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Bio log iska Inst i tu t ionen  

Docent  Caro l ine Isaksson  

Hjälp oss att samla in information om stadens 

påverkan på fågellivet! 

 
Jag heter Caroline Isaksson och är docent i ekologi vid Lunds Universitet. 

Under 2017 startade jag upp ett nytt forskningsprojekt, finansierat av 

FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande), där jag tillsammans med mina kollegor ska undersöka 

vilka effekter (positiva och negativa) stadsmiljön har på fågellivet. Vi 

hoppas nu att ni vill vara med och samla in data till detta projekt. 

 

Varför vill vi ha er hjälp? 

Vi har genom tidigare studier visat att det finns stora skillnader i fåglarnas 

livsmiljöer i staden jämfört med på landet, 

http://www.biologi.lu.se/urbanbirds.  

 
Talgoxar i staden är blekare än fåglar på 

landet. Det beror på att fjädrarna innehåller 

mindre färgpigment. Men varför uppstår 

färgskillnader och andra skillnader hos 

fåglarna i de två livsmiljöerna? Vi vill 

undersöka orsaker till skillnader i fåglarnas 

livsmiljö och hur detta påverkar deras hälsa 

långsiktigt. 
 

 

 

Skillnaderna i livsmiljön påverkar fåglars hälsa på olika sätt men exakt hur 

och om påverkan ser olika ut beroende på klimat och diet vill vi undersöka 

mer. Här kan ni komma in och bidra till att samla in värdefull information. 

Vi hoppas att vi med ert bidrag ska kunna samla in data över hela landet. 

 

Vi önskar hjälp med att; 

 kontrollera häckning under perioden april-juni under våren 2018 och 

våren 2019  

 eventuellt ringmärka årsungar i holk under maj och juni månad 2018 

och 2019 
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Vi letar i första hand efter er som redan har någon befintlig holkpopulation 

ni kan bidra med där ni idag arbetar aktivt med ringmärkning, även om 

ringmärkningen inte är ett krav. Det går även bra att medverka om ni är 

sugna på att sätta upp en holkpopulation eller har en befintlig där ingen 

ringmärkning sker. Holkarna ska helst vara placerade i relativt opåverkade 

naturområden, eller inne i stadsmiljö och de behöver vara öppningsbara för 

att underlätta datainsamling. Om du är intresserad av att delta med 

ringmärkning så sker detta på egen licens så medverkan kräver tidigare 

erfarenhet av detta moment. 

 

Vad kommