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Förhållandena under den tidiga utvecklingen formar en individs utveckling och därmed även den vuxna fenotypen. 
Tendensen att formas av sin omgivning och inte enbart avspegla sin genotyp benämns utvecklingsmässig plasticitet. 
Födotillgång, predation och social uppväxtmiljö (t.ex. gruppstorlek) har ansetts vara viktiga faktorer som formar den tidiga 
utvecklingen. Även förädlarnas egenskaper såsom ålder, kroppskondition och personlighet har konstaterats påverka 
avkommans egenskaper under uppväxtperioden. Den tidiga utvecklingen är en känslig period i individens liv och då 
störningar sker under denna fas kan detta ha stora konsekvenser för en individs livstida fitness.  
Min pro gradu-avhandling behandlar tidig utveckling hos den borymmande ejdern (Somateria mollissima). Hos denna art, i 
likhet med andra borymmande arter, är informationen om vilka faktorer som påverkar den tidiga utvecklingen bristfällig. 
Främst p.g.a. logistiska svårigheter att följa med den tidiga utvecklingsfasen. Följaktligen har forskningen främst fokuserat på 
bostannande arter. Forskningen har även fokuserat på effekterna av, och inte orsakerna till, undermåligt tillstånd (t.ex. liten 
kroppsstorlek).  
Jag undersökte hur predation, gruppstorlek och personliga egenskaper hos ådan (ålder, kroppskondition, djärvhet mätt som 
flyktavstånd från boet, relativ huvudvolym som ett index för kognitiv förmåga) påverkar avkommans kroppsstorlek mätt som 
kroppslängd under dess första levnadsveckor till sjöss. Fältarbetet skedde under våren 2016 i skärgården kring Tvärminne 
zoologiska station. Kompletterande data från åren 2013–2015 användes även för att kunna undersöka årseffekter och för att 
kunna dra mer generella slutsatser. Ejderungarnas kroppsstorlek härleddes via bildanalys (ImageJ) genom att relatera deras 
kroppslängd till uppmätt huvudlängd hos skötande ådor. Data bestående av ådans egenskaper och predationsrisk insamlades 
i samband med bobesök under häckningsperioden. Predationsrisken uppskattades dels som predationstryck på ruvande ådor 
i hela studieområdet utifrån antalet dödade ådor som hittats per häckningsförsök (årlig predationsrisk) och dels som andelen 
plundrade bon på varje holme (öspecifik predationsrisk). Vid bobesöken märktes ådor och ejderungar individuellt för att 
kunna identifieras efter att de lämnat boet vilket sker inom ca ett dygn efter kläckning. Gruppstorleken (antalet ådor och 
ungar i kullarna) observerades när fåglarna var till sjöss.  
Jag kunde visa att ejderungars kroppslängd under den tidiga utvecklingen positivt korrelerade med ålder och negativt med 
ådans ålder samt antalet ungar i den kull de ingick i till sjöss. Ingen signifikant koppling till övriga egenskaper hos ådan eller 
till predationsrisken kunde påvisas. Metoden som användes för att bestämma kroppsstorleken av ejderungarna till sjöss 
visade sig vara robust och användbar för bestämning av kroppsstorlek av små individer till sjöss eftersom effekten av åldern 
på ungstorleken var stark, trots att variationen i observerad ålder i mitt sampel var liten.  Metoden var inte heller beroende 
av bildmaterial av hög kvalitet eftersom bildkvalitet i form av pixeldensitet, som inkluderades i analysen för att kontrollera för 
detta, inte hade något samband med ejderungarnas storlek.  
Den negativa effekten av gruppstorleken på uppmätt kroppsstorlek hos ungarna kunde tänkas vara en effekt av mindre 
tillgänglig föda per capita. Alternativt kan resultatet tolkas som en indirekt effekt av predation eftersom ökad predationsrisk 
kan leda till ökad gruppstorlek. Predation kan resultera i försämrad tillväxt hos ungarna eftersom oftare förekommande 
predationsförsök av främst trutar (Larus spp.) och havsörn (Haliaeetus albicilla) kan leda till ökad förflyttning och därmed 
större energiförbrukning och mindre effektivt näringssök. 
Det negativa förhållandet mellan ådans ålder och ungarnas kroppsstorlek beror knappast på att äldre ådor är av sämre 
kvalitet eller lider av åldersrelaterad degeneration. Hos ejdern tenderar häckningsframgången och den sociala dominansen i 
själva verket att öka med ådans ålder. De ådor som ingick i min studie var relativt unga om man jämför deras ålder med 
artens förväntade livslängd. Den negativa effekten av ådans ålder på ejderungarnas storlek kunde bero på en 
allokeringskonflikt mellan äggkullstorlek och äggstorlek. En sidoanalys visade att det fanns en trend för äldre ådor att lägga 
lättare ägg. Detta kan vara en passiv effekt med ringa betydelse för äldre ådors förökningsframgång. Äldre ådor kan klara av 
att lägga en större kull då de har större energireserver, men mindre ungar kan i princip ha högre mortalitet. Det är även 
möjligt att äldre ådor kan lägga en större kull och ha bättre förökningsframgång eftersom de kunde tänkas motverka 
avkommans mindre storlek med större erfarenhet av ungomvårdnad och/eller för att de är mer dominanta i sammanslagna 
kullar.  
Gruppstorleken och ådans ålder är faktorer som varierade kraftigt ejderungar emellan. Att faktorerna var associerade med 
ungens kroppsstorlek under en kritisk period när mortaliteten för ejderungar är som högst tyder på att de kan ha omfattande 
inverkan på fitness. All ny information gällande ejderns tidiga utveckling är viktig då den skandinaviska populationen har 
minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Metoden som användes för att bestämma ejderungarnas kroppsstorlek kan 
även nyttjas för vidare studie av ejderns, och andra borymmande arters tidiga utveckling. 
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Conditions during early development shape the development of an individual and thus also its future phenotype. 
Developmental plasticity describes the adult phenotype as the product of not only its genotype, but also its environment 
during development. Food availability, predation and the social environment (e.g. group size) have been deemed important 
in shaping early development. Parental characteristics such as age, body condition and personality have also been found to 
affect their offspring’s early development. Early development is a critical period in an individual’s life, wherein developmental 
disturbances can have major consequences for lifetime fitness. 
This master’s thesis deals with the early development of the precocial eider (Somateria mollissima). The factors affecting 
early development in the eider are, like in other precocial species, poorly understood. This is mainly due to the challenging 
logistics associated with the study of this developmental period. Because of these difficulties, focus has mainly been on 
altricial species. Research has also mostly dealt with future consequences of, rather than causal factors behind, a poorer 
state of an individual (e.g. small body size) during early development. 
I studied how predation, group size and maternal characteristics (age, body condition, boldness as defined by flight initiation 
distance from the nest, relative head volume as a proxy for cognitive ability) affected body size of eider ducklings, measured 
as body length, during their first weeks at sea. Fieldwork was done during the spring of 2016 in the archipelago surrounding 
Tvärminne Zoological Station. Complementary data from 2013-2015 were also used so that annual variation could be studied 
and so that more generalized conclusions could be drawn. The body length of the ducklings was derived via image analysis 
(ImageJ) by relating their unknown body length to the known head length of nearby tending females. Data on individual 
characteristics of females and predation risk were gathered during nest visits during the breeding season. Predation risk was 
estimated in two different ways. Annual predation risk was estimated for the entire area by determining the number of 
observed killed females per nesting attempt, and island-specific predation risk was given by the number of depredated nests 
per nesting attempt. Eider females and ducklings were individually marked during nest visits to allow identification after nest 
exodus, which usually takes place within a day after hatching. Group size (number of ducklings and brood-tending females) 
was observed when the birds were at sea. 
I found that duckling body length during early development was positively correlated with age and negatively with the 
maternal age and the number of ducklings in the brood at sea. No significant relationships were found for other maternal 
features or for predation risk. The method for assessing duckling body length was robust and practical because the effect of 
age on the size of the ducklings was strong, even though the variance in the age of observed ducklings was low. The method 
was also not dependent on high quality image material, since image quality (defined as pixel density) was included as a 
control and did not show any significant relationship with size of the ducklings. 
The negative effect of group size on duckling body size could be an effect of less food per capita for the ducklings. It could 
also be an effect of predation, which leads to larger group sizes. Predation could lead to increased movement due to 
predator attacks by larger gulls (Larus spp.) and white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), and this could lead to poorer growth 
due to higher energy expenditure and decreased foraging efficiency. It is unlikely that the negative relationship between 
duckling size and maternal age is caused by poorer individual quality or senescence. Age has in fact been associated with 
better breeding success and social dominance in the eider. Furthermore, the eider females observed in this study were 
relatively young in relation to the species’ expected life expectancy. The negative correlation between maternal age and 
duckling body size could be the result of a trade-off between clutch size and egg size. An ancillary statistical analysis indeed 
showed that there was a trend for older females to lay lighter eggs. The tendency for older females to lay a larger clutch 
consisting of smaller eggs could be a passive effect with little effect on breeding success (since smaller body size might 
increase mortality), caused by their ability to lay a larger clutch due to their better energy reserves. It could also be that older 
females are able to lay a larger clutch with better breeding success since they might be able to counteract the smaller size of 
their ducklings with their experience of parental care and/or social dominance in coalitions. 
Group size and maternal age showed considerable variation between individual ducklings. The fact that these factors were 

associated with duckling body size at a critical age, when mortality risk peaks for ducklings, indicates that these factors may 

have major fitness repercussions. Novel information on the factors affecting early development in the eider is important, 

since the Scandinavian population has declined dramatically during the last decades. The method I used to determine 

duckling body length can be used to further study which factors affect early development in the eider, but also in other 

hitherto unstudied species with precocial young.  
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1. Introduktion 

1.1. Faktorer som påverkar tidig utveckling som i sin tur påverkar på fitness 

1.1.1. Uppväxtförhållandena påverkar tidig utveckling 

 

Vetenskapen har under en lång tid vetat att förhållandena under den tidiga utvecklingen 

kan påverka tillväxten, och det finns ett brett utbud av studier som har påvisat detta 

samband (Desai & Hales 1997, Gebhardt-Heinrich 1998, Lindström 1999, Monaghan 2008). 

Förhållandenas påverkan på den tidiga utvecklingen har studerats i naturliga förhållanden, 

men även genom att manipulera faktorer i både fält och laboratorium. Laboratoriestudier 

gör det möjligt att kontrollera  faktorer såsom födointag och miljö, och på grund av detta 

kan man lättare isolera och undersöka påverkande faktorer och därmed dra slutsatser om 

orsak och verkan.  Detta sker dock på bekostnad av eventuella resultats applicerbarhet; det 

som gäller i specifika laboratorieförhållanden behöver inte gälla i naturen. Detta har i flera 

fall konstaterats (Calisi & Bentley 2009). Studier utförda i naturliga förhållanden är mer 

generellt sätt applicerbara, men ger ringa möjlighet att dra slutsatser om orsak och verkan 

för ett fenomen. Svagheterna hos bägge angreppssätten innebär att det är viktigt att det 

både finns studier som undersöker orsak och verkan, och studier som är mer applicerbara 

för naturliga populationer.  

1.1.1.1. Födotillgång påverkar tillväxt 

 

En välstuderad och viktig faktor som påverkar den tidiga utvecklingen är födotillgången. Hos 

arter där förädlarna aktivt matar sin avkomma är födotillgången i form av bytesdensitet 

kopplat till avkommans tillväxt (Bryant 1975, Blancher & Robertson 1987). Vattenområdets 

biomassa och valet av betesmark på land har även visats ha en inverkan på kroppsstorleken 

hos arter där avkomman är självförsörjande (Hunter et al. 1984, Larsson & Forslund 1991). 

Kopplingen mellan födotillgången och tillväxten hos avkomman har även kunnat påvisas 

genom att manipulera mängden föda tillgänglig per avkomma. Kompletterande föda leder 

till högre kroppsvikt, större strukturell storlek och ökad tillväxthastighet (Richner 1992, 

Searcy et al. 2004, Vafidis et al. 2016). Nivån av födotillförsel av föräldrar, hos arter där det 
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sker, är även associerat med tillväxttakten hos fågelungarna (Davies 1986). Det är inte 

enbart mängden föda som man funnit påverka avkommans tillväxt, även kvaliteten av födan 

som intas av unga har visats spela en roll (Johnson 1971, Johnston 1993).  

1.1.1.2. Föräldrars egenskaper kan påverka tillväxt 

 

Föräldrars egenskaper, även sådana som inte är enkom kopplade till deras genetik utan 

även till sådana kopplat till deras tillstånd som exempelvis kan formas av näringstillgång och 

erfarenhet, har visats påverka avkommans tillväxtmönster. Förökningserfarenhet har visats 

ha en positiv effekt på tillväxten hos avkomman (Coulson & Porter 1985, Hipfner & Gaston 

2002). Förökning för honor är i överlag resurskrävande, och honor i sämre kroppskondition 

har visats ha sämre förökningsframgång (Barbraud & Chastel 1999, Quillfeldt & Masello 

2003). Avkommans tillväxt och kroppskondition har även förknippats med moderns 

kroppskondition  (Newbrey & Reed 2009). Det finns dock variation arter emellan gällande 

hur mycket förökningsframgången påverkas av honans kroppskondition.  Variationen kan 

delvis förklaras av strategin honorna använder sig av för att tillfredsställa energikraven som 

förökningen ställer. Hos vissa arter används lagrade resurser till förökningen (eng. capital 

breeder) medan det hos andra används resurser som införskaffas kontinuerligt och 

progressivt medan förökningen pågår (eng. income breeder) (se t.ex. Guillemain et al. 2008, 

Stephens et al. 2009). Termerna beskriver varsin ände av ett spektrum, och en art befinner 

sig ofta någonstans mittemellan dessa ändor (Meijer & Drent 1999). Hos arter som främst 

använder sig av lagrade resurser till förökning har man inte oväntat funnit ett starkare 

samband mellan kroppskondition och förökningsframgång jämfört med arter som 

införskaffar sig föda kontinuerligt under förökningen (Stephens et al. 2009). 

Föräldrars personlighet kan påverka avkommans tillväxt.  Begreppet personlighet syftar på 

konsekventa skillnader i individers beteendemässiga och fysiologiska egenskaper som är 

stabila över tid och sammanhang (se t.ex. Stamps & Groothuis 2010). Enligt en inflytelserik 

hypotes om evolutionen av personlighet (eng. growth-mortality trade-off hypothesis) 

kommer beteendemönster som både främjar tillväxt men också ökar mortalitetsrisken att 

vara positivt korrelerade med varandra (Stamps 2007) och bevis för detta föreligger 

(Björkman & Larsson 1991, Biro et al. 2006).  
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Ökad stress hos modern, som ofta avspeglar sig som förhöjda nivåer av glukokortikoider, 

kan vara associerat med mindre storlek hos avkomman (Saino et al. 2005, Sheriff et al. 

2009). Högre nivåer av stresshormon i äggstadiet har även visats leda till lägre tillväxt hos 

avkomman (Hayward & Wingfield 2004). Högre nivåer av glukokortikoider är dock även 

förknippade med större tillväxt hos avkomman (Chin et al. 2009). Större tillväxt orsakad av 

högre stress kunde exempelvis hjälpa avkomman undvika predatorer, och bevis för detta 

föreligger (Rivers et al. 2012). Studier har även visat att maternell stress (se 1.2.2.) kan 

påverka avkommans utveckling positivt om den signalerar korrekt information om 

kommande förhållanden (t.ex. nivån på predationen, resurstillgången, klimatet) och  

förbereder avkomman för dem (Sheriff & Love 2013). 

Nivån av stress en förälder upplever kan även orsaka generationsöverskridande effekter; där 

maternell stress är associerat med lägre tillväxt och försiktigare utforskningsbeteende hos 

avkommans avkomma (Pollard 1986, Guibert et al. 2013).  

1.1.1.3. Predation kan påverka tillväxt 

 

Nivån på predation kan negativt påverka nivån på tillväxt under den tidiga utvecklingen 

genom att vara födobegränsande genom minskad födotillförsel av föräldrarna (Scheuerlein 

& Gwinner 2006). Predation kan teoretiskt sett även vara kopplad till ökad tillväxt betraktat 

ur ett livshistorieperspektiv. Detta resonemang bygger på att den juvenila fasen är speciellt 

farlig för en individ. Att snabbt växa ur den, eller att växa på ett sätt som minskar på faran 

(se 1.1.1.2.), är därmed fördelaktigt. I en omfattande studie av Martin et al. (2011) 

undersöktes ett antal tättingarter (Passeriformes) i varierande habitat och geografi. I studien 

fann man flera fall där nivån på predation av ungar var kopplad till högre tillväxthastighet. 

1.1.1.4. Antalet avkomma kan påverka dess per capita tillväxt  

 

Livshistorieteori bygger på antagandet att en individ kan höja sin livstida fitness genom att 

delvis uppoffra en fitnessrelaterad egenskap för att förstärka en annan (Stearns 1989). På 

detta sätt maximeras fitness (Krebs & Davies 2009). Ett exempel på en allokeringskonflikt av 

detta slag är konflikten mellan avkommans storlek och antal (Smith & Fretwell 1974).  
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Kullstorlek har i flera studier genom experimentell manipulation visats korrelera negativt 

med tillväxt (Smith et al. 1989, Naguib et al. 2004, Alonso-Alvarez et al. 2006). En större 

kullstorlek har visats ha en särskilt negativ effekt på tillväxt hos fågelungar när 

födotillgången är dålig (Tremblay et al. 2003). Experimentell manipulation av kullstorlek har 

även visat att stor kullstorlek kan ha generationsöverskridande effekter; ungar som 

härstammar från fåglar som växte upp i förstorade kullar och vars tidiga utveckling 

hämmades av detta, har även visats ha avkomma med nedsatt tillväxt (Naguib & Gil 2005).  

Ifall födotillgången är riklig och föräldrarna befriade från allokeringskonfliken mellan 

avkommans antal och kvalitet, kan kullstorlek istället vara korrelerad med högre tillväxt av 

fågelungar (Martin et al. 2011). Detta om exempelvis intensiteten tiggeri av ungarna (Hinde 

et al. 2010) eller kullstorlek i överlag (Chalfoun & Martin 2010) är korrelerad med och 

samtidigt är den drivande faktorn för föräldrarnas födotillförsel.  

Studier av gäss (Anseridae) tyder även på att större kullstorlek kan leda till större tillväxt hos 

fågelungar genom ökad konkurrenskraft vid födosök. Detta eftersom inomartskonkurrens 

om föda grupper emellan förekommer hos dessa arter. Då kan en större grupp potentiellt 

monopolisera födoresurser bättre än en mindre (Lepage et al. 1998, Loonen et al. 1999).   

1.1.2. Uppväxtförhållandena påverkar fitness 

 

Fitness för en individ eller fenotyp definieras i grova drag som dess förmåga att överleva och 

föröka sig i den omgivning den befinner sig i, och därmed bidra med genetiskt material till 

framtida generationer (Orr 2009). Förmågan att överleva och föröka sig är summan av flera 

olika egenskaper såsom livskraft, parningsframgång och fekunditet (Orr 2009). Summan av 

dessa fitnesskomponenter definieras som en individs absoluta fitness (Orr 2009). Ur ett 

evolutionärt perspektiv är det dock relativ fitness, en individs fitness jämfört med artfränder 

i samma population, som är den mest relevanta. Detta eftersom naturligt urval är en 

tävlingsbaserad process; du vinner en evolutionär fördel när någon annan förlorar en (Orr 

2009). 
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1.1.2.1. Uppväxtförhållandena under tidig utveckling är associerade med mortalitet i flera 

livsstadier 

 

Det finns ett brett understöd för ett negativt förhållande mellan relativ kroppsvikt i ung 

ålder och förhöjd mortalitet under resterande tidig utveckling. Detta samband har funnits i 

flera stadier av den tidiga utvecklingen, både mycket tidigt och senare under första 

levnadsåret. Svält, ansträngande flytt och ökad predation har givits som potentiella 

förklaringar (Owen & Black 1989, , Swennen 1989, Longcore et al. 1991, Magrath 1991). 

Tröskelvärden för överlevnad till flygg ålder och för att överleva ansträngande flyttningar, 

med avseende på kroppsvikt vid ung ålder har även konstaterats (Owen & Black 1989, 

Magrath 1991). Föräldrarnas kroppsvikt, häckningserfarenhet och ålder är även associerat 

med avkommans mortalitet (Blomqvist et al. 1997, Torres et al. 2011).  

1.1.2.2. Uppväxtförhållandena är associerade med fertilitet och häckningsframgång 

 

Ett positivt samband mellan honornas kroppsvikt under den tidiga utvecklingen och 

framtida kullstorlek har kunnat påvisas (Haywood & Perrins 1992). Honor som växt upp i 

stora kullar och vars tillväxt påverkats negativt av detta har även konstaterats producera 

färre ungar under sin livstid (Alonso-Alvarez et al. 2006). Det har även visats att lägre 

kroppsvikt i ung ålder kan påverka individens senare förökningsframgång genom framtida 

habitatkvalitet, eftersom ungar med högre kroppsvikt visats vara mer benägna att sprida sig 

till områden med bättre förutsättningar för födosök och häckning (Verhulst et al. 1997).  

Stress före födseln har även visats påverka fåglars fertilitet negativt. Prenatal stress hos 

individer är kopplat till lägre befruktningsgrad hos honor och störningar i 

reproduktionsbeteende hos hanar (Guibert et al. 2013, men se 1.1.1.2.). Sämre 

näringstillgång och kroppskondition för honor före häckning är även associerat med nedsatt 

fekunditet hos avkomman (Gorman & Nager 2004).  

1.2. Utvecklingsmässig plasticitet  

 

En stor del av fenotypisk variation är ärftlig (Boag & van Noordwijk 1987). Utvecklingsmässig 

plasticitet beskriver fenomenet där även omgivningen påverkar en individs utveckling och 

formar den vuxna fenotypen. Utvecklingsmässig plasticitet innebär att en vuxen fenotyp 
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inte enbart avspeglar genotypen, utan är resultat av samspelet mellan en individs genetik 

och dess omgivning. Denna plasticitet bör dock inte ses som något skilt från en individs 

genetik, utan som en del av den (Pigliucci 2005). När omgivningen ger upphov till klara, 

diskreta fenotyper kallas detta polyfenism. Ett exempel på polyfenism är fjärilar vars färg 

starkt påverkas av temperatur och ljusförhållanden under den tidiga utvecklingen. Smärre 

förändringar hos individer som framkommer som en reaktion av omgivningen har även 

kunnat konstateras, och effekterna av dessa kan även påverka en individs fitness 

(Monaghan 2008).  

Variationen av fenotyper en genotyp kan ge upphov till kan beskrivas som reaktionsnormen 

(eng. reaction norm) för hur egenskapen påverkas av en yttre faktor (Lessells 2008). 

Monaghan (2008) beskriver tre former av reaktionsnormer beroende på hurudan effekt 

omgivningen har på individens fitness. Den första formen som kan sägas representera full 

plasticitet innebär att individens fitness inte lider även om den påverkas av omgivningen 

under den tidiga utvecklingen. Att fitnessen inte lider kan bero på att individens utveckling 

omstruktureras men fortfarande leder till samma vuxna likvärdiga fenotyp. Formen 

beskriver även tidigare omnämnda polyfenism där omgivningsvariationen ger upphov till 

helt olika fenotyper med liknande fitness. En annan form är raka motsatsen, där 

omgivningsvariationen ger upphov till markant nedsatt fitness i vissa förhållanden, eftersom 

individen har ringa möjlighet att anpassa sig till rådande förhållanden. Den tredje formen 

faller emellan dessa ytterligheter. Omgivningen påverkar en individs fitness negativt, men 

dess negativa effekter kan bromsas och motarbetas i varierande grad. Inom denna kategori 

kan man finna allokeringskonflikter i individers utveckling för att maximera fitness under 

suboptimala förhållanden.  

1.2.1. Kompenserande tillväxt motverkar minskad tillväxt men kan innebära senare kostnader  

 

Att tillväxten blivit lidande av undermåliga förhållanden under uppväxttiden behöver inte 

nödvändigtvis betyda att den vuxna fenotypen är mindre än om uppväxtförhållandena hade 

varit mer gynnsamma. Detta eftersom kompenserande tillväxt kan ske: kompenserande  

tillväxt innebär snabbare tillväxt för en individ under något skede av utvecklingsperioden i 

relation till artfränder vars utveckling inte hämmats (Wilson & Osbourn 1960). 

Kompenserande tillväxt kan innebära försnabbad tillväxt när förhållanden blir mer 
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gynnsamma, men även längre tillväxttid för att uppnå samma storlek som icke-hämmade 

individer (Wilson & Osbourn 1960).  

Kompenserande tillväxt kan dock leda till att den vuxna individen har sänkt fitness jämfört 

med artfränder vars tillväxt har skett normalt. Detta eftersom kompenserande tillväxt ofta 

sker på bekostnad av underhåll eller utveckling av mindre essentiella vävnader eller organ 

(Birkhead et al. 1999, Metcalfe & Monaghan 2001). Men ogynnsamma förhållanden under 

den tidiga utvecklingen behöver inte nödvändigtvis leda till försämrad fitness som vuxen. 

Studier av fågelpopulationer har visat att flera arter har hög kapacitet att motverka och 

klara av dåliga förhållanden utan negativa effekter på fitness (Drummond & Ancona 2015). 

1.2.2. Utvecklingsmässig plasticitet kan framkallas av förhållandena före födsel  

 

Plasticitet har även föreslagits kunna forma en individ på ett mer aktivt sätt, så att en 

individs utveckling styrs av information från omgivningen och inte bara reagerar passivt på 

den (Forsman 2015). Ett exempel på detta är adaptiva maternella effekter (eng. adaptive 

maternal effects) (se t.ex. Mousseau & Fox 1998). Adaptiva maternella effekter innebär att 

de förhållanden en moder upplever kan leda till förändringar i avkommans fenotyp och 

förbättrar dess livstida fitness. Exempel på detta är hög täthet av bon vilket visats korrelera 

med snabbare tillväxt hos ungarna, eftersom deras uppväxtmiljö förutspås vara förknippad 

med höga nivåer av konkurrens (Bentz et al. 2013). Bevis föreligger även för att fågelungar i 

äggstadiet påverkas av hur honan uppfattar framtida predationsnivåer. Exempelvis är det 

möjligt att honan kan justera sin avkommas framtida tillväxt så att dess kroppsvikt och 

strukturella utveckling är bättre anpassade för att undvika predatorer (Coslovsky & Richner 

2011). 

