärdsprogram för vassångare, och arter med liknande krav på 

livsmiljöer, för att bevara dessa i livskraftiga bestånd. Vassångaren 

minskar på flera håll i västra Europa till följd av vasstäkt och utdikning 

av våtmarker. I Baltikum är arten däremot stadd i ökning (Tjernberg 

2010). 

Vassångaren är en tropikflyttare och har konstaterats övervintra i 

mellersta Afrika i ett band från Senegal till Eritrea (Neto m.fl. 2006). Till 

Tåkern anländer de första hanarna de sista dagarna i april, och inflödet 

pågår troligtvis en stor del av maj månad (egna observationer). Honorna 

har i studier utförda i Polen visat sig anlända 7-16 dagar senare än de 

första hanarna (Pikulski 1986). Arten föder sannolikt endast en kull i 

Sverige per säsong, och de gamla fåglarna inleder sedan höstflyttningen i 

augusti. De sista ungfåglarna lämnar Tåkern i slutet av september 

(Tåkerns fältstation, opublicerat material).  

Hanarna låter under hela våren och en bit in på försommaren höra ett 

entonigt, mekaniskt surrande läte som kan höras i minutlånga intervaller 

utan paus. Vassångaren är en utpräglad nattsångare, och störst aktivitet 

hos sjungande hanar har noterats under tidig morgon och tidig kväll 

(Preuss 1967). I Tåkern sjunger hanarna endast mycket sporadiskt under 

dagarna, men framåt senare delen av eftermiddagen ökar aktiviteten 

något (egna observationer). Dagtid sjunger i synnerhet de oparade 

hanarna, men inte lika frekvent som vid andra tider på dygnet. Aktiviteten 

hos hanen avtar sedan ju längre in i bobyggnadsfasen det aktuella paret 

kommer (Kloubec & Čapek 2005). 
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3. Material & metoder 

3.1 Beskrivning av Tåkern 

Studien av vassångare genomfördes i slättsjön Tåkern, en 45 km
2
 stor sjö 

belägen i västra Östergötland intill Omberg och Vättern. Hela sjön är 

sedan 1977 ett naturreservat och beträdnadsförbud råder under perioden 

1 april – 30 juni för att de många häckande och rastande fåglarna inte ska 

störas. Sjön är mycket grund med ett medeldjup av endast 0,8 meter och 

ett maximalt djup på cirka två meter. Undervattensvegetationen är rik och 

utgörs huvudsakligen av nate-växter (Potamogeton spp.), slingor 

(Myriophyllum spp.) och kransalger (Chara spp.). Vegetationen ovan 

vattenytan är typisk för sydsvenska grunda eutrofa sjöar. Täta bälten av 

bladvass (Phragmites australis) dominerar på de flesta håll. I den 

sydvästra delen återfinns ett av Nordeuropas största sammanhängande 

vassområden med en yta på totalt 1 200 ha. Vassarna genomkorsas av ett 

flertal kanaler, de flesta grävda för att förhindra översvämningar efter 

sjösänkningen på 1840-talet. I ytterkanterna finns mosaikartade miljöer 

med laguner, vikar och ett stort antal vassöar av varierande storlek. På 

flera platser har tjocka lager av jordpartiklar och vassrhizom bundits 

samman till fasta öar vilka uppskattas av häckande måsar och tärnor. I de 

bladvassdominerade områdena i sjöns sydvästra delar förekommer 

sparsamt flera andra övervattensväxter. Karaktäristiska är bland annat 

båda arterna kaveldun (Typha latifolia och Typha angustifolia), 

svärdslilja (Iris pseudacorus), sjösäv (Schoenoplectus lacustris) och 

starrarter (Carex spp.) (Milberg & Ekstam 1992). 

 

       
Figur 1. Sjön Tåkern i västra Östergötland. Den röda rutan avgränsar 
studieområdet.   
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3.2  Lokalisering av revir 

Från slutet av april till mitten av maj kartlades förekomsten av vassångare 

i studieområdet (Figur 1), huvudsakligen genom paddling med kanot 

utefter de yttre vassbältena och längs kanalerna. Inventeringarna 

genomfördes under dagar med fint väder och svaga-måttliga vindar för att 

underlätta paddling och lokalisering av sjungande hanar. 

Inventeringsinsatsen koncentrerades till sjöns sydvästra delar där antalet 

revir tidigare år har varit som störst (Gezelius 2011). Revirhävdande 

vassångare reagerar starkt på uppspelning av sång i anslutning till reviret 

och kommer ofta fram fullt synliga i vasskanten samtidigt som de varnar 

eller sångduellerar mot högtalaren (egna observationer). Tidigt på 

säsongen, innan reviren är helt etablerade, kan dock hanar tillfälligt 

lämna sina områden och närma sig högtalaren, varför denna metod inte 

användes för att lokalisera revirhävdande hanar (Aebischer m.fl. 1996). 

Istället utnyttjades denna metod endast i liten utsträckning för att 

undersöka om tidigare revirhävdande hanar vid ett senare tillfälle var 

kvar i samma område. För uppspelning användes en vanlig Smartphone 

och en extern mycket kraftfull mini-högtalare (RadioShack Mini 

Amplifier). Uppspelade läten utgjordes av sång med insprängda 

lockläten. Vid ett första besök i vassarna lokaliserades endast hanarnas 

positioner i förhållande till varandra. Eventuella omgrupperingar bland 

sjungande hanar noterades under den följande veckan efter ankomst. 

Under denna period gjordes också noteringar av hanarnas rörelser i 

reviren, allt för att kunna bedöma storleken på dessa och uttala sig om 

vilka strukturer som ingick. För att säkerställa att hanar var revirhävdande 

genomfördes inga mätningar på vegetationen inom reviren förrän efter 

cirka en vecka då det fanns skäl att tro att dessa var stationära, och inte 

endast tillfälligt sjungande individer. Revirhävdande hanars positioner 

markerades på vasskartor och koordinatsattes med GPS (Garmin 

GPSMAP 62st). Inom en cirkel från den mest frekvent utnyttjade 

sångplatsen insamlades sedan vegetationsdata i 10 slumpvis utvalda 

punkter med minst 5 meters mellanrum. Syftet med punktmätningarna 

var att ge en så representativ bild av de ingående vegetationsstrukturerna i 

reviren som möjligt. Antalet vasstrån räknades i varje punkt på sju olika 

nivåer (0.5 m – 3.5 m) i rutor om 0.25 m
2
. Den genomsnittliga vasshöjden 

inom ett revir beräknades enligt Aebischer m.fl. (1996) med formeln: 
 

    
 

     
∑ (           ) 

   

     

 

 

ARH = Average reed height (genomsnittlig vasshöjd), RD = reed density 

(antalet vasstrån inom arean 0,25 m
2
), h = höjden i meter.  
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Endast fjolårsstrån räknades eftersom årsskotten succesivt kom upp under 

mätperioden och sannolikt inte inverkade på artens val av revir. 

Förnatjockleken noterades i samma tio punkter genom att mäta höjden av 

liggande död fjolårsvegetation ovan vattenytan. Förekomst av 

videbuskage (Salix spp.) bedömdes genom att från toppen av en två meter 

hög hushållsstege räkna antalet förekommande enskilda buskar inom 

reviret. Någon artbestämning av förekommande buskar gjordes inte på 

grund av svårigheterna att säkert skilja arterna åt tidigt under 

växtsäsongen. Även förekomst av träd som klibbal (Alnus glutinosa) och 

björk (Betula sp.) noterades på motsvarande sätt. 

 

3.3  Pseudorevir 

För att kunna göra jämförelser mot de insamlade vegetationsparametrarna 

i besatta revir utformades så kallade pseudorevir. Pseudorevir utgörs av 

stickprov på den genomsnittliga vassen i sydvästra Tåkern och antas vara 

lediga utrymmen som potentiellt kan hysa revir för vassångare men som 

är obesatta den aktuella säsongen (Aebischer m.fl. 1996). Uppgifter om 

storleken på revir av vassångare i Tåkern finns sedan tidigare inte 

redovisade, och de preliminära resultaten i denna studie är ännu alltför 

knapphändiga för att ge tillräcklig tillförlitlighet. För att på ett korrekt sätt 

kunna bedömma hur stort ett revir av vassångare kan vara användes 

därför uppgifter från liknande europeiska studier. Aebischer m.fl. (1996) 

fann att revirstorleken varierade mellan 500 och 3300 m
2
. I en studie 

utförd i Ungern fann Báldi (2004) att de minsta reviren hos vassångare i 

fragmenterade vassområden (liknande de som finns i Tåkern) endast 

täckte en yta av 380 m
2
. Utifrån dessa presenterade uppgifter gjordes 

bedömningen att pseudorevir i Tåkern är lika stora som den 

genomsnittliga arealen enligt data från de båda studierna. En karta över 

de cirka 1 200 ha stora vassområdena i sydvästra Tåkern delades därför 

före inventeringsperioden in i kvadratiska rutor med sidorna 38,2 m. 

Rutor enbart innefattande vatten bortsågs ifrån. Rutorna numrerades 

därefter innan lottdragning gav svar på vilka slumpmässigt valda rutor 

som skulle besökas och provtas. I enstaka fall fick rutor strykas på grund 

av svårigheterna att nå dessa områden med tillgänglig utrustning. Väl på 

plats i pseudoreviren mättes samma vegetationsparametrar som i besatta 

revir. 
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Figur 2. Karta över experimentområde med provtagna besatta revir (gula) och 
pseudorevir (röda) utmarkerade. N = 7. 

  

3.4  Spatial konstans hos revir och revirplacering 

För att undersöka hur reviren är lokaliserade i Tåkern enskilda år 

prickades samtliga säkert koordinatsatta hanar under åren 2000-2012 in 

på karta i programmet ArcMap
TM 

9.3. På det här sättet möjliggjordes 

visualisering av fåglarnas utbredning i sjön och vilka områden som 

förefaller hysa flest lämpliga häckningsmiljöer. Spatial konstans hos revir 

är ett mått på hur ofta ett revir är upptaget, och kan därför visa på dess 

kvalitet och en arts knutenhet till vissa strukturer som återfinns på 

platsen. De vassområden där uppenbarligen samma eller närapå samma 

revir utnyttjades under flera år förväntades hysa extra värdefulla 

strukturer och dessutom vara tämligen opåverkade under samma period. 

De enskilda revirens lägen delades in i tre grupper efter geografisk 

placering i vassområdena: 1) De yttre kantzonerna utgörs av vassar <500 

m från sjöns öppna vattenyta. Här återfinns också delar med fragmenterad 

vass i form av öar strax utanför de yttre delarna av mer sammanhängande 

bladvassbälten. 2) Inre kantzoner utgörs av kanter mot kanaler och 

laguner längre in i vassarna, minst 500 meter från den öppna sjöytan. 3) 

Inre vassområden utgörs slutligen av homogenare vassområden minst 200 

m från kanaler eller större öppna vattenområden.  

En utbredningskarta för arten i sydvästra Tåkern togs fram genom en s.k. 

Point density-analys i ArcMap. Denna analys visualiserar den 

genomsnittliga tätheten hos punktdata genom olika nyanser av en viss 
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färg. Områden med stort antal punkter får således en starkare färg än 

områden med färre antal punkter.     

Det minsta avståndet samt det genomsnittliga avståndet mellan sjungande 

hanar under de tretton säsongerna beräknades med hjälp av de 

mätverktyg som finns tillgängliga i programvaran. Några avstånds-

mätningar genomfördes aldrig i fält varför avstånden baseras på   

mätningar i den mest aktuella kartan över bladvassens utbredning i 

Tåkern.  

 

3.5  Statistik 

Data på genomsnittlig vasshöjd i besatta revir testades mot motsvarande 

data från pseudorevir med hjälp av t-test. Data på vasstäthet (antal 

vasstrån på olika nivåer inom arean 0,25 m
2
) testades på samma sätt i ett 

antal t-test, ett för var och en av de sju olika vasshöjderna. Förekomst av 

videbuskage testades inte i ett t-test eftersom datamaterialet inte 

bedömdes vara normalfördelat. Istället utfördes ett icke-parametriskt 

Mann-Whitney U-test. En Pearson korrelationsanalys genomfördes för att 

söka efter eventuellt samband mellan vassmedelhöjd och genomsnittlig 

vasstäthet i besatta revir. Tjockleken på förnaskiktet ovan vattenytan i 

besatta revir och pseudorevir jämfördes med hjälp av ett t-test. Figurer 

och grafer togs fram i Microsoft Excel 2010. Samtliga statistiska 

beräkningar genomfördes i programvaran IBM SPSS Statistics 19.             

 

4. Resultat 

4.1  Vegetationsstrukturer, vasshöjd, vasstäthet  

och förnaskiktstjocklek 

Vassen i Tåkern är förhållandevis homogen över stora ytor, men kan i 

ytterkanterna och i öppnare partier vara av mer varierande karaktär både 

med avseende på täthet, höjd och vegetationssammansättning. Sällan är 

dock någon annan art än bladvass (Phragmites australis) bestånds-

bildande, och övriga noterade arter som smalkaveldun (Typha 

angustifolia), svärdslilja (Iris pseudacorus) och läkevänderot (Valeriana 

officinalis) förekom endast i mindre omfattning och huvudsakligen i 

ytterkanterna. Videbuskage (Salix spp.) återfanns i sex av totalt sju 

undersökta revir. Antalet videbuskage varierade dock stort, vilket framgår 

av Figur 3. Av sju undersökta pseudorevir återfanns videbuskage i två. 

Förekomsten av videbuskage (Salix spp.) var signifikant större i revir än i 

pseudorevir (Z = 2,272; p = 0,026). Klibbal (Alnus glutinosa) och björk 
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(Betula sp.) förekom mycket sällsynt i undersökta revir och endast ett 

fåtal träd av varje art noterades, varför ingen statistisk analys var möjlig. 

 

 

Figur 3. Antal videbuskage (Salix spp.) i revir (medel 11,14±12,67 S.D; n=7) 
respektive pseudorevir (medel 0,71±1,50 S.D; n=7).  

  

Höjden på vassen i såväl revir som pseudorevir översteg endast i ett fåtal 

fall 3,5 meter, och den normala maximala höjden på vassen låg på 2,5-3,0 

meter. Medelhöjden på vassen i besatta revir var i genomsnitt 3,6 % 

högre än i pseudorevir, men skillnaden var inte signifikant (t = 1,215;  

p = 0,228). På lägre nivåer, vanligen under en meter, var andelen korta, 

avbrutna fjolårsstrån stor. Figur 4 visar den genomsnittliga skillnaden i 

vasshöjd mellan pseudorevir och besatta revir. Pseudorevir hade i 

genomsnitt 18 % fler vasstrån med höjden <1,0 m, men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant. 

  

 

Figur 4. Genomsnittlig procentuell fördelning i höjd hos vasstrån i revir och 
pseudorevir. Antalet vasstrån vid h=0,5 m utgör 100 %. 
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Vasstätheten (antalet vasstrån/yta) skiljde sig stort mellan olika 

provpunkter i besatta revir, från endast 76 strån/m
2
 till som mest 448 

strån/m
2
. Data från provpunkter i pseudorevir uppvisade en likartad 

spridning i materialet (72 – 464 strån/m
2
). I Figur 5 nedan har 

vasstätheten omräknats som antal strån/m
2
 för att tydligare åskådliggöra 

eventuella skillnader i vasstäthet mellan revir och pseudorevir. Vid 

jämförelse mellan enskilda mätpunkter förelåg en signifikant korrelation 

mellan vasstäthet och vasshöjd, d.v.s. de punkter med högre vasstäthet 

uppvisade högre vassmedelhöjd (Pearson correlation = -0,258;  

p = 0,031). Efter summering av data i mätpunkterna och jämförelse 

mellan enskilda revir återfanns inte längre något signifikant samband. 

Vid samtliga nivåer förutom den högsta (3,5 m) var den genomsnittliga 

vasstätheten högre i besatta revir än i pseudorevir. Skillnaden var störst 

inom höjdspannet 0,5-1,5 m, men inte på någon nivå var skillnaden 

signifikant. 

 

 

Figur 5. Vasstätheten på olika nivåer i vassen hos besatta revir (gul) 
respektive pseudorevir (röd). Staplarna visar standardfelet (Se). 
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Tjockleken av förnaskiktet ovan vattenytan (Figur 6) varierade i utseende 

från ett tunt lager avbrutna fjolårsstrån och blad till mycket täta mattor av 

liggande fjolårsvass. Speciellt den senare strukturen var vanligt 

förekommande på åtminstone enstaka platser i de flesta undersökta revir. 

En statistiskt signifikant skillnad i förnaskiktstjocklek mellan pseudorevir 

och besatta revir påvisades. Tjockleken på den liggande fjolårs-

vegetationen var i genomsnitt hela 83,5 % högre hos besatta revir  

(Z = 5,088; p<0,001).   

 

 

Figur 6. Tjockleken på förnaskiktet hos besatta revir (medel 9,39±10,10; n=7) 
respektive pseudorevir (medel 1,54±3,30; n=7).  

  

4.2  Spatial konstans hos revir samt revirplacering 

Under tolvårsperioden 2000-2012 lokaliserades och koordinatsattes inom 

studerat område sjungande hanar i 35 punkter oberoende av varandra. Ett 

fåtal av noterade sjungande individer under samma period hördes endast 

på långa avstånd i samband med paddlingsinventeringar eller 

strandängsbesök och inkluderas därför inte i denna studie. I 

undersökningen återfanns sex revir som återanvändes vid minst ett 

tillfälle. Som mest konstaterades samma revir vara besatt under fyra av de 

tretton undersökta säsongerna. Det ska noteras att revirstorleken (och 

därmed komplexiteten hos de ingående strukturerna) varierar mellan 

olika individer och år, men att huvudsakligen samma område har 

utnyttjats flera år. Det mest frekvent utnyttjade reviret utmärkte sig 

genom att ha 57 % tjockare förnaskikt än medelvärdet för samtliga 

undersökta revir under våren 2012 (p = 0,006). Däremot var inte tätheten 
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eller höjden på vassen annorlunda jämfört med de andra studerade reviren 

under samma period. 

Att bedöma storleken på revir är normalt en svår uppgift som i detta fall 

krävde noggranna studier av hanarnas rörelser i vassen och kartering av 

utnyttjade sångplatser. Samtliga undersökta revir var belägna på öar 

vilket underlättade storleksbedömningen av reviren eftersom dessa i de 

flesta fall naturligt avgränsades av större öppna vattenområden. 

Vassångarna tycktes inte vilja röra sig mer än några tiotal meter över 

öppna vattenområden, vilket talar för att revir belägna på enskilda öar 

maximalt är av samma storlek som dessa. I de fall reviren låg i en tät 

mosaik av småöar och enskilda vassruggar var det betydligt svårare att 

hitta naturliga avgränsningar. Revirstorleken varierade stort från som 

mest 12 400 m
2
 till som minst 1 200 m

2
 (medel: 5 927 m

2
).       

Resultaten visade vidare att vassångaren uppvisar preferenser för 

kantzoner i de yttre bladvassbältena. 80 % (28 av 35) av de undersökta 

reviren var lokaliserade på öar eller i yttre kantzoner <500 meter från den 

öppna sjöytan. De totalt 12 besatta revir av vassångare som hittades i 

studieområdet under våren 2012 var samtliga lokaliserade i de yttre 

kantzonerna. Två av dessa revir återfanns dock förhållandevis långt in i 

vassmosaiken, >400 m från den öppna sjöytan.   

 

Tabell 1. Geografisk fördelning i klasser hos 35 besatta revir under tretton 
säsonger åren 2000-2012. 

     
Kategori          Antal revir               Andel (%) 

Yttre kantzoner 28 80,0 

Inre kantzoner 4 11,4 

Inre vassområden 3 8,6 

Summa 35 100 

 

Tabell 2. Geografisk fördelning i klasser hos 12 besatta revir våren 2012. 

 
Kategori          Antal revir               Andel (%) 

Yttre kantzoner 12 100 

Inre kantzoner 0 0 

Inre vassområden 0 0 

Summa 12 100 
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Det är tydligt att de lokaliserade hanarna är knutna till två 

”huvudområden” i de stora vassarna i ett område som kallas Renstad 

Yttre (Figur 7). Speciellt vassmosaiken nordost om Renstadkanalens 

mynning har en stor attraktionskraft på arten och här har reviren legat tätt 

årligen sedan 2007. Solitärt sjungande och revirhävdande hanar är 

generellt sett ovanligt, men var betydligt mer förekommande före 2007 då 

Tåkernpopulationen ökade markant (Gezelius 2011). I andra delar av sjön 

(utanför experimentområdet) hörs dock årligen någon eller några solitärt 

sjungande hanar. Minsta uppmätta avstånd mellan två sjungande hanar i 

något av dessa ”huvudområden” var endast 66 meter, ett avstånd som 

skulle kunna innebära att reviren är angränsade till varandra. Våren 2012 

var minsta uppmätta avstånd på motsvarande sätt 90 meter och 

medelavståndet 266 meter. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Resultatet av en Point density-analys över utbredningen av 
vassångare (Locustella luscinioides) i studieområdet. Ju rödare färg desto 
högre densitet av sjungande hanar (datapunkter). Analysen bygger på 35 
oberoende datapunkter från åren 2000-2012.  
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5. Diskussion 

I denna studie påvisades en högre förekomst av videbuskage (Salix spp.) i 

besatta revir av vassångare jämfört med pseudorevir. Denna iakttagelse 

stämmer dåligt in på den förväntade bilden av hur vasslevande tättingar 

uppträder i anslutning till sådana strukturer. Studier har nämligen visat att 

många vasslevande tättingar undviker att häcka i anslutning till buskar 

och träd på grund av den förhöjda predationsrisken (Honza m.fl. 1998). 

Enstaka buskar och träd som sticker upp ovanför den omgivande 

vegetationen utgör lämpliga spaningsplatser för kråkor och rovfåglar. 

Även arter som regelbundet råkar ut för boparasitism av gök (Cuculus 

canorus) undviker att häcka nära upphöjda positioner (Moskát & Honza 

2008). I denna studie återfanns videbuskage (Salix spp.) i varierande antal 

i alla undersökta revir utom ett, något som talar för att vassångaren 

föredrar att ha dessa strukturer i reviren. I de revir där relativt sett många 

videbuskage förekom var tätheten av stora, flera meter höga, videbuskage 

som högst centralt i reviren. I ytterkanterna var stora buskar betydligt mer 

sällsynta, men här var uppslaget av nya, ännu korta, plantor desto större. 

Vid några tillfällen sågs hanar sjunga från toppen av videbuskage, men 

annars är betydelsen av sådana strukturer fortfarande dåligt beskrivna. 

Báldi & Kisbenedek (1999) fann att vassångaren undviker områden där 

kantzonen helt utgörs av videbuskage, troligen på grund av det starka 

predationstrycket som förekommer där. Än mindre preferens visar 

vassångaren för kantzoner uppvisande en gradvis övergång från en 

vegetationstyp till en annan. Denna typ av gradvisa övergångar återfinns 

oftast i strandlinjen där mad/strandäng succesivt övergår i bladvassbälten 

via områden med starrvegetation. I sådana ytterkanter förkommer dock 

inga vassångare i Tåkern, vilket än mer förstärker intrycket av 

vassångaren som en art knuten till yttre kantzoner och fragmenterade 

bestånd av bladvass. Att en art trivs i kantzonerna faller inte inom ramen 

för vad som är känt hos de flesta andra vasslevande nordeuropeiska 

tättingar. En stark kanteffekt mellan vass och vatten har tidigare påvisats 

av Paton (1994) och Andrén (1995). Kanteffekter kan verka såväl indirekt 

som direkt och påverkas såväl abiotiskt som biotiskt (Murcia 1995). Då 

en väldefinierad och tydlig kantzon uppstår kan arter från vitt skilda 

ekosystem interagera med varandra, vilket bland annat påverkar 

predationstrycket, konkurrensen och fröspridningen hos växter. Trots att 

relativt sett få studier ännu undersökt kanteffekterna mellan vass och 

öppna vattenytor talar mycket för att dessa är mer påtagliga än i 

exempelvis barrskogsmiljöer (Báldi & Batáry 2004). Det skulle i så fall 

förklara den höga andelen spolierade häckningar till följd av predation 

samt varför flertalet arter skyr kantzonerna och hellre häckar längre in i 

vassen. Predationstrycket är avsevärt högre i kantzonerna till följd av 
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inverkan från fler parametrar, såväl biotiska som abiotiska (Báldi & 

Batáry 2005). Honza m.fl. (1998) fann att sent anlagda bon av rörsångare 

(Acrocephalus scirpaceus) och sävsångare (Acrocephalus 

schoenobaenus) placerades närmare kantzonerna där predationsrisken var 

större. Trots den förhöjda predationsrisken erbjuder kantzonerna 

strukturella kvaliteter som uppenbarligen uppskattas av vassångaren. 

Arten bygger till skillnad från de flesta Acrocephalus-arter boet direkt 

mot underlaget av liggande vegetation och kräver därför ett tjockt 

basalskikt av döda växtdelar där boet kan anläggas utan att riskera att 

prederas (Neto 2006). Vass i ytterkanterna tenderar också att vara tätare 

än vass i de inre zonerna och skyddar effektivare mot predation från de 

flesta fåglar. Vassångarens val att anlägga revir och häcka nära 

kantzonerna, där predationen normalt är hög, tycks därmed kompenseras 

av att arten har valt en annan häckningsstrategi där boet göms väl dolt 

lågt i tät vegetation. Genom påverkan från upptorkande vindar får 

kantzonerna ett torrare mikroklimat (Báldi 1999) och erbjuder en rik 

förekomst av insekter, vassångarens huvudsakliga föda. 

 

I Tåkern är vassångaren helt knuten till bladvass, i stor utsträckning 

kanske för att det utgör den dominerade vegetationstypen i de grunda 

vattnen längs sjöns stränder. Studier genomförda på andra platser i 

Europa antyder att vassångaren inte i första hand är knuten till rena 

bladvassmiljöer, utan hellre vill ha annan hög gräsvegetation med inslag 

av buskar i reviren. Vilka växter som verkar mest avgörande är inte helt 

klarlagt eftersom olika studier har visat på olika resultat. I en spansk 

studie visade Martinez-Vilalta m.fl. (2002) att vassångaren undviker helt 

homogen bladvassvegetation. Istället uppvisade arten en preferens för 

vegetation bestående av ag-växter (Cladium spp.). I Portugal hittades flest 

vassångare i tät vegetation huvudsakligen bestående av en blandning av 

tågväxter (Juncus spp.) och hallonväxter (Rubus sp.) (Neto 2006). I Lake 

Neuchâtel, Schweiz, återfanns flest sjungande hanar i områden bevuxna 

av antingen ag (Cladium mariscus), kaveldun (Typha spp.) eller starr 

(Carex spp.), i samtliga fall dock med inslag av bladvass (Phragmites 

australis) (Aebischer m.fl. 1996). Hur pass väl stämmer resultaten på 

vegetationsstrukturer i Tåkern med de som kommit fram i studier utförda 

på andra platser i Europa? Såväl Neto (2006) som Aebischer m.fl. (1996) 

påvisade tydligt större förnaskiktstjocklek i besatta revir än i områden 

som saknade vassångare. Förnaskikt förefaller därför ha stor betydelse, 

kanske avgörande, för vassångarens val av plats för bobygge. Några 

tydliga skillnader i vasshöjd och vasstäthet påvisades inte i denna studie, 

men beskrevs av Aebischer m.fl. (1996) som kunde visa att besatta revir 

skiljde sig från pseudorevir genom att ha i genomsnitt både tätare och 
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högre vassar. Neto (2006) visade att höjden på vegetationen inte tycktes 

ha någon större betydelse i området närmast boet, men att arten förekom i 

områden där vegetationen i genomsnitt var något högre än i slumpvis 

provtagna punkter. Varför någon tydlig skillnad inte påvisades i Tåkern 

kan bero på att någon skillnad inte föreligger, eller att det förhållandevis 

lilla datamaterialet i kombination med bladvassens heterogenitet gör att 

variationen blir stor. Eftersom vassångaren dessutom är en så ny 

häckfågel i Tåkern, och sannolikt ännu endast befinner sig i början av 

etableringsstadiet, kan det finnas områden där revir inte hunnit etableras 

trots att habitatet är det rätta. På samma sätt skulle pseudorevir mycket 

väl kunna bli besatta revir inom några år om arten fortsätter att öka och 

konkurensen om de bästa områdena hårdnar. 

          

Vilken vegetationsparameter som väger allra starkast när en hane ska 

välja ett lämpligt revir är svårt att uttala sig om i ett så här tidigt skede. 

Aebischer m.fl. (1996) antydde att det inte var bristen på föda som 

begränsade antalet revir, utan bristen på lämpliga häckningsplatser. Starkt 

kopplat till häckningen är förekomst av ett tjockt basalskikt av 

fjolårsvegetation. Födotillgången är också en viktig parameter, i 

synnerhet när äggen kläckts och ungarna ska ha mat. Vassångaren har 

dock i många fall konstaterats röra sig utanför reviret för födosök, vilket 

talar för att reviret i sig inte behöver erbjuda en tillräckligt rik 

födotillgång för att täcka behoven (Neto 2006). I den studien noterades 

även att mycket av födosöket utanför reviren i hög utsträckning sker i 

rena bladvassmiljöer, även om vegetationen i reviren är av annan 

karaktär. Förekomst av bladvass i anslutning till besatta revir kan därför 

vara av stor betydelse för födotillgången snarare än tillgången till 

lämpliga boplatser. Winkler & Leisler (1985) föreslog att vassångaren till 

skillnad från sina nära släktingar, t.ex. flodsångare (Locustella fluviatilis) 

och gräshoppsångare (Locustella naevia), är mer benägen att hoppa och 

klänga i vegetationen. Det menade de kan vara en adaptation till artens 

födosökande i ren bladvass där vegetationen ofta är mycket tät. 

   

En av förhoppningarna med denna studie var att kunna uttala sig om vilka 

vegetationsstrukturer som verkar mest kritiska för vassångarens val av 

revir, och hur förekomst/ickeförekomst av dessa strukturer kunde visa på 

revirkvalitet. Begreppet revirkvalitet innefattar i huvudsak sådant som rör 

häckningen och häckningsresultatet, något som i sin tur styr vilken fitness 

en individ får. Ju högre revirkvalitet, desto större är chansen att ungarna i 

en kull blir flygga. Att bedöma revirkvalitet hos en art som det finns få 

studier om är vanskligt, och kräver fortsatt forskning. I synnerhet måste 
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häckningsbiologin hos arten kartläggas mer noggrant samtidigt som 

häckningsresultatet i olika revir måste kopplas till de ingående 

vegetationsstrukturerna. Det är också viktigt att notera att revirkvalitet 

styrs av många andra parametrar än de som testats i denna studie. Bortsett 

från vegetationsstrukturella kvaliteter hos ett revir finns rent fysiska 

kvaliteter hos den revirhävdande hanen. Aebischer m.fl. (1996) visade att 

de hanar som intog de bästa reviren och lyckades föda upp flest ungar 

också tenderade att ha längre tarsleder. Neto m.fl. (2010) fann ett 

samband mellan näbblängd, tarslängd och ankomstdatum, vilket också 

antyder att revirkvaliteten avgörs av den fysiska kvaliteten. Vidare 

förekommer hos många fågelarter skillnader i sångintensitet och styrka 

mellan olika hanar, något som också kan vara av avgörande betydelse för 

vilket revir en hona väljer att slå sig ned i (Radesäter m.fl. 1987). En 

metod för att mäta revirkvalitet är att undersöka i vilken ordning reviren 

ockuperas. Den hane som anländer först väljer troligen det bästa reviret 

eftersom sannolikheten därmed är stor att han senare får en hona under 

säsongen (Bensch & Hasselquist 1991). I samband med årets 

inventeringsinsats i vassarna dokumenterades ankomstdatum för de olika 

hanarna. Eftersom åtminstone två revir redan var besatta vid fältperiodens 

inledning finns ingen information om när fåglarna faktiskt anlände, och 

övrigt material är ännu för litet för meningsfulla slutsatser. Ytterligare 

studier krävs för att kartlägga reviretableringarna i Tåkern under våren.  

 

Syftet med denna studie var inte i första hand att ta reda på storleken på 

reviren, men för att kunna mäta vegetationsparametrar i besatta revir 

krävs att en bedömning av revirstorleken görs för att kunna inkludera 

eller exkludera olika förekommande vegetationsstrukturer. Detta ger 

möjligheter, om än i något begränsad form, att uttala sig om storleken på 

reviren och jämföra med resultat från liknande studier. Trots att 

uppskattningarna av revirstorlek bygger på en stor mängd observationer 

av sjungande hanars positioner går det inte att komma ifrån att metoden 

har vissa brister. Exempelvis är det okänt hur hanarna reagerar på 

mänsklig närvaro i reviren och om de observerade rörelserna är en del av 

naturliga beteenden. Revir i starkt mosaikartade miljöer är svåra att 

överblicka och avgränsas inte lika naturligt som revir belägna på enskilda 

öar. Därmed finns risken att storleken på sådana revir överskattas. Det än 

så länge mycket begränsade materialet från Tåkern antyder att revir i 

mosaikartade vassområden är större än revir som återfinns på mindre, 

enskilda öar. De största reviren fanns dock alltjämnt på större 

vegetationsrika öar. Det beräknade medelvärdet på revirstorleken i 

Tåkern, 5 927 m
2
, ligger mycket högt i jämförelse med redovisad 

revirstorlek från andra studier. Aebischer m.fl. (1996) fann att den 
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genomsnittliga revirstorleken i Lake Neuchâtel (Schweiz) låg på 1 450 

m
2
. Detta överskrider endast storleken på ett av de sju lokaliserade 

reviren i Tåkern. I fragmenterade vassområden i Lake Valence (Ungern) 

