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Hur halsbandsflugsnapparen (Ficedula ablicolis) får ut det mesta  
av livet. 
Josefin Högström  
Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2015 
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. 
 
Visst vore det härligt om man inför varje vägskäl i livet kände till vad man skulle välja? Om 
man på förhand visste hur man borde planera och vilka avvägningar som bör göras. Sådana 
enkla lösningar finns givetvis inte och det finns inget utstakat mål för evolutionen, men 
forskning pågår på fågelarten halsbandsflugsnappare om hur olika avvägningar genom ett 
djurs livstid påverkar varandra. Hur dessa avvägningar påverkar varandra studeras i vad 
som kallas för ”teori om livshistoria”.  
 
Meningen med livet är att föröka sig 
När avvägningar kring reproduktion undersökts hos halsbandsflugsnapparen har det visat sig 
att det selekteras för att individer fortplantar sig redan första säsongen de är könsmogna. 
Denna första kull är ofta stor i relation till kullstorleken kommande säsonger. Att som 
halsbandsflugsnappare få avkomma vid låg ålder och dessutom då få en stor kull kräver 
mycket energi. Konditionen hos honan och hanen påverkas följaktligen vilket försämrar deras 
kvalité och påverkar fjäderdräkten samt ökar risken att drabbas av sjukdom. Dessutom kan det 
även komma att påverka framtida reproduktiv ansträngning negativt så att antalet ägg som 
honan lägger nästa säsong minskar drastiskt.  
 
Att vara en i mängden 
Det är inte bara honan och hanen som känner av konsekvenserna av att föda upp en stor kull. 
Även fågelungar i ett näste med många syskon drabbas på grund av konkurrens om 
omvårdnad, mat och utrymme bland övriga avkommor i nästet. Avkommor i en stor kull har 
uppmätts vara mindre i storlek och vikt än avkommor i nästen med få individer. 
Kroppsstorleken har inte visat sig påverka fåglarna på kort sikt då det i ett bo med många 
avkommor är fler än i ett mindre bo som blir stora nog att lämna boet och bli flygfärdiga. På 
längre sikt har det dock visat sig att fåglar som fötts upp i en stor kull kan få framtida 
svårigheter att reproducera sig. De återkommer dessutom mer sällan tillbaka till 
häckningsplatsen efterföljande år. Fåglar som uppmätts vara mindre i storlek är även mer 
känsliga för infektioner som exempelvis malaria.  
 
Fri(sk) som en fågel? 
Studier har visat att malaria främst drabbar fåglar som är mindre i storlek som ungar samt att 
vuxna individer som investerar mycket i sin avkomma är känsligare för sjukdom. När en 
individ väl infekterats av malaria får den det svårare att reproducera sig framöver då en 
avvägning sker där energi främst går till att bekämpa infektionen. Av samma anledning har en 
infekterad fågel inte tillräckligt med resurser för att investera i en vacker fjäderdräkt. En 
fjäderdräkt som utåt signalerar att hälsan och generna hos individen är god. Då attraktiva 
karaktärer i form av vita fält på hanens fjäderdräkt avtar minskar även möjligheterna till att 
finna en hona att föröka sig med. Att infekteras av malariaparasiter har dock inte visat sig 
påverka halsbandsflugsnappares fortsatta möjligheter till överlevnad. 
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Halsbandsflugsnappare 
Ficedula albicollis 
 

 
 
 
Längd: 13 cm 
Vikt: 12-13 gram 
Vingspann: 22,5-24,5 cm 
 
Täckning: Hane svartvit täckning. 
Utmärkande är den vita kragen runt halsen, den 
stora vita pannfläcken, ett vitt tvärgående fält 
längs basen av de i övrigt svarta handpennorna 
och det vita mönstret på tertialerna. Även på 
fågelns övergump finns ett tydligt vitt fält. 
Stjärten är ofta helsvart, men vita inslag 
förekommer. Kala delar som näbb och ben är 
svarta. Honorna har inte lika distinkt täckning 
som hannarna och går i mer brungrå ton. 
 
Föda: Larver och insekter 
 
Biotop: Bland- och lövskog som har gläntor 
och undervegetation, samt trädgårdar och 
parker med mycket växtlighet. De bygger bon 
av torrt gräs i naturliga håligheter i träd, 
alternativt i fågelholkar. 
 
Häckning: Häckar på våren/sommaren. 
Hanarna anländer till häckningsplatsen innan 
honorna. Honorna väljer partner. Honan lägger 
fyra till åtta ljusblå ägg. Efter 14 dagars 
inkubation kläcks äggen. Efter cirka två veckor 
är ungarna flygfärdiga och lämnar boet. Hanen 
och honan tar hand om ungarna tillsammans. 
 
Migration: Halsbandsflugnapparen är en 
flyttfågel som övervintrar i Afrika men som 
under våren och sommaren häckar i sydvästra 
Asien, östra och mellersta Europa samt även 
begränsat i Sverige på Gotland och Öland. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Utbredningskarta för  
halsbandsflugsnapparen.  
Källa:  

Forskning på Gotland 
Den kunskap som finns om så 
kallade ”avvägningar” mellan olika händelser i 
halsbandsflugsnapparens liv finns till viss del 
tack vare forskning som bedrivs på ön Gotland. 
Det var år 1980 som man började studera 
halsbandsflugsnapparen på Gotland efter att 
man upptäckt att individer återkommer till 
samma häckningsplats år efter år. Under 
häckningssäsongen rör sig fåglarna dessutom 
bara över det begränsade område ön erbjuder. 
Detta gör att halsbandsflugsnapparen på 
Gotland går att följa över en livstid och även 
över flera generationer. Dessa kriterier gör 
populationen av halsbandsflugsnapparen på 
Gotland till en i stort sett unik 
forskningsmöjlighet.  
 
Teori om livshistoria 
Halsbandsflugsnapparen är en lämplig 
modellorganism för studier på teori om 
livshistoria. Det bästa vore givetvis om en 
organism genom livet kunde satsa alla resurser 
på samtliga livshistorieegenskaper och 
funktioner som påverkar individers fitness så 
som tillväxt, fortplantning och överlevnad. För 
att det skulle vara möjligt skulle tillgången till 
mängd tid, energi och näringsämnen vara 
obegränsat. I verkligheten är tillgängliga 
resurser inte outtömliga och därför krävs det att 
avvägningar sker mellan fördelningen av 
resurser på olika livsfunktioner. En investering 
för att något ska vinnas leder till en förlust av 
något annat genom en organisms livshistoria.  

 
 
 
 
 

Livshistorieteori 
Exempel på livshistorieegenskaper: 
 

- Tillväxt 
- Könsmognad 
- Ålder vid första reproduktion 
- Antal på avkomma 
- Storlek på avkomma 
- Investering i omvårdnad av avkomma 
- Åldrande 
- Livslängd 

Figur 1. Halsbandsflugsnappare, adult hane (t.v.) 
adult hona (t.h.).
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