Ett teoretiskt robust exempel av aktiv plasticitet är även miljömatchning (eng. 

environmental matching) (se t.ex. Krause & Naguib 2014). Miljömatchning förutspår att en 

individs fitness är som högst om förhållandena i den tidiga utvecklingen och vuxenlivet är 

liknande. Detta skulle innebära att en individ som växt upp i förhållanden med låg 

näringstillgång gynnas om förhållandena i framtiden fortfarande är ogynnsamma, och 

rentav skulle uppleva lägre fitness om näringstillgången varit hög (Monaghan 2008). 
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1.3. Kunskapsluckor  

1.3.1. Studier utförda på bostannande arter är inte nödvändigtvis applicerbara på borymmande 

 

En art kan beskrivas som borymmande eller bostannande beroende på hur långt i 

utvecklingen, och därmed hur beroende den är av skötseln av föräldrarna vid 

kläckningstillfället. Bostannande arter föds generellt nakna och orörliga och matas av sina 

föräldrar, medan borymmande arter föds med dun, är nästan omedelbart rörliga och söker 

sin föda själva (Gill 2007). Användningen av de energireserver ungar föds med är markant 

olika, bostannande arters avkomma använder dessa resurser för snabbare tillväxt medan 

borymmande arters använder dem för att överleva tiden tills eget födointag påbörjas (Gill 

2007). Bostannande fågelungars tillväxthastighet är generellt flera gånger snabbare än 

borymmande ungars (Gill 2007). Bland fåglar är det betydligt vanligare att avkomman är 

bostannande, och över 85 % av alla fågelarter uppskattas ha bostannande avkomma (Wang 

et al. 2016). 

En mycket stor del av den forskning som gjorts gällande den tidiga utvecklingen hos fåglar 

har gjorts på bostannande arter och särskilt på tättingar. Den tidiga utvecklingen och de 

utmaningar som omgivningen medför är dock olika för bostannande och borymmande arter, 

vilket ifrågasätter huruvida den forskning som gjorts på bostannande arter kan appliceras på 

borymmande arter (Gill 2007). Detta gäller särskilt på grund av typdraget för borymmande 

arter; eget födosök. Det faktum att ungar av borymmande arter i allmänhet skaffar sin föda 

själva innebär att resultaten från studier gällande kullstorlekens inverkan på tillväxt är 

problematiska att tillämpa på borymmande arter. Även predation kan förväntas påverka 

borymmande arter på ett annat sätt än bostannande. En mycket stor del av mortaliteten 

orsakat av predation sker när ungarna är i boet (Martin & Briskie 2009); eftersom 

borymmande ungar snabbt lämnar boet kan inverkan av predation väl vara annorlunda då 

predationen sker när individerna är mer självständiga och rörliga. Eftersom borymmande 

ungar skaffar föda själv kan även negativa täthetsberoende effekter syskon emellan 

generellt vara svagare än bland bostannande arter, vilket kan påverka kostnaden av 

avkommans antal vid resursallokeringskonflikten mellan deras antal och storlek (Lazarus & 

Inglis 1986, Kindsvater et al. 2014). 
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1.3.2. Forskningsfokus på effekter och inte på orsaker 

 

Mycket av forskningen som utförts kring den tidiga utvecklingen hos fåglar har fokuserat på 

effekterna av förhållandena under den tidiga tillväxten, exempelvis att låg kroppsvikt i tidig 

ålder leder till förhöjd mortalitet eller minskad sannolikhet att rekryteras som häckfågel. 

Mängden forskning som undersökt vad som potentiellt orsakar nedsatt tillväxt eller 

kroppsvikt är dock liten, vilket naturligtvis innebär att viktiga bitar av pusslet fattas. 

1.3.3. Resultat för flere faktorer motsägelsefulla 

 

Det finns motsägelsefulla resultat rörande effekten av flera faktorer på tidig tillväxt. 

Exempelvis är effekterna av predation och personlighet (se 1.1.1.2, 1.1.1.3) oklara, där 

predation har ansetts vara kopplad till både högre och lägre nivåer av tillväxt, och där både 

försiktigare och djärvare personlighetsdrag kopplats till högre tillväxt. Mer information 

behövs om de faktorer vars effekter man fortfarande inte känner till för att se klarare 

trender och få klarhet i det som nu verkar motsägelsefullt. 

1.3.4.  Studier under artificiella förhållanden inte nödvändigtvis applicerbara på 

naturpopulationer 

 

På grund av de svårigheter som föreligger vid studier av borymmande arter, främst det 

faktum att det inte finns ett bo med ungar som enkelt kan besökas, har flera studier av tidig 

tillväxt utförts på individer som fötts upp under varierande grad av manipulation. Hos 

exempelvis den borymmande ejdern (Somateria mollissima) har den tidiga utvecklingen 

studerats med hjälp av ungar som kläckts av människan (se t.ex. Swennen 1989, Hawkins et 

al. 1999). Det har visats att ungar som fötts upp av människor är större än ungar som fötts i 

naturen och att de ungar i fångenskap som matats artificiell föda är större än de som fått 

föda som motsvarar det som de skulle ha fångat i det vilda (Swennen 1989). Å andra sidan 

har det även visats att faktorer som påverkat tillväxten i laboratorieförsök inte  gjort det 

under naturliga förhållanden (Drummond & Ancona 2015). Detta troligtvis eftersom 

naturliga förhållanden i all sin komplexitet ger individen en möjlighet att förstärka, motverka 

eller t.o.m. helt undvika dessa effekter på ett sätt som troligen är svårt att replikera i 

manipulerade förhållanden (Drummond & Ancona 2015). På grund av dessa skillnader 
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mellan kontrollerade och naturliga förhållanden är det viktigt att utföra studier av 

borymmande arter i omanipulerade förhållanden. 

1.4. Arbetets målsättningar 

 

Pro gradu-avhandlingens syfte är att fylla en del av de kunskapsluckor som finns gällande 

tidig utveckling hos fåglar genom att utforska de faktorer som påverkar den tidiga 

utvecklingen hos den borymmande ejdern. De faktorer som undersöks är dels moderns 

individuella egenskaper: kroppskondition, djärvhet, relativ ålder och kognitiv förmåga. Jag 

ämnar även undersöka hur omgivningen, i form av predationstryck och gruppstorlek till 

sjöss, påverkar den borymmande avkommans kroppsstorlek. Utgående från uppmätt 

kroppsstorlek kan även tillväxten uppskattas eftersom tiden mellan observationstillfällena 

och ungarnas kläckningsdatum är känd. 

1.4.1. Frågeställningar och hypoteser 

 

Mina huvudsakliga hypoteser var följande:  

1. Ådor i god kroppskondition har ungar som växer snabbare, eftersom låg 
kroppskondition negativt påverkar fekunditet och reproduktionsframgång hos ejdern 
(se 1.4.1.1). God kroppskondition har även visats positivt korrelera med avkommans 
utveckling hos andra arter. En svulten åda kan även tänkas prioritera sin egen 
överlevnad i högre utsträckning, vilket kan ta sig i uttryck genom t.ex. ökad satsning 
på eget födosök, vilket kunde missgynna avkomman. 

2. Högre ålder hos ådor är associerat med större tillväxt hos avkomman, eftersom 
tidigare studier gällande häckningserfarenhet och åldersrelaterad social dominans 
tyder på att dessa kan ha positiva effekter på avkommans tillväxt (se 1.4.1.2). Studier 
har även visat att ålder är ett attraktivt drag hos ådor vid kullsammanslagning (se 
1.4.1.2.), något som även rimligt kunde reflekteras i ungars tillväxt. 

3. Djärvhet hos ådor är associerat med större tillväxt hos avkomman, eftersom 
djärvheten, vilken delvis är ärftlig, positivt förväntas korrelera med tillväxten (se 
1.4.1.3). 

4. Större kognitiv förmåga hos ådor är associerat med lägre tillväxt hos avkomman, 
eftersom investering i kognitiva funktioner innebär en energetisk kostnad, och 
således finns mindre tillgängliga resurser för förökning, något som kunde avspeglas i 
avkommans tillväxt (se 1.4.1.4). 

5. Predation är associerat med lägre tillväxt hos avkomman eftersom ett negativt 
förhållande mellan predation och tillväxt hos avkomman konstaterats i flera tidigare 
studier (se 1.4.1.5). 
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6. Större gruppstorlek är associerat med lägre tillväxt hos avkomman eftersom ett 
negativt förhållande mellan gruppstorlek och tillväxt hos avkomman påvisats i flera 
tidigare studier (se 1.4.1.6). 

 

1.4.1.1. Kroppskondition 

 

Bättre kroppskondition är associerat med större kullstorlek hos ejdern, eftersom större 

tillgängliga kroppsreserver då äggläggningen påbörjas möjliggör en större äggkull (Öst & 

Steele 2010). 

Ungomvårdnaden är oftast en mindre börda för föräldrarna som sköter en borymmande kull 

jämfört med en bostannande, eftersom skötseln inte inbegriper matning av föräldrarna 

(Lazarus & Inglis 1987, Gill 2007). Men även om bördan är mindre hos borymmande arter 

innebär ungomvårdnaden trots allt kostnader för de vårdande föräldrarna (t.ex. Hepp et al. 

1990, Ruusila & Pöysä 1998, Milonoff et al. 2004). För ådor innebär ungomvårdnaden att 

leda ungarna till sjöss och till lämpliga födohabitat, där ungarna söker sin föda själva, och att 

de är vaksamma mot predatorer (Waltho & Coulson 2015). Vaksamheten mot predatorer är 

troligtvis den största kostnaden som ungomvårdnaden medför. Ådor i sämre 

kroppskondition använder mindre tid till vaksamhet jämfört med mera välmående ådor (Öst 

et al. 2007b). Vaksamheten mot predatorer är också större när färre ådor ingår i en kull (Öst 

et. al. 2002).  

Under den tidiga utvecklingen, till ca 10 dagars ålder, äter både ungar och ådor som deltar i 

ungomvårdnaden främst tångmärlor (Gammarus spp.), varefter de båda byter till en diet 

bestående av blåmusslor (Mytilus edulis) (Öst & Kilpi 1999). Om en åda förlorar eller överger 

sin kull övergår hon dock omedelbart till att äta blåmusslor, vilket tyder på att avkomman 

fram till  ca 10 dagars ålder tvingar ådan att livnära sig på suboptimal föda av samma slag 

som den själv föredrar (Öst & Kilpi 1999). Det kan därmed även tänkas att en svulten åda 

möjligtvis kan prioritera sitt eget födosök på ett sätt som missgynnar avkomman (se t.ex. 

Öst et al. 2007b).  

Hos föräldrar är tillgång till föda och låg kroppskondition kopplat till försämrad tillväxt hos 

deras avkomma ( se 1.1.1.1., 1.1.1.2). Studier har visat att kroppskonditionen kan vara en 

begränsande faktor vid häckning (Öst & Steele 2010). Det finns även incitament för ådor att 
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försumma avkommas välmående vid svält (Öst et al. 2007b). På grund att dessa orsaker så 

antas det att sämre kroppskondition hos ådan leder till sämre tillväxt hos avkomman. 

1.4.1.2. Ålder 

 

Häckningserfarenhet, något som är starkt bundet till ålder, är förknippat med avkommans 

tillväxt (Coulson & Porter 1985, Forslund & Pärt 1995). Ejdern är långlivad och häckar 

regelbundet efter den första häckningen (Waltho & Coulson 2015) och den kan antas samla 

på sig livserfarenhet med åren. Det har funnits att åldern medför positiva effekter för 

ådorna. Högre ålder är positivt korrelerad med kullstorlek (Öst & Steele 2010). Det finns 

även bevis för att artfränder ser ålder som ett attraktivt drag när kullsammanslagningar 

sker. Ådor i god kroppskondition är selektiva vid  kullsammanslagningar (se 1.4.2.2.),  där de 

föredrar att gå samman med ådor i sämre kroppskondition (Öst et al. 2007b) . Ådor i sämre 

kroppskondition är däremot mindre krävande (Öst et al. 2007b). Dessa olika kriterier vid 

kullsammanslagning leder till ett negativt förhållande mellan interna skillnader i 

kroppskondition i gruppen och dess storlek (Jaatinen & Öst 2011). Desto äldre den äldsta 

ådan i gruppen är desto mer försvagas dock detta förhållande, vilket tyder på att ålder är ett 

positivt drag och en uppskattad kvalitet vid kullsammanslagning  (Jaatinen & Öst 2011).  

Det har observerats att en högre ålder även är kopplat till större social dominans i grupper 

(Stahl et al. 2001) och man har även funnit att äldre ådor ofta innehar centrala positioner i 

sammanslagna kullar (Öst et al. 2007a). Större social dominans kan leda till bättre skydd mot 

predation eftersom högre dominans ger tillgång till säkrare centrala positioner i gruppen 

(Christman & Lewis 2005). 

I tidigare studier av andra arter har häckningserfarenhet och åldersrelaterad social 

dominans funnits ha positiva effekter. Studier antyder även att ålder är ett attraktivt drag 

hos ådor, och antas därför korrelera med större kroppsstorlek hos avkomman. 

1.4.1.3. Djärvhet 

 

En allmänt förekommande personlighetsdimension indelar djur enligt deras djärvhet-

skygghet (också kända som proaktiva-reaktiva stresshanteringsstrategier) (t.ex. Koolhaas et 

al. 1999, Sih 2004). Hypotesen som säger att beteendemönster som både främjar tillväxt 
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men också ökar mortalitetsrisken kommer att vara positivt korrelerade med varandra (se 

1.1.1.2) kan tillämpas på förhållandet mellan maternell djärvhet och avkommans tillväxt. 

Eftersom moderns personlighet korrelerar med avkommans p.g.a. att personlighet delvis är 

en ärftlig egenskap (t.ex. van Oers et al. 2005), kan man tänka sig att moderns personlighet 

även påverkar avkommans tillväxt, och att en ådas djärvhet är kopplat till större 

kroppsstorlek hos avkomman. 

1.4.1.4. Kognitiv förmåga 

 

Ett nytt men växande forskningsfält är hur variation i kognitiv förmåga i naturpopulationer 

inte bara påverkar reproduktionsframgång och överlevnad hos vuxna individer, utan också 

hur denna variation är kopplad till avkommans uppväxt och sociala konkurrensförmåga 

(Morand-Ferron & Quinn 2015). Ökad kognitiv förmåga inom en art är förknippat med en 

relativt sett större hjärna (t.ex. Kotrschal et al. 2013). ”Den dyra hjärnan”-hypotesen (eng. 

expensive brain hypothesis) säger att kostnaderna för en större hjärna bara kan täckas ifall 

satsningen på tillväxt och förökning i motsvarande grad minskas (t.ex. Isler & van Schaik 

2009). En följd av detta kunde vara att reproduktiv framgång och/eller avkommans tillväxt 

och sociala konkurrensförmåga negativt skulle korrelera med moderns kognitiva förmåga 

(t.ex. uppskattad som relativ hjärnstorlek), och vissa bevis på detta föreligger (Mery & 

Kawecki 2003, Cole et al. 2012). Utgående från detta förväntas en ådas uppskattade 

kognitiva förmåga vara negativt korrelerad med avkommans tillväxt.  

1.4.1.5. Predation 

 

Effekten av predation på avkommans tillväxt och kroppsstorlek är oklar hos fåglar (se 

1.1.1.3.). Men då studier av andra arter och taxa har visat ett negativt förhållande mellan 

predation och tillväxt samt studier av andfåglar har visat att ökad predationsrisk kan leda till 

förändringar i beteende såsom minskat födointag, förutspår jag att förhöjda nivåer av 

predation skulle vara förknippat med mindre kroppsstorlek hos ejderungar (Cresswell 2008, 

Zimmer et al. 2011). 
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1.4.1.6. Gruppstorlek 

 

Eftersom föräldrar till borymmande avkomma inte aktivt förser dem med föda, kan de 

studier som visat samband mellan ökad kullstorlek och minskad tillväxt eller kroppsstorlek 

inte direkt tillämpas. Trots detta är det rimligt att anta att gruppstorleken även kan påverka 

borymmande arters födosök och födointag negativt, och därmed kroppsstorlek. Detta 

eftersom det fortfarande handlar om ett större antal individer som är tvungna att 

konkurrera om en begränsad mängd föda, och bevis för detta föreligger (Ens & Goss-Custard 

1984, Dolman 1995).  

1.4.2. Ejdern som försöksorganism 

1.4.2.1. Ejderns förekomst, ungomvårdnadsbeteende och sexuella dimorfism 

 

Ejdern är en vanligt förekommande sjöfågel i Östersjön, och nominatunderarten S. 

mollissima mollissima är associerad med området (von Numers 1995, Öst et al. 2008a, 

Waltho & Coulson 2015). Ejderns ekologi och beteende lämpar sig väl för att studera den 

tidiga tillväxten hos borymmande fågelarter. Arten är borymmande; ungarna lämnar boet 

och leds ut till sjöss, oftast inom 24 timmar efter kläckningen (Kilpi & Lindström 1997, 

Waltho & Coulson 2015). De påbörjar födosöket själva och blir flygga först kring tio veckors 

ålder (Waltho & Coulson 2015). 

Ejdern uppvisar tydlig sexuell dimorfism där strukturella drag generellt är ca 5 % större hos 

hanarna (Waltho & Coulson 2015). Denna skillnad i storlek existerar inte under den tidiga 

utvecklingen; nykläckta hanar och honor väger lika mycket, och det finns inga skillnader i 

strukturell storlek (Lehikoinen et al. 2008). Det är därmed osannolikt att eventuella 

könseffekter, som inte kunde beaktas eftersom de ungar som ingick i min studie inte 

könsbestämts, skulle vara en viktig faktor som påverkar den tidiga tillväxten. 

1.4.2.2. Gruppstorlek efter kläckning 

 

Efter kläckningen använder ådorna sig av varierande ungomvårdnadsstrategier. Dessa 

inkluderar gemensam ungomvårdnad med andra kullförande ådor för att bilda varaktiga 

kullsammanslagningar, ensamvårdnad, och en kombination av dessa (Öst et al. 2003a). Det 
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är även vanligt att ådor överger sina ungar och lämnar dem i andra ådors omvårdnad (Öst et 

al. 2003a). Varaktiga kullsammanslagningar kan bestå hela omvårdnadsperioden på ca 40 

dagar, men det finns också mer temporära kullsammanslagningar som kan upplösas efter 

några dagar (Öst et al. 2003a). Kullsammanslagningarnas storlek varierar stort både inom 

och mellan ejderpopulationerna; de kan bestå av enstaka ådor och ungar eller upp till tiotals 

ådor med hundratals ungar (Keller 1991, Kilpi et al. 2001, Öst et al. 2003a). Dessa faktorer 

gör ejdern till en utmärkt försöksorganism för att studera effekten av gruppstorlek under 

den tidiga utvecklingen.  

1.4.2.3. Ådors kroppskondition, ålder och djärvhet  

 

Arten är monogam, men ådan ansvarar ensam för ungomvårdnaden (Ashcroft 1976). Detta 

gör det möjligt att undersöka hur maternella effekter påverkar den tidiga utvecklingen hos 

avkomman.  Även om ådan inte matar ungarna är hennes närvaro till sjöss viktig. Ungar i 

sammanslagna kullar är benägna att vara fysiskt nära sin biologiska mor (Öst et al. 2007a). 

Moderns individuella egenskaper påverkar hennes position inom kullsammanslagningen 

(Öst et al. 2007a). En unges läge inom en grupp är viktig eftersom studier har visat att 

rumslig position i en grupp påverkar en individs risk för predation och tillgång till föda 

(Nastase & Sherry 1997). Inom kullsammanslagningar är ådor mera aggressiva mot 

obesläktade ungar (Öst & Bäck 2003). 

Ejdern är långlivad med en förväntad livslängd på 21 år (Coulson 1984). Ådor häckar 

vanligtvis för första gången vid tre års ålder då de i snitt lägger 3–6 ägg en gång per säsong 

(Coulson 1984, Hario & Rintala 2009). Artens långa livslängd innebär att ungar tillhörande 

ådor av varierande ålder finns till sjöss under varje häckningssäsong. Detta gör arten lämplig 

för att studera effekten av ålder på avkommans tillväxt. 

När ådorna påbörjar den permanenta ruvningen äter de inte alls under den resterande 

ruvningen, och under den cirka en månad (26 dygn i genomsnitt) långa ruvningstiden 

minskar deras kroppskondition därför kraftigt (Korschgen 1977, Parker & Holm 1990, Kilpi & 

Lindström 1997 ). Detta särdrag underlättar studier av de effekter som kroppskonditionen 

kan ha på avkommans tidiga utveckling. 
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Personlighet i form av djärvhet, definierat som flyktavstånd från boet, har tidigare studerats 

hos ejdern och konstaterats vara kopplad till ruvningsvanor hos ådor (Seltmann et al. 2012). 

Detta mått på djärvhet har konstaterats vara individuellt repeterbart mellan åren (Seltmann 

et al. 2012). Ett specifikt beteende måste vara återkommande i tid och i olika sammanhang 

för att det skall kunna klassificeras som ett äkta personlighetsdrag (Dingemanse et al. 2010).  

Det faktum att nivån på djärvhet är ett individuellt repeterbart drag hos ejdern, och då 

standardiserad metodik och longitudinella data från en lång tidsperiod finns tillgängligt, gör 

att arten är en bra försöksorganism för att undersöka effekten av personlighet på 

avkommans tidiga utveckling. 

1.4.2.4. Predationens effekter på ejderns biologi 

 

Predation är en betydande mortalitetsfaktor för både fullvuxna individer, särskilt ruvande 

ådor, och ejderungar, speciellt under de första livsveckorna (Mendenhall 1975, Öst et al. 

2018). Fullvuxna ejdrars främsta predatorer varierar populationer emellan (Waltho & 

Coulson 2015). I Skandinavien (Stien et al. 2010, Öst & Steele 2010, Jaatinen et al. 2011) är 

havsörn (Haliaeetus albicilla) och mink (Neovison vison) de främsta predatorerna, men 

predation av  rödräv (Vulpes vulpes) berguv (Bubo bubo), mårdhund (Nyctereutes 

procyonoides) samt duvhök (Accipiter gentilis) sker även i mindre skala (Ekroos et al. 2012a, 

Öst et al. 2018).  

De viktigaste predatorerna av ägg och nykläckta ungar i boet är kråkan (Corvus corone 

cornix), korpen (Corvus corax) och trutar (Larus spp.) (Öst et al. 2018). Till sjöss utsätts 

ungarna för predation från flere håll (Waltho & Coulson 2015), särskilt havstruten (L. 

marinus) och gråtruten (L. argentatus) utgör det största hotet. Vid en storskalig attack kan 

hela kullars ungbestånd elimineras (Swennen 1991, Donehower & Bird 2008). Havsörnen 

har även blivit en viktig predator av ejderungar i Östersjön (Öst et al. 2016); typiskt är att 

små grupper av havsörnar jagar tillsammans, där trutar ofta slår följe med örnarna och 

därmed avsevärt förbättrar sin attackframgång (M. Öst, pers. komm.). 

Predationens effekter på ejdern har tidigare studerats; kullsammanslagningar anses primärt 

vara en reaktion på predation, och studier har visat att ådor är mer benägna att ingå i 

kullsammanslagningar då predationsrisken är hög och att höga nivåer av predation gör ådor 
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mer benägna att helt avstå från att häcka (Jaatinen et al. 2011, Jaatinen & Öst 2013, Öst et 

al. 2018). Dessa studier tangerar den tidiga utvecklingen hos ejdern men har primärt 

undersökt effekten av predation ur fullvuxna individers perspektiv. Studierna har främst 

skett före kläckningen, vilket innebär att information om effekten av predation under den 

tidiga utvecklingen saknas. Det mångfacetterade, välstuderade predationstrycket som 

ejdern utsätts för, och tillgänglig metodik som möjliggjort tidigare studier, gör arten väl 

lämpad för ytterligare undersökningar. 

2. Material och metoder  

2.1. Fältarbete och studieområde 

 

Fältarbetet utfördes inom ett större projekt lett av FD Markus Öst där ett team på upp till tio 

personer samarbetade för att undersöka ejderpopulationen. Fältarbetet innehöll insamling 

av data vid upprepade bobesök. Då märktes och mättes häckande ådor och nykläckta ungar 

och kullar videofilmades efter borymning. Fältarbetet utfördes i skärgården utanför 

Tvärminne zoologiska station i Hangö beläget i västra Finska viken (59°50’ N 23°15’ E) (figur 

1) under perioden 16.5–6.6.2016. Områdets ejderpopulation har undersökts sedan 1990-

talets början (t.ex. Öst et al. 2003a, 2007a, 2008a). Från dessa tidigare år finns data om 

individuella ådor och deras förökningsframgång, val av ungomvårdnadsstrategier och 

biometriska data. Det finns även data på individuellt märkta ungar som filmats under 

ungomvårdnadsperioden. Data insamlade under åren 2013–2015, från vilka videodata med 

hög upplösning (eng. high-definition, HD-format) fanns tillgängliga, kombinerades med data 

från 2016 för att kunna dra mer generella slutsatser om de faktorer som påverkar tillväxten 

hos ejderungar, och för att undersöka årseffekter såsom säsongernas predationstryck.
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Figur 1. Karta över skärgården kring Tvärminne zoologiska station där fältarbetet utfördes år 2016 och varifrån 

även data från tidigare år (2013–2015) fanns tillgängligt. Den zoologiska stationen är utmärkt med en stjärna 

och de viktigaste undersökningsholmarna där fältarbetet utfördes är svärtade. 

Arbetet gjordes genom transport med båt från stationen till de häckningsholmar som ingick 

i studien (figur 1). I området häckar ejdrarna i två distinkta miljöer: på små exponerade, 

sparsamt bevuxna karga öar där den främsta vegetationen är en (Juniperis communis) och 

på större öar där gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) dominerar. Bonas 

täckningsgrad varierar i bägge holmtyperna. Vissa ådor häckar mer öppet utan omgivande 

växtlighet, medan andra bon finns under tätbevuxna buskar (t.ex. Öst & Steele 2010). 

