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Hur larver kan påverka en fågels tillväxt 
Elin Larsson 

 
Konkurrens om föda mellan olika arter är ett viktigt samspel i naturen som avgör en arts 

utbredning och levnadssätt. Tillväxt är ett exempel på en egenskap som i hög grad påverkas 

av konkurrensen om föda. Avkommans tillväxt är en egenskap som kan vara avgörande för 

individens utveckling och överlevnad. Hos fåglar t.ex. är det viktigt att de så fort som möjligt 

kan växa till sig och bli flygfärdiga. För att arter ska kunna samexistera krävs det en viss 

skillnad i livsstrategier där det gäller att utveckla egenskaper som gör att just den arten blir 

konkurrenskraftig. Genom att studera genetiskt lika arter som lever inom samma områden kan 

man se hur konkurrensen mellan dessa har lett fram till olika strategier för bästa överlevnad. 

       

I den här studien har jag tittat på hur tillgång på föda kan påverka tillväxten hos två olika arter 

av närbesläktade fåglar, den svartvita flugsnapparen och halsbandsflugsnapparen. Eftersom 

det tidigare är känt att den svartvita flugsnapparen är mer anpassad till en tuffare miljö drog 

jag slutsatsen att tillväxten hos halsbandsflugsnapparnas ungar borde påverkas mer av 

variation i födotillgång. Halsbandsflugsnapparen är också känd för att ha en tidigare 

parningsperiod, för att lägga större kullar och vara mer dominant i sitt beteende. 

       

Huvudfödan för dessa flugsnappare består av larver. Genom att samla in spillning från larver 

hos de trädarter som är vanligast i flugsnapparnas territorier var det möjligt att beräkna 

uppskattade värden på hur mycket föda det fanns i dessa områden. Det visade sig vara stor 

skillnad i födotillgång mellan olika trädarter. Träd som hassel, ek, lönn och lind innehöll stora 

mängder larver medan arter som tall och gran hade betydligt mindre mängder. 

       

Mitt resultat visade att födotillgång hade stor betydelse för tillväxten hos både 

halsbandsflugsnapparens och den svartvita flugsnapparens ungar. Jag kunde se att 

kläckningsdatumet och antalet ungar i varje kull också var av avgörande betydelse för hur 

tillväxten hos avkommorna kom att utvecklas. Tidigare kläckning och färre fågelungar hade 

en positiv effekt på tillväxten. Det vore intressant i en fortsatt studie att titta på hur 

förändringar i miljön skulle komma att påverka flugsnapparnas framtida tillgång på föda och 

hur det i sin tur kan påverka tillväxten hos de båda arterna. 

 
 

 

 

 

 