konstaterades de minsta reviren vara 380 m
2
 (Báldi 2004), en yta som 

endast utgör en tredjedel av det minsta reviret i Tåkern. Varför reviren 

generellt var större i Tåkern jämfört med revir i Lake Neuchâtel och Lake 

Valence går inte att förklara med de data som erhållits i denna studie, 

men delvis olika metodik och datamängder kan tänkas vara rimliga 

orsaker. En mängd olika faktorer kan också tänkas inverka på 

revirstorleken, exempelvis förekomst av lämpliga boplatser och andra 

avgörande strukturer, de enskilda hanarnas förmåga att hävda och 

upprätthålla sina revir samt konkurrens från artfränder och andra 

organismer med samma habitatkrav. Vidare studier inom området behövs 

för att ge ett bättre, mer jämförbart, underlag. Genom mer riktade 

observationsstudier av revirhävdande hanar och eventuellt märkning med 

satellitsändare kan också artens utnyttjande av olika strukturer i reviren 

undersökas mer ingående.        

   

Bladvass (Phragmites australis) har på många platser i Europa setts som 

en ekonomiskt värdefull produkt, bland annat som byggnadsmaterial för 

takläggning och isolering. Skörd av stora arealer bladvass sker dock på 

bekostnad av ett fågelrikt habitat. På flera platser i medelhavsregionen 

har våtmarker utdikats eller omvandlats till vattenreservoarer, vilket lett 

till att de naturliga vattenstånden i sjöar och vattendrag ändrats. Detta 

påverkar också växtsamhället, och vassar har på flera håll försvunnit 

vilket leder till att många fågelarter, däribland vassångaren, idag anses 

som hotade i några länder (Heredia m.fl. 1996; Neto 2006). För att kunna 

utforma åtgärdsprogram för vasslevande tättingar behövs kunskap om 

populationsutveckling, habitatkrav och häckningsbiologi för att 

exempelvis kunna förutsäga hur olika arter kommer att påverkas av en 

planerad vasstäkt eller andra ingrepp i deras naturliga miljöer. I Tåkern 

pågår sedan länge vasstäkt inom ett kvadratkilometerstort område nära 

Lundtorp i västra delen av sjön. Vassen som skördas exporteras 

huvudsakligen till Danmark för att användas till takläggning. Inga 

vassångare förekommer normalt sett i direkt anslutning till det område 

som skördas, varför just denna verksamhet torde påverka fåglarna 

marginellt. Vasstäkt har dock visat sig kunna vara skadligt för 

vegetationen och göra den mer känslig för antropogena förändringar 

(Brix 1999). Just antropogen påverkan genom övergödning har i vissa 

delar av Europa, där vassar försvinner i en allt snabbare takt, visat sig 

vara en av de mest kritiska faktorerna (Van der Putten 1997). Tåkern 

klarar sig tämligen väl från övergödning tack vare den kalkrika 
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berggrunden i området, och någon liknande minskning av arealen vass 

har inte noterats i sjön. Det största hotet mot vassångaren i Tåkern idag är 

vassbete av grågås (Anser anser) under sommarhalvåret. I takt med att 

grågåsstammen växt har också betestrycket på vassarna i många 

sydsvenska slättsjöar ökat. I kantzonerna i Renstad Yttre har enstaka 

områden med tidigare tät vass luckrats upp till mer mosaikartad karaktär, 

och vasskartor för inventeringar blir ständigt geografiskt inaktuella. 

Vassångaren, som beskrivs som en art knuten till kantzoner och 

fragmenterade områden, skulle rent teoretiskt kunna gynnas av visst 

gåsbete eftersom sammanhängande vassområden fragmenteras och fler 

kantzoner uppstår. Detta förutsätter dock att betet inte är så pass 

omfattande att vasshöjden och framförallt mängden liggande fjolårsförna 

påverkas. Ytterligare studier behövs dock för att mer exakt kunna ge svar 

på hur gässens bete påverkar vasstätheten och hur vassångaren 

förekommer i områden som utnyttjas av betande gäss.                

 

6. Tack 

Utan stor hjälp från en mängd olika personer hade kartläggningen av 

Tåkerns vassångare aldrig kunnat genomföras. Undertecknad vill 

speciellt tacka Lars Gezelius, stationschef på Tåkerns fältstation, som 

länge fungerat som en mentor vid fältstudier av fåglar i Tåkern och delat 

med sig av sina stora kunskaper om fåglar och ringmärkning. Han har 

också varit till stor hjälp med att ta fram kartmaterial och underlag till 

studien. Joakim Wallin, Tåkerns fältstation, tackas för hjälp med att 

lokalisera revirhävdande vassångare i Tåkern våren 2012. Den tyska 

studenten Paul-August Schult, universitetet i Greifswald, tackas för 

assistans med paddling och materialtransporter. Doktor Karl-Olof 

Bergman och professor Per Milberg, IFM Biologi Linköpings universitet, 

fungerade båda som handledare under projektets gång och kom med 

kritiska frågeställningar, tips och förslag på förbättringar. Slutligen vill 

jag tacka min examinator Anders Hargeby, IFM Biologi Linköpings 

universitet, för värdefulla synpunkter på innehållet i uppsatsen.      
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