Studieområdet är habitatmässigt representativt för Östersjöpopulationen av ejdrar (Kilpi & 

Lindström 1997).  

Arbetet kunde delas upp i datainsamling vid bobesök och datainsamling efter kläckning. 

Ejderbona besöktes i allmänhet två gånger; en gång för att märka och mäta häckande ådor, 

och en gång för att märka och mäta nykläckta ungar då kullen beräknades ha kläckts. Ett bo 

kunde även besökas fler än två gånger eftersom kläckningstidpunkten inte alltid kunde 

uppskattas exakt, och ungarna därför ännu inte kläckts vid det andra bobesöket. 
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2.1.1. Datainsamling vid bobesök 1 

2.1.1.1. Märkning av ådor  

 

Märkningen av ådorna skedde vid det första bobesöket. Ådorna fångades med håvar mot 

slutet av deras ca 26 dygn långa ruvningsperiod (Kilpi & Lindström 1997) och ringmärktes. 

Ådorna märktes också temporärt genom att fästa vingflaggor konstruerade av textiltejp med 

kabelbuntband (ca 5 cm x 5 cm) runt den tredje vingpennan. Denna temporära märkning 

uppskattades bestå i ca en månad (se t.ex. Öst et al. 2018). Vingflaggorna fästes på endera 

höger eller vänster vinge, och bestod av en individspecifik färgkombination. Ådorna märktes 

också permanent med en individuell kombination av färgringar av plast på endera foten. 

Detta gör det möjligt att identifiera ådor även följande säsonger och därmed utföra 

longitudinella studier. Ringmärkningen kan även likt flaggmärkningarna avläsas från avstånd, 

och gör det möjligt att följa med individerna även under år då de låter bli att häcka. 

Permanent märkning fungerar väl då ejdern uppvisar hög grad av ortstrohet (Öst et al. 2005, 

2011). 

2.1.1.2. Bestämning av ruvningsstadium och äggkullens vikt och storlek 

 

I samband med det första besöket uppskattades det hur länge en åda ruvat sina ägg, och 

därmed deras framtida kläckningsdatum. Detta gjordes genom att placera ett ägg i vatten 

och bedöma dess flytkraft (Kilpi & Lindström 1997). Flyttestet grundar sig på minskad 

äggdensitet via gasutbyte, orsakat av fostrets tillväxt och utveckling i ägget; ju lättare ägget 

är i förhållandet till det omgivande vattnets densitet desto längre har dess utveckling gått. 

På basis av testet kan 14 skilda utvecklingsstadier identifieras, där varje stadium 

representerar ca två dagars utveckling (Kilpi & Lindström 1997). Äggkullens storlek 

noterades även, och den vägdes med fjädervåg (till närmaste 1 g). 

2.1.1.3. Ådans individuella egenskaper 

 

Vid första bobesöket mättes ådans vikt med fjädervåg (till närmaste 5 g).Underarmsbenets 

(radius-ulna) längd mättes med skjutmått (till närmaste 1 mm). Huvuddimensioner i form av 

längd, höjd och bredd och total huvudlängd i form av avståndet mellan skallens baksida och 

näbbspets mättes även med skjutmått (till närmaste 0,1 mm). Det kontrollerades också om 
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ådan påträffats tidigare år genom att undersöka om den hade ringmärkning. Om ådan 

saknade ring från tidigare år ringmärktes den. 

Den kognitiva förmågan uppskattades utifrån den relativa huvudvolymen, d.v.s. 

huvudvolymen korrigerad för strukturell storlek (underarmsbenets längd). Användningen av 

detta index för kognitiv förmåga är befogad eftersom huvudvolymen förklarar hjärnans vikt 

hos ådor (r2 = 0,73; Jaatinen et al., inskickat manuskript) och hjärnstorleken i sin tur har visat 

sig korrelera med kognitiv förmåga (Buechel et al. 2018). Även hos ejdern är den relativa 

huvudvolymen kopplad till bl.a. förmåga att uppfatta predationsrisk: ådor med stor relativ 

hjärnvolym är mer benägna att ingå i sammanslagna kullar under år då predationstrycket 

generellt är högt (Öst & Jaatinen 2015). Under sådana år är det även mindre risk för att 

deras bon blir plundrade (Öst & Jaatinen 2015). 

Ådans kroppskondition vid kullens kläckningstidpunkt angavs som ett index som utgjordes 

av de standardiserade residualerna av en linjär regression av den log-transformerade 

uppskattade vikten vid kläckning som en funktion av det log-transformerade 

underarmsbenets längd. Data från alla år då ejdrar fångats i Tvärminne (1990–2016) 

sammanslogs för att skapa ett globalt konditionsindex som avspeglade effekten av absolut 

kondition. 

Ådans vikt vid kläckning härleddes genom att subtrahera den vikt som ådan uppskattas 

förlora under den resterande ruvningen från den faktiska vikt som uppmättes vid första 

bobesöket. När ådor påbörjat ruvningen äter de inte alls under den resterande 

ruvningstiden (Parker & Holm 1990). Under den cirka månad långa ruvningstiden minskar 

deras kroppsvikt därför kraftigt (Korschgen 1977). För uppskattning av hur mycket vikt 

ådorna förlorat i medeltal under ruvningen användes regressionskoefficienten för den 

linjära regressionen av log(uppmätt kroppsvikt) i förhållande till log(ruvningstid) och 

uppskattat kläckningsdatum (Öst et al. 2008a). 

En ådas relativa ålder estimerades med hjälp av tidigare ringmärkningsuppgifter: antalet år 

sedan ådan för första gången påträffats som häckande i populationen bestämdes; om den 

inte påträffats tidigare så antogs det att detta var det första häckningsåret. Detta estimat 

har dock en inbyggd svaghet då ådor häckar första gången vid 2–5 års ålder, men 

häckningsdebuten sker oftast som treåring (Hario & Rintala 2009). Detta innebär att den 
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ålder som bestäms är en minimiålder. Detta sätt att uppskatta relativ ålder uppvisar dock en 

stark korrelation med den verkliga kronologiska åldern. Vid andra studier har det bedömts 

vara ett pålitligt sätt att undersöka effekt av ådans ålder, då en stor del av ådorna i den 

undersökta populationen fångas varje år och ortstroheten hos arten är väldigt stark (Öst et 

al. 2005, 2018). 

2.1.1.4. Årlig predationsrisk och öspecifik predationsrisk 

 

Effekten av predation uppskattades genom årlig predationsrisk och öspecifik predationsrisk. 

Den årliga predationsrisken uppskattades genom att beräkna det totala antalet dödade 

ruvande ådor som påträffades per undersökt bo under säsongen (se t.ex. Jaatinen et al. 

2011, Ekroos et al. 2012a). Till de undersökta bona räknades samtliga aktiva, plundrade och 

övergivna bon och bon där kullen redan kläckts då boet påträffades. Öspecifik predation 

uppskattades som antalet plundrade bon vid den första inventeringen av holmarna per 

totalantal häckningsförsök (enligt definitionen ovan) på en viss holme ett visst år (se t.ex. 

Öst et al. 2011, Öst et al. 2018). 

2.1.2. Datainsamling vid bobesök 2 

2.1.2.1. Häckande ådors flyktavstånd 

 

Vid andra bobesöket uppskattades en ådas djärvhet genom att bestämma dess flyktavstånd 

till närmaste 10 cm; desto närmare en åda låter en person komma boet desto djärvare 

ansågs den vara. Djärvheten bestämdes enligt standardiserad metodik (figur 2). Samma 

person, alltid iklädd i samma kläder, närmade sig boet med en konstant hastighet efter att 

observatören först försäkrat sig om att ådan var medveten om personens närvaro. Detta 

sätt att mäta djärvhet har visat sig vara individuellt repeterbart mellan åren (t.ex. Seltmann 

et al. 2012).  
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Figur 2. Schematisk illustration för mätning av en ruvande ejders flyktavstånd för att bestämma dess djärvhet. En person 
närmar sig ådan med en konstant hastighet efter att ådan observerat personen, och noterar avståndet (representerat av 
den röda pilen) när flykt ur boet sker. 

 

2.1.2.2. Märkning av ejderungar 

 

Märkningen av ejderungarna skedde vid återbesök vid boet då kullen kläckts . Ungarna 

märktes med en individspecifik färgkombination. Märkningen bestod av en liten (ca 3 cm × 3 

cm) bit av eltejp som limmades på ungens nacke och som beräknades lossna inom loppet av 

ca 3 veckor. Även om den egentliga slitstyrkan för markeringen var svår att bestämma under 

fältarbetes gång, visade sig denna uppskattning vara rimlig. I samband med märkningen 

vägdes samtliga ungar med fjädervåg (till närmaste 1 g). Tarslängd och huvudets 

dimensioner mättes med skjutmått (till närmaste 0,1 mm) . Huvudvolymen uppskattades 

genom att mäta och multiplicera huvudets längd, bredd och höjd (se 2.1.1.3.). 

2.1.3. Datainsamling efter kläckning 

 

Datainsamling efter kläckningen innebar observation av ådor och ungar till sjöss. Detta 

skedde med Sonys videokamera (HDR-XR550VE) monterad på ett teleskop (Swarovski ATX 

30-70 × 95 mm). Ett andra teleskop av samma modell fanns även tillgängligt för att kunna 

bokföra manuellt det som spelades in för att underlätta senare videoanalys. 

2.1.3.1. Gruppstorlek efter kläckning 

 

 Gruppstorleken till sjöss bestämdes genom att räkna antalet ådor och ungar i gruppen som 

ejderungen var del av vid observationstillfället. Grupper kunde dock mingla till sjöss utan att 

utgöra en helhet, något som särskilt sker kort efter borymningen (Öst et al. 2003a).  Om det 

fanns misstankar om att gruppkompositionen som observerades inte var konstant, iakttogs 

ådorna och ejderungarna tills kompositionen med säkerhet kunde fastställas.  Ådornas 
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ungomvårdnadsbeteende och gruppens sociala interaktioner iakttogs. Det kunde 

exempelvis framkomma att ådors närvaro i en grupp endast var tillfällig och att de senare 

kunde lämna gruppen självmant eller jagas bort av kullförande ådor (Öst et al. 2003b, 

Jaatinen et al. 2012). Eftersom flera personer deltog i observationen av kullarna, kunde man 

även säkerställa gruppkompositioner genom att jämföra olika observatörers anteckningar. 

Det var även möjligt att jämföra observationer från närliggande dagar för att ytterligare 

styrka gruppsammansättningen. 

2.1.3.2. Bestämning av ungarnas kroppsstorlek 

 

Ejderungarnas storlek efter kläckning bestämdes genom att jämföra deras uppmätta längd 

till sjöss med en närbelägen ådas kända huvudlängd (se 2.1.1.3, figur 3). Bestämningarna 

gjorde jag utgående från skärmbilder som tagits från det videomaterial som samlades in när 

fåglarna observerades till sjöss. För analysen använde jag mig endast av bilder av simmande 

ungar eftersom ungarnas kroppsposition då bedömdes vara mer utsträckt och mer 

jämförbar mellan olika observationer. 

 

 

Figur 3. Schematisk illustration för mätning av en ejderungens storlek till sjöss utifrån en närbelägen ådas 
huvudlängd. Den röda balken representerar den totala huvudlängden hos ådan (definierat som avståndet mellan 
skallens baksida och näbbspetsen) som uppmättes då ådan fångades på boet. Den gula balken representerar 
ejderungens kroppslängd som bestämdes med bildanalys efter att bilden kalibrerats mot ådans totala huvudlängd. 

 

Tre representativa skärmbilder från videomaterialet togs för varje ungmätning, och en skild 

mätning gjordes utifrån varje skärmbild. Mätningen gjordes med mjukvaran ImageJ. För 

mätningarna räknades sedan ut ett medelvärde, som behandlades som ungens storlek till 

sjöss vid den tidpunkt som skärmbilden härstammade ifrån. För varje mätning noterades 
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även den kalibrerade skärmens pixeldensitet (antalet pixlar per enhet) för att kunna 

bedöma bildskärmskvalitet. Högre pixeldensitet innebar att fåglarna stod för en 

proportionellt större andel av hela skärmbilden.  

För att kunna mäta en unge utgående från en skärmbild tagen från inspelat videomaterial 

kalibrerades bilden med hjälp av kända mått från ådors huvuden. För att perspektivet inte 

skulle förvränga mätningen var det essentiellt att ådan, vars huvudmått användes för att 

kalibrera bilden, var på samma avstånd från kameran som ungen vid mättillfället och att 

både ungar och ådans huvud var i horisontell profil. Jag strävade efter att kalibrera en 

skärmbild med en åda från samma bild som ungen som mättes. Detta var dock relativt 

sällsynt på grund av fåglarnas konstanta rörelse, och oftast användes skilda skärmbilder för 

kalibrering och mätning. Detta betyder i praktiken att en skild skärmbild användes för 

kalibrering, och de proportionella värdena från denna användes för att kalibrera de 

skärmbilder som användes för att mäta ungarna. För att kunna använda samma 

kalibreringsvärden för flera skärmbilder krävdes det att kamerans bild varit stationär så att 

inte förändringar i perspektiv skulle förvränga mätningarna. Ett typexempel på denna teknik 

kan enkelt visualiseras genom att föreställa sig en situation där en åda leder en grupp ungar. 

