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Malaria är en sjukdom som inte bara påverkar männsikan, utan även andra djur. Den har 

hittats hos bland annat däggdjur, reptiler och fåglar, dock är det andra arter av parasiter som 

orsakar den hos fåglar än hos människan. Jag har studerat malaria hos halsbandsflugsnappare 

och hur den påverkar deras liv, framförallt deras reproduktion. 

Halsbandsflugsnapparen, Ficedula albicollis, är en liten insektsätande fågel, som fullvuxen 

väger runt 13 gram. I Sverige häckar den på öarna Gotland och Öland. Både honan och hanen 

hjälps åt att mata fågelungarna, men enbart honan ruvar på äggen. Under vintern flyttar den 

till Afrika, söder om Sahara. Bland halsbandsflugsnapparna är det vanligt med fågelmalaria. 

Det orsakas av flera arter encelliga parasiter, närbesläktade med de parasiter som infekterar 

oss människor. De sprider sig mellan olika individer med hjälp av myggor. När myggorna 

biter en infekterad fågel hamnar malariaparasiterna i myggans salivkörtlar vilket gör att nästa 

gång den biter en fågel förs parasiterna över och en ny fågel blir infekterad. 

Under åren 2008-2014 fångades ruvande halsbandsflugsnapparhonor in på ön Gotland. Man 

tog blodprov, räknade antalet lagda ägg, vägde fågelungarna och räknade hur många ungar 

som tog sig ur boet. Honorna lades sedan tillbaka i boet. Blodproven analyserades för att hitta 

spår av malariaparasiterna. Dessa uppgifter användes sedan för att se om man hittar ett 

samband mellan infektionsstatus och förökning, mät i antal ägg, fågelungarnas medelvikt och 

antal fågelungar som tog sig ur boet. Totalt användes 15 honor och för varje hona hade man 

uppgifter från åtminstone fyra år i följd. 

Det jag fann var att infekterade individerna lagt färre ägg än friska individer vilket visar att 

parasiten påfrestar fågeln. De som la minst antal ägg var de indivder som blivit infekterade 

som fullvuxna fåglar. Av dessa individer var det vanligt att de ett år inte la några ägg. Detta 

beror på att fåglarna inte skulle klara av att lägga lika många ägg som en frisk individ om den 

vill överleva längre. Om fågeln vilar upp sig ett år kan den sedan få mer avkomma senare i 

livet. En möjlighet som den kanske inte hade fått om den inte hade vilat ett år. 

Analysen av medelvikten för fågelungarna påvisade ingen generell effekt men för specifika 

individer kunde man se att infektionen hindrade dem från att ge sina ungar en lika god start i 

livet, som de som hade friska föräldrar. Procenten av lagda ägg som resulterade i att en unge 

som lämnade boet var lägst för de som blev infekterade som ungar och högst för de som blev 

infekterade som fullvuxna. Att denna grupp hade en högre andel ungar som tog sig ur boet än 

de friska individerna kan tyckas märkligt, men de hade färre unga att ta hand om och ungarnas 

medelvikt var generellt lägre än de hos de friska. 

Den huvudsakliga anledningen till att studera hur malaria parasiter påverkar fåglars 

förökningsmöjligheter är att de parasiter som orsakar fågelmalaria är närbesläktade med de 

parasiter som orsakar mänsklig malaria. Om vi studerar fåglar med malaria kan vi lära oss hur 

sjukdomen fungerar där och dra slutsatser om hur den påverkar människan och hur vi ska 

stoppa denna hemska sjukdom. 