Fåglarna rör sig horisontalt i ett led så att endast en fågel i gången ses på bilden. Om 

kameran är stationär och inga förändringar sker kan man kalibrera skärmbilder utgående 

från den första bilden, d.v.s. den bild där ådans huvud först ses, och använda samma 

kalibreringsvärden för bilder där ungar uppenbarar sig kort därefter. 

2.2. Statistik 

2.2.1. Beskrivande statistik av materialet 

 

Sammanlagt gjordes 150 mätningar för att bestämma 121 ejderungars storlek till sjöss 

(tabell 1). Största delen (82,6 %) av ejderungarna mättes endast en gång (appendix 2). 

Medeltalet (± SD) för de ejderungar som mättes under åren 2013–2016 var 30,3±5,0 (tabell 

1) och för antalet mätningar 37,5±3,3 (tabell 1). När man ser på proportionen mätta 

ejderungar i förhållande till den totala mängden ungar som teoretiskt kunde ha varit 

mätbara (d.v.s. hade märkts vid boet det året) så var medelvärdet 13,1±3,4 % (tabell 1). När 

mätningar utifrån videomaterialet gjordes var inte målet att analysera en viss andel av 
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insamlat material för ett år; antal mätta ejderungar, mätningar samt proportion mätta ungar 

av alla märkta ungar är den maximala mängden data för ett givet år som jag ansåg att kunde 

pålitligt mätas utifrån insamlat videomaterial. Andelen mätta ungar av alla på boet märkta 

ungar skiljde sig inte signifikant mellan åren (χ2 = 6,04, df = 3, p = 0,11). 

Tabell 1. Antalet ejderungar vilkas storlek mättes, och antalet enskilda mätningar av dessa med medelvärden 

och standardavvikelser. Storleken härleddes från bildmaterial insamlat i skärgården kring Tvärminne 

zoologiska station under åren 2013–2016. Inkluderat är även den procentuella andelen av mätta ungar i 

förhållande till det totala antalet som märktes det året, d.v.s. det teoretiska maximala antalet ungar som 

kunde ha mätts. 

  2013 2014 2015 2016 Summa Medelvärde 

Antal mätta ejderungar 33 34 31 23 121 30,3±5,0 

Antal mätningar 42 37 37 34 150 37,5±3,3 

% mätta av märkta 10,9 11,4 18,1 11,9   13,1±3,4 
 

De mätta ungarna var mellan 0–18 dagar gamla (medeltal ± SD = 2,7 ±3,1 dygn). 

Mätningarna gjordes i huvudsak under ungarnas första dagar till sjöss; och den kumulativa 

procentmängden av antalet mätningar ökade snabbt med ungarnas ålder (appendix 1).  

2.2.2. Statistisk analys och modellselektion 

 

I den statistiska analysen undersökte jag förhållandet mellan de undersökta förklarande 

variablerna (tabell 2) och de individuellt märkta ejderungarnas kroppslängd till sjöss 

(responsvariabel). Bildkvaliteten i form av pixeldensitet för skärmbilder varifrån kroppslängd 

härleddes inkluderades även i analysen som en kovariat för att kontrollera att högre 

bildkvalitet inte orsakat ett systematiskt fel vid uppskattning av ejderungarnas storlek till 

sjöss (tabell 2). Responsvariabeln i form av ejderungens storlek är mätt på kvotskala och för 

att beakta slumpeffekter använde jag en linjär blandmodell (LMM) för att analysera data. 

För att kunna använda en linjär blandmodell krävdes det även att modellens residualer 

skulle vara normalfördelade, ett antagande jag testade med Wilk-Shapiros test. Den linjära 

blandmodellens fel antogs vara normalfördelade. 

Slumpfaktorn i analysen var en hierarkiskt rangordnad slumpfaktor (eng. nested random 

effect) i och med att ungens identitet var grupperad under moderns identitet. Slumpfaktorn 

korrigerade för den pseudoreplikering som annars skulle uppstå eftersom observationer 

från samma kull eller upprepade observationer av samma individ inte är sinsemellan 
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oberoende. Tvåvägsinteraktioner mellan ådans individuella egenskaper och de övriga 

variablerna med undantag för den av tekniska skäl inkluderade variabeln pixeldensitet 

inkluderades även i analysen då de ansågs vara av särskild biologisk betydelse. 

För analysen transformerades förklarande variablerna med standardisering, vilket innebär 

att samtliga variabler fick ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på ett. Ett 

standardiserat värde fås genom att använda sig av formeln: 

 𝑍 = (𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒) ÷

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒  

Detta gjordes eftersom de förklarande variablernas parameterestimat då även anger 

effektstorlek, och eftersom dessa kan jämföras sinsemellan. Modellens förklarande variabler 

var även på väldigt olika skalor (tabell 1), vilket kan leda till att effekten av vissa av dessa blir 

förminskad. Genom standardisering undviks problemet, och det ökar även chansen att 

modellen konvergerar. Alla analyser gjordes i statistikprogrammet R, version 3.4.3 (R Core 

Team 2017). 

Tabell 2. Samtliga undersökta förklarande variabler som användes i analysen av ejderungars tillväxt i Tvärminne 

under åren 2013–2016 (N= 150 mätningar av 121 ejderungar). I tabellen anges också variablernas uppmätta 

enhet, median, medelvärde och standardavvikelse, samt undersökta tvåvägsinteraktioner mellan den fokala 

variabeln och andra förklarande variabler. 

Variabel Måttenhet Median Medelvärde SD Tvåvägsinteraktioner 
Flyktavstånd cm 100,00 155.,53 171,40 Ådans ålder, huvudvolym 

Gruppstorlek Antal 6,00 9,55 10,13   

Huvudvolym mm3 92263,72 91939,31 4260,00 Ådans ålder 

Kroppskondition  g 1582,30 1588,38 102,82 
Flyktavstånd, predation (ö), 
ådans ålder, huvudvolym 

Ådans ålder År 1,00 2,69 3,05   

Pixeldensitet pixel per mm 1,26 1,39 0,71   

Predationstryck (år) Proportion  0,05 0,10 0,05 
Flyktavstånd, ådans ålder, 
kroppskondition, huvudvolym 

Predationstryck 
(öspecifik) Proportion 0,13 0,15 0,13 

Flyktavstånd, ådans ålder, 
huvudvolym 

Ungålder Dagar 3,00 4,07 3,44   

 

Utgående från en komplett LMM med samtliga standardiserade förklarande variabler och 

interaktioner (tabell 2) utförde jag modellselektion för att utesluta förklarande variabler och 

interaktioner som inte kunde förklara variationen i min responsvariabel. Denna kompletta 

modell förenklades sedan genom att utesluta förklarande variabler baserat på Akaikes 
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informationskriterium (AIC), ett informationsteoretiskt verktyg för modellselektion (se t.ex. 

Burnham & Anderson 2002). Akaikes informationskriterium används för att utvärdera hur 

väl modeller passar dataunderlaget och optimerar förhållandet mellan komplexitet och 

förklaringsgrad, där både för få (underanpassning; eng. underfitting) och för många 

(överanpassning; eng. overfitting) förklarande variabler gör modellen sämre (Johnson & 

Omland 2004). Ett lägre AIC-värde indikerar en mer optimal modell, och modeller inom två 

AIC-enheter från den bästa modellen (ΔAIC ≤ 2) anses ha likvärdig modellpassning (Burnham 

& Anderson 2002). Det specifika verktyg som användes, dredge ur R-paketet MuMIn (Bartón 

2015), grundar sig på Akaikes informationskriterium korrigerat för liten sampelstorlek, AICc. 

Vid själva modellselektionen ändrades modellens parameterskattningsmetod från REML 

(eng. restricted maximum likelihood) till ML (eng. maximum likelihood). Det skulle nämligen 

inte ha varit möjligt att jämföra modellers AICc- värden om parameterskattningen gjorts 

med REML och de fasta effekterna varit olika modellerna emellan (Crawley 2007). När en 

slutlig modell valts rapporterades denna dock utgående från REML-parameterskattning 

eftersom detta innebär att slumpeffekternas varians bättre kunde uppskattas jämfört med 

en motsvarande ML-baserad modell. 

3. Resultat 

3.1. Modellselektion 

 

I tabell 3 kan samtliga topprankade modeller (ΔAIC ≤ 2) utgående från den MuMiN-baserade 

modellselektionen av den kompletta modellen ses. Eftersom AIC-baserad modellselektion 

tenderar att föredra modeller med större antal parametrar än de flesta andra 

modellselektionskriterier (se tex. Janssen & de Boeck 1999), valdes modellen med minsta 

antal parametrar bland dessa 18 topprankade modeller (tabell 2) . Denna modell hade även 

det lägsta AICc-värdet av alla kandidatmodeller. 
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Tabell 3. Samtliga topprankade LMM-modeller (ΔAICc ≤ 2) av ejderungars storlek, utgående från MuMiN-

baserad modellselektion av en komplett modell med alla variabler och interaktioner inkluderade (se tabell 2). 

Tabellen anger även antalet frihetsgrader (df), AICc värde samt ΔAICc. ÅP = årligt predationsindex (dödade 

ådor/häckningsförsök), FA = ådans flyktavstånd, ÖP = öspecifikt predationsindex (antalet plundrade 

bon/häckningsförsök), Å = ålder, HV = relativ huvudvolym, UÅ = ungens ålder, GS = gruppstorlek (antal ungar i 

kullen). Kolon betecknar en interaktion mellan förklarande variabler. 

ÅP FA ÖP ÅÅ HV UÅ GS  ÅP:FA ÅP:ÅÅ D:ÖP ÖP:ÅÅ df AICc ΔAICc  

      x   x X         7 1037,8 0,00 

x     x   x x         8 1037,9 0,07 

x   x x   x x         9 1038,5 0,65 

x x x x   x x     x   11 1038,5 0,68 

  x x x   x x     x   10 1038,6 0,83 

x x   x   x x x       10 1038,7 0,90 

x x x x   x x x   x   12 1038,7 0,90 

  x   x   x x         8 1038,9 1,07 

x   x x   x x       x 10 1038,9 1,12 

x x x x x x x x   x   13 1039,0 1,16 

x x x x   x x x       11 1039,0 1,22 

x x   x x x x x       11 1039,2 1,41 

    x x   x x         8 1039,4 1,59 

x     x   x x   x     9 1039,5 1,71 

x     x x x x         9 1039,6 1,83 

  x x x   x x         9 1039,7 1,87 

      x x x x         8 1039,7 1,88 

x x   x   x x         9 1039,8 1,96 

 

3.2. Faktorer som förklarade den uppmätta ungens storlek 

 

Enligt den slutliga LMM-modellen kunde ungens storlek förklaras med ungens ålder, antalet 

ungar i kullen och ådans ålder (tabell 4, 5). Ungen var större ju äldre den var  (b =11,95 

±0,75 (SE)) (figur 4), och mindre ju större antal ungar det fanns i kullen (b =-1,84 ±0,69 (SE)) 

(figur 5) och ju äldre dess moder var (b = -2,63 ±1,05 (SE)) (figur 6). Ungens storlek var 

däremot inte signifikant associerad med andra maternella egenskaper såsom 

kroppskondition vid kläckningen, flyktavstånd eller relativ huvudvolym (alla p > 0,05). 

Ungens storlek förklarades heller inte av predationstryck för hela studieområdet eller för ön 

där modern häckade. Bildkvaliteten i form av pixeldensitet inverkade heller inte. Dessutom 

var samtliga undersökta tvåvägsinteraktioner (tabell 1) icke-signifikanta. 
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Tabell 4. Slutlig LMM efter modellselektion av ejderungars storlek i Tvärminne åren 2013–2016. Tabellen 

visar de fasta effekterna, deras parameterestimat, standardfel, antal frihetsgrader samt t och p-värde. 

  Parameterestimat Standardfel 
Antalet 

frihetsgrader 
t-värde p-värde 

Intercept 113,7 1,13 37,77 101,07 < 0,001 

Ungålder 11,95 0,75 145,53 15,92 < 0,001 

Gruppstorlek -1,84 0,69 143,63 -2,68 0,008 

Ådans ålder -2,63 1,05 46,7 -2,5 0,016 

 

Tabell 5. Skattningen av varianskomponenterna för de slumpeffekter (ungens identitet grupperad under 

moderns identitet) som ingick i den slutliga LMM-modellen av ejderungars storlek i Tvärminne åren 2013–

2016 (se tabell 4). Tabellen anger slumpeffekternas varians och standardavvikelse. 

Slumpeffektskomponent Varians Standardavvikelse 

UNG_ID:MODER_ID 0 0 

MODER_ID 47,05 6,86 

Residual 33,16 5,76 
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Figur 4. Ejderungens storlek till sjöss som en funktion av dess standardiserade ålder 
(medeltal =0, SD = 1), estimerad på basen av en LMM med ålder, gruppstorlek och ådans 
ålder som förklarande variabler (tabell 4). Grafen visar den estimerade regressionslinjen 
inklusive dess 95% konfidensintervall (i grått) och residualer. 
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Figur 5. Ejderungens storlek till sjöss som en funktion av standardiserad gruppstorlek 
(medeltal =0, SD = 1), estimerad på basen av en LMM med ålder, gruppstorlek och ådans 
ålder som förklarande variabler (tabell 4). Grafen visar den estimerade regressionslinjen 
inklusive dess 95% konfidensintervall (i grått) och residualer. 
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Figur 6. Ejderungens storlek till sjöss som en funktion av ådans standardiserade ålder 
(medeltal =0, SD = 1), estimerad på basen av en LMM med ålder, gruppstorlek och ådans 
ålder som förklarande variabler (tabell 4). Grafen visar den estimerade regressionslinjen 
inklusive dess 95% konfidensintervall (i grått) och residualer. 
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4. Diskussion 
 

Mitt arbete visade att det finns en koppling mellan ejderungens storlek under den tidiga 

utvecklingen och antalet ungar i dess kull till sjöss samt moderns ålder. Effekten av åldern på 

ungstorleken var stark trots att variationen i observerad ålder i mitt sampel var liten. Detta 

ger tilltro att metoden som användes för att mäta storlek är användbar för att uppskatta 

tillväxt hos borymmande arter. Det är även värt att notera att både gruppstorlekarna och 

ådornas åldrar som var en del av studien inte avvek från tidigare observationer av 

ejderpopulationer (se t.ex. Mendenhall 1975, Baillie & Milne 1982). 

4.1. Ådans ålder och dess relation till avkommans kroppsstorlek   

4.1.1. Ådans ålder, förhållandet mellan kullstorlek och äggstorlek, och effekter på tillväxt efter 

kläckningen 

 

Tidigare studier av ejdrar har visat att äldre ådor lägger större äggkullar (Öst & Steele 2010), 

vilket innebär att äldre ådor potentiellt även kunde lägga mindre ägg (se 1.1.1.4.). Detta är 

av betydelse eftersom ett positivt förhållande mellan äggvikt och avkommans vikt och 

storlek vid kläckning har konstaterats för flera andra fågelarter (Williams 1994). Större 

äggstorlek har hos den närbesläktade praktejdern (Somateria spectabilis) även visats 

korrelera med större uthållighet och effektivare födointag som unge (Anderson & Alisauskas 

2001). Större äggstorlek har även funnits korrelera positivt med kläckningsframgång, 

överlevnad och tillväxt hos ungar av andra fågelarter (Krist 2011). 

Mot ovanstående kan man argumentera för att kullstorleken hos ejdern förväntas öka med 

moderns ålder, vilket kunde vara associerat med mindre äggstorlek och därmed även 

påverka avkommans storlek efter kläckningen. Jag testade denna hypotes i en sidoanalys 

där jag undersökte sambandet mellan en ådas ålder och äggvikt. Sidoanalysen, som 

inkluderade 615 observationer av 426 ådor från åren 2013–2016, gjorde jag genom att 

räkna ut medeläggvikten för samtliga ådors äggkullar genom att dividera kullvikt med 

kullstorlek. Därefter log-transformerade jag medelkullvikten och ruvningstiden. Ruvningstid 

måste tas i beaktande eftersom äggen progressivt blir lättare under ruvningens gång och 

log-transformeringen var nödvändig eftersom det finns goda skäl att anta att förhållandet 

mellan ruvningstid och vikt inte är linjärt. De standardiserade residualerna av den linjära 
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regressionen av log-transformerad medelkullvikt (responsvariabel) som funktion av log-

transformerad ruvningstid (förklarande variabel), kallad standardiserad äggvikt, fungerade 

sedan som responsvariabel i den egentliga analysen. I denna LMM analyserades den 

standardiserade äggvikten (responsvariabel) som en funktion av ådans standardiserade 

minimiålder som förklarande variabel, med ådans identitet som slumpfaktor. 

Parameterskattningen i denna LMM var baserad på REML. Resultaten av denna sidoanalys 

visade att det fanns en trend för äldre ådor att lägga lättare ägg (b = - 0,07±0,04(SE), df = 

518,60, t =-1,66, p = 0,097). 

Studier har generellt funnit att större äggstorlek främst innebär större kroppsvikt, även om 

en svagare koppling till större strukturell storlek, vilket jag mätte, även funnits (Williams 

1994). Denna distinktion är dock inte nödvändigtvis väsentlig i ett tidigt skede av 

utvecklingen eftersom större kroppsreserver i början även kan innebära större tillväxt på 

kort sikt under den perioden som jag mätte ejderungar. Större kroppsreserver kan även 

innebära att t.ex. fötter utvecklas snabbare vilket kan innebära att födointaget är lättare och 

tillväxten snabbare (Waltho & Coulson 2015). 

4.1.2. Åldersrelaterad mortalitet och dess förhållande till investering i förökningen 

 

En förklaring till större kullstorlek och därmed mindre ägg och mindre ungar hos äldre ådor 

kunde vara en allokeringskonflikt mellan ådans behov att upprätthålla tillräckliga 

kroppsreserver och större kullstorlek på grund av åldersrelaterad mortalitet (se t.ex. Fox et 

al. 2001). Denna förklaring är dock är osannolik eftersom minimiålder (se 2.1.1.3.) i studien 

var 10 år eller mindre förutom en som var 14 år. Ådor uppvisar en ökad åldersrelaterad 

mortalitet först ca 13 år efter att de börjat häcka (Coulson 1984). Värt att understryka är 

även att större kullstorlek inte är kopplat till sämre kroppskondition bland häckande ådor 

eller sämre överlevnad hos ådor eller ungar. I själva verket har större kullstorlek rentav 

funnits vara associerat med lägre mortalitet (Yoccoz et al. 2002) och bättre kroppskondition 

(Öst & Steele 2010) hos ådor, och med lägre äggpredation (Erikstad & Tveraa 1995) samt 

ökad överlevnad hos ungarna efter kläckningen (Öst et al. 2008b). 
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4.1.3. Äldre ådors större kroppsreserver kan möjliggöra produktion av flere men lättare ägg 

 

Högre ålder är associerat med bättre kroppskondition för ejdrar när de övervintrar i 

övervintringsområdet (Laursen et al. 2019a), och under häckning (Jaatinen & Öst 2011). Det 

är därmed sannolikt att kroppskonditionen även är bättre strax före häckningen. Studier 

som funnit en koppling mellan kroppsvikt och ålder hos ejdrar strax före häckning existerar 

inte såvitt jag vet, men studier av andra änder med en liknande häckningsstrategi före och 

efter häckning har visat att äldre honor har större kroppsvikt före häckning jämfört med 

yngre (Milne 1976, Krapu & Doty 1979, Hohman 1986). Den potentiellt bättre 

kroppskonditionen hos äldre ådor strax före häckningen kan bero på att de är bättre på att 

bygga upp kroppsreserver i häckningsområdet före äggläggningen och/eller att de är bättre 

på att upprätthålla de kroppsreserver de samlat på sig redan i övervintringsområdet. 

Före äggläggningen ökar ådors kroppsvikt (Milne 1976, Laursen et al. 2019b). I och med att 

det är sannolikt att äldre ådor har bättre kroppsreserver före äggläggningen, är det möjligt 

att detta är en faktor i deras större kullstorlek (Öst & Steele 2010). Mindre kroppsstorlek 

hos avkomma kan vara en passiv effekt av att äldre ådor lägger större kullar på grund av 

bättre kroppsreserver. Fitnessfördelen av denna större kullstorlek kan dock vara liten, 

eftersom mindre ungar potentiellt kan ha sämre överlevnad (t.ex. Swennen 1989, men se 

4.1.4 och 4.1.5). 

4.1.4. Ådans erfarenhet kan gynna avkomman vid kullsammanslagningar 

 

En åda känner igen sin egen avkomma, och det är möjligt att den även kan optimera 

tillväxtförhållandena för den och därmed motverka eventuella negativa effekter av mindre 

kroppsstorlek hos avkomman (Swennen 1989, Öst & Bäck 2003). Äldre ådor uppvisar högre 

nivåer av aggression, men aggressionen riktas mycket sällan mot egen avkomma (Öst & Bäck 

2003, Öst et al. 2007a). Det är tänkbart att äldre ådor aktivare försvarar sin avkomma mot 

aggression från andra ådor. Det är även möjligt att den sociala dominansen hos äldre ådor 

(se 1.4.1.2) gör att aggression gentemot hennes avkomma är mindre sannolik.  Ejderungar 

som utsätts för aggression kan ha högre energikostnader genom ökad rörelse och stress 

eller mindre näringsintag p.g.a. avbrutet födosök (Wooley & Owen 1978, Keller 1991). Äldre 

ådors avkomma kan potentiellt undvika dessa negativa effekter. 
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Äldre ådor innehar  även mer centrala positioner i kullsammanslagningar (Bédard & Munro 

1977, Öst et al. 2007a). Då ejderungarna håller sig nära sin moder kan en högre ålder hos 

ådan även leda till en mer central position för dem i kullsammanslagningen. Detta kan leda 

till större överlevnad, men även till bättre möjligheter för födointag och därmed tillväxt (Öst 

& Bäck 2003, Rowcliffe et al. 2004). 

4.1.5. Ådans erfarenhet kan påverka ungarnas tillväxt genom erfarenhet av området 

 

Mindre ägg innehåller mindre energi (gula) för det växande embryot och mycket av väldigt 

tidig tillväxt sker med hjälp av dessa reserver (t.ex. Williams 1994). Man kan tänka sig att en 

äldre och mer erfaren åda, som känner området väl på grund av ortstrohet, även kunde 

lägga fler ägg med mindre tillgängliga resurser per embryo. Honan kan motverka 

avkommans mindre kroppsstorlek efter kläckningen genom sin erfarenhet av områdets 

näringstillgång och därmed säkra avkommans födotillgång och tillväxt (Öst et al. 2011). På 

detta sätt skulle ådan kunna undvika att ungarna drabbas av ökad mortalitet orsakat av 

mindre kroppsstorlek vid kläckningen (Swennen 1989). Erfarenhet av häckningsområdet har 

i tidigare studier kopplats till lägre mortalitet hos andra fågelarter (Brown et al. 2008). Det 

har även tidigare spekulerats att ådor kunde utnyttja information som samlats in under åren 

rörande områdets födotillgång till sin fördel (Korschgen 1977). 

4.2. Gruppstorlek och dess relation till avkommans kroppsstorlek 

4.2.1. Gruppstorleken och ejderungarnas födotillgång samt rörelsemönster 

 

Låg födotillgång i sjöar är associerat med högre nivåer av mortalitet hos gräsandsungar 

(Anas platyrhynchos), och det är därmed rimligt att anta att dålig födotillgång även kan 

bidra till försämrad tillväxt i fall där effekterna inte är direkt letala (Gunnarsson 2004). 

Frågan är huruvida större gruppstorlek leder till mindre tillgänglig föda per individ. Studier 

har visat att större sjöfågelkullar använder sig av ett större område för födosök. 

Buffelhuvudhonor (Bucephala albeola) justerar storleken av sitt revir enligt gruppstorlek så 

att födotillgången hålls konstant (Gauthier 1987). Tidigare studier av ejdern har visat att 

större kullar rör sig över ett större område, och att rörelseområdets storlek kan påverkas av 

områdets näringstillgång (Öst & Kilpi 2000). Dessa resultat antyder indirekt att en större 
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grupp förmår reducera näringstillgången på ett område, och att ungarnas tillväxttakt 

potentiellt påverkas av gruppstorleken.  

Studier med ungar hos andra andarter har visat att ungar som födosöker i områden med 

sämre tillgång till mat är tvungna att röra på sig mera (Hunter et al. 1984, Nummi et al. 

2000). Sämre tillgång till mat kunde därmed orsaka mindre kroppsstorlek, inte bara genom 

minskad näringstillgång, utan även genom att orsaka större energiförbrukning (Wooley & 

Owen 1978). 

4.2.2. Förhållandet mellan gruppstorlek och kroppsstorlek kan bero på predation 

 

Det har visats att högre predationsrisk leder till att färre ådor ensamma sköter om sin kull 

och också till att antalet ådor i de sammanslagna kullarna är större (Jaatinen et al. 2011). 

Det är möjligt att mindre kroppsstorlek i större grupper orsakas av predation, och att en 

större gruppstorlek i sig inte är den primära förklarande faktorn. Predation var inkluderat 

som en självständig förklarande variabel i analysen, men sättet att mäta predation (årligt 

och öspecifikt predationsindex) kan vara för grovt för att upptäcka effekter på 

kroppsstorleken hos avkomman. Båda predationsindexen grundar sig på förhållanden till 

lands före ungarna lämnat boet och har därför specifika svagheter. Det öspecifika 

predationsindexet avspeglar förhållandena på ön där ådan häckade, men ejderkullar håller 

sig inte till denna lokal efter borymningen utan rör sig över ett brett område (Öst & Kilpi 

2000). Den specifika svagheten hos årsindexet är liknande; indexet mäter predationstrycket 

för hela studieområdet, men även om kullarna rör sig rikligt så kan denna aktivitet väl ske 

inom områden vars lokala predationsrisk inte avspeglar hela områdets.  

Studier av andra änder har visat att simning och att vara alert innebär energikostnader för 

vuxna individer (Wooley & Owen 1978), och predation kan leda till att kullarna blir tvungna 

att förflytta sig mera.  Det är möjligt att högre nivåer av predation är orsaken till 

förhållandet mellan gruppstorlek och kroppsstorlek eftersom ökad förflyttning kan leda till 

högre energiförbrukning och mindre effektivt näringssök hos ejderungarna (Wooley & Owen 

1978, Keller 1991).  När jag observerade predatorattacker till sjöss medan jag utförde 

fältarbete, kunde attackerna pågå i tiotals minuter, och det är rimligt att anta att sådana 

attacker orsakade extra energikostnader för gruppen som blev anfallen. Värt att notera är 
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att det är sannolikt att dessa predatorattacker ökar energiförbrukningen hos en stor del av 

de kullar som befinner sig nära den attackerade kullen eftersom de rör sig bort från faran 

och att effekten av ett högt predationstryck kan vara storskaligt. Detta gäller särskilt då 

havsörnar är inblandade (M. Öst, pers. komm.).  

Hos änder har det  visats att blotta närvaron av predatorer kan höja pulsen hos individer och 

därmed potentiell energikonsumtion, utan att utåt sett förorsaka förändringar i beteendet 

(Wooley & Owen 1978). Predationstryck har även visats påverka stressresponsens styrka, 

definierat som förhöjd kortikosteronnivå hos ruvande ådor till följd av att forskarna fångat 

och behandlat fågeln (Jaatinen et al. 2014). Detta antyder att det kan finnas 

bakgrundskostnader för ejdern av predation under perioder av högt predationstryck. 

4.2.3. Gruppstorlek och dess koppling till stress  

 

Gauthier (1987) fann att högre kulldensitet, definierat som totala antalet kullar i den damm 

där en kull tillbringade sin första tid, påverkade ungarnas tillväxt negativt hos buffelhuvud. 

Detta spekulerades bero på högre nivåer av aggression orsakat av kulldensitet. Gravänder 

(Tadorna tadorna) som häckar och sköter avkomma i mindre individtäta isolerade områden 

har avkomma som växer snabbare än honor som häckar i individtäta kolonier (Pienkowski & 

Evans 1982). Där har även högre nivåer av konfliktsituationer och den stress det orsakar 

ungarna spekulerats vara orsaken till mindre avkomma (Pienkowski & Evans 1982). 

Upprätthållandet av den nära fysiska associationen mellan ådor och deras avkomma i 

sammanslagna kullar (Öst & Bäck 2003) kunde möjligen vara desto kostsammare ju större 

kullen är. Det är möjligt att upprätthållandet av strukturen blir mer komplicerad då det finns 

flera aktörer; energikonsumtion orsakad av extra aktivitet och aggression från icke-

besläktade ådor kan vara vanligare. Effekten av mer kostsam upprätthållning av struktur och 

stress generellt skulle troligtvis vara något vars effekt i sig är liten, men kan vara en del av 

helhetsbilden som förklarar varför tillväxt är mindre i större grupper. 

4.2.4. Hunger hos borymmande avkomma och dess koppling till energiförbrukning 

 

I Swennen (1989) noterades det att ejderungar som var svultna rörde på sig mera jämfört 

med ungar i bättre kroppskondition. Rörelse orsakat av hunger kan därmed potentiellt leda 

till en ond cirkel av energiförlust hos ungar med dålig kroppskondition, då hunger orsakar 
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mer rörelse som i sig kräver energi. En sådan ond cirkel kunde potentiellt förstärka 

effekterna av mindre kroppsstorlek orsakat av gruppeffekter eller predation.  

4.3. Metodkritik och potentiella förbättringar 

4.3.1. Datamängd och variansen i uppmätta ungars ålder 

 

Jag utförde 150 mätningar utifrån videomaterial av ungar till sjöss för att undersöka ejderns 

tidiga utveckling. Mängden insamlat data begränsades av det faktum att uppskattning av 

ungarnas storlek till sjöss med ImageJ var arbetsdrygt och tidskrävande. Antalet mätningar 

var färre än det som ursprungligen planerats. Antalet observationer uppfyller dock en 

generell tumregel som kräver att per variabel som skall inkluderas i regressionsanalysen bör 

det finnas minst 15 observationer (Harrell 2015). Det är därmed osannolikt att antalet 

observationer i förhållande till antalet förklarande variabler i modellen skulle ha påverkat  

precisionen i skattningen av parameterestimaten negativt. 

Upp till tre dagar gamla ungar stod för 52,6 % av totalt uppmätta ungar; när detta utökas till 

sju dagar gamla ungar är det kumulativa procentantalet redan uppe i 84,7 % (appendix 1). 

Endast 4,7 % av de uppmätta ejderungarna var äldre än tio dagar (appendix 1). Detta 

innebär att även de äldsta ungarna som uppmätts inte uppnått mer än ungefär 20 % av en 

vuxen individs storlek, och att en stor del av den tidiga utvecklingen inte alls observerades 

(Waltho & Coulson 2015). Detta kan naturligtvis ses som en svaghet, men eftersom de 

ungmärkningar som användes förväntades falla av efter några veckor kan detta anses vara 

en inbyggd svaghet. Det bör även nämnas att ett större antal yngre individer i materialet 

även representerar verkliga förhållanden då hög mortalitet i första livsveckorna innebär att 

antalet ungar till sjöss snabbt minskar direkt efter kläckningen och borymningen 

(Mendenhall 1975, Hario & Rintala 2006). Samtidigt så utgör även den höga mortaliteten 

under de första livsveckorna en flaskhals för ejderungarnas överlevnad, och gör periodens 

gallrande effekter särskilt viktiga att förstå. 

Det föga antalet ungar äldre än tre dagar och den stora delen av den tidiga utvecklingen 

som inte kunde undersökas är trots allt ett obestridligt faktum som kan ha bidragit till att 

ejderungens storlek inte var signifikant associerat med de flesta av undersökta förklarande 

variablerna. Tidig utveckling sker i stadier hos ejderungen, och exempelvis fötter utvecklas 
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tidigt eftersom mobilitet är av högsta vikt under de första levnadsveckorna (Waltho & 

Coulson 2015). Det är möjligt att de variabler som inte var associerade med ejderungens 

storlek egentligen är det, men att dessa faktorers effekt först framkommer under den 

resterande tiden av ejderungens utveckling. 

Om jag skulle använda samma metodik för att undersöka ejderns tidiga utveckling igen 

skulle jag prioritera att samla in upprepade observationer av samma ungar och därmed 

kunna analysera individuella tillväxtkurvor . Detta skulle avsevärt förstärka de förklarande 

variablernas förklaringskraft. Jämförelse av individuella tillväxtkurvor skulle även accentuera 

eventuella skillnader i tillväxt mellan individer som direkt efter kläckningen troligtvis är små.  

4.3.2. Är effektstorleken tillräcklig för att antyda biologisk relevans? 

 

Även om jag kunde påvisa ett statistiskt signifikant förhållande mellan ådans ålder och 

gruppstorlek samt ejderungars storlek till sjöss, är det orsak att bedöma om resultaten även 

är biologiskt relevanta. Är de effekter jag fann av tillräcklig storlek för att ha praktisk 

relevans för  den tidiga utvecklingen hos ejdern? Hurudan effektstorlek som krävs för att 

kunna påvisa biologisk signifikans är generellt inte självklart och bör bestämmas från fall till 

fall (Martínez-Abraín 2008). I mitt fall finns det dock orsak att tro att de samband jag fann 

mellan dels ungens kroppsstorlek och ådans ålder, och dels kroppsstorlek och gruppstorlek, 

även är biologiskt signifikanta.  

Eftersom ungens ålder var en del av analysen finns det även ett parameterestimat och 

därmed effektstorlek för variabeln som kan jämföras med effektstorlekarna för ådans ålder 

och gruppstorlek. Effekten av ungens ålder var föga överraskande störst. Om man jämför 

effekterna av gruppstorlek och ådans ålder var de ungefärligt en sjättedel respektive en 

femtedel av effekten som berodde på ungens ålder (tabell 4). Det är dock omöjligt att med 

säkerhet säga huruvida gruppstorlek eller en ådans ålder hade en större effekt eftersom 

medeltalen och standardfelen för deras parameterestimat överlappar. Hursomhelst kan 

effektstorlekarna anses tillräckliga för att antyda biologisk relevans eftersom effektstorlekar 

i denna storleksklass vid tidigare studier har konstaterats ha långsiktiga effekter (Møller & 

Jennions 2002). Värt att understryka är att mindre kroppsstorlek hos ejderungar 

konstaterats vara farligt under den tidiga utvecklingen då det utgör en större risk för att 
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utsättas för predation och svält (Swennen 1989). Kroppskondition i förhållande till 

ålderskohorten är även kopplat till överlevnad för ejderungar (Christensen 1999).  Dessa 

konsekvenser har onekligen biologisk relevans. Det är även möjligt att dålig kroppskondition 

minskar motståndskraften mot patogener (Flint & Franson 2009, Meixell et al. 2016), och 

förvärrar eventuella negativa effekter av infektion (Beldomenico & Begon 2010). 

4.3.3. Metodens noggrannhet och användbarhet 

 

Metoden som användes för att bestämma individuella ejderungars storlek till sjöss visade 

sig vara användbar och noggrann då jag med den kunde identifiera hur flere faktorer 

påverkade tillväxten trots att variationen i ungarnas ålder var låg. Skärmbildskvaliteten i 

form av pixeldensitet visade sig inte ha något samband med ejderungarnas storlek och det 

kan därmed konstateras att metoden inte är känslig för variation i det underliggande 

bildmaterialets kvalitet. Bildmaterial som samlas in under dåliga väderleksförhållanden är 

inte alltid ideellt komponerade eller av högsta kvalitet, och en metod som används för att 

analysera sådant material måste ta dessa utmaningar i beaktande. 

Metoden kunde även modifieras och göras mindre arbetsdryg. Man kunde låta bli att 

använda sig av individuellt märka individer och istället direkt mäta omärkta ungar och ådor.  

Den totala huvudlängden varierar inte mycket hos vuxna ådor (Waltho & Coulson 2015), så 

förlusten av precision skulle troligtvis inte vara stor, särskilt då antalet observationer 

troligtvis skulle vara fler. Därför uppskattar jag det vara möjligt att använda sig av denna 

metod där en slumpmässigt utvald åda i en kull används för att härleda ungarnas storlek. 

Med denna modifierade metod kunde man exempelvis uppskatta generell årsspecifik tillväxt 

och långsiktigt följa med tillväxten i populationer med avsevärt mindre arbetsbörda. 

4.4. Slutsatser 

 

Både moderns ålder och gruppstorleken varierar ejderungar emellan, och jag har kunnat 

visa att dessa faktorer är associerade med ejderns tidiga utveckling. Jag har även kunnat 

konstatera att det trots ett relativt litet material är möjligt att pålitligt uppskatta storleken 

av avkomma som borymmer till sjöss. All ny information gällande ejderns tidiga utveckling 

har stor bevarandebiologisk betydelse eftersom Östersjöpopulationen har minskat kraftigt 
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de senaste årtiondena (Ekroos et al. 2012b). Förhoppningsvis kan den nya informationen jag 

tagit fram användas för att förstå, och förebygga fortsatt minskning av populationen. 
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Appendix 
 

Appendix 1. Antal mätningar av ejderungars kroppslängd på basis av bildmaterial insamlat i 

skärgården vid Tvärminne Zoologiska station (2013–2016) per åldersklass (definierat som antal dagar 

till sjöss) med totalt samt kumulativt procentantal. 

 

 

 Ålder 2013 2014 2015 2016 TOT % kumulativ % 

DAG 0 6 0 4 4 14 9,3 9,3 

DAG 1 5 13 11 6 35 23,3 32,6 

DAG 2 2 5 4 4 15 10,0 42,6 

DAG 3 0 4 9 2 15 10,0 52,6 

DAG 4 3 3 0 3 9 6,0 58,6 

DAG 5 6 2 2 4 14 9,3 68,0 

DAG 6 2 2 4 3 11 7,3 75,3 

DAG 7 10 3 0 1 14 9,3 84,6 

DAG 8 3 2 2 2 9 6,0 90,6 

DAG 9 1 0 0 2 3 2,0 92,6 

DAG 10  0 2 0 2 4 2,7 95,3 

DAG 11 0 0 1 0 1 0,7 96,0 

DAG 12 2 0 0 1 3 2,0 98,0 

DAG 13 2 0 0 0 2 1,3 99,3 

DAG 14 0 0 0 0 0 0,0 99,3 

DAG 15 0 0 0 0 0 0,0 99,3 

DAG 16 0 0 0 0 0 0,0 99,3 

DAG 17 0 0 0 0 0 0,0 99,3 

DAG 18 0 1 0 0 1 0,7 100,0 
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Appendix 2. Totala antalet mätningar, antal mätta ejderungar samt antalet av dessa mätta fler än en 

gång vid mätning av ejderungars kroppslängd på basis av bildmaterial insamlat i skärgården vid 

Tvärminne Zoologiska station per år (2013–2016). 

År Antal mätningar Antal mätta ejderungar Antal mätta >1 gång  Andel mätta >1 gång (%) 

2013 42 33 5 15 

2014 37 34 3 9 

2015 37 31 5 16 

2016 34 23 8 35 

Total 150 121 21   
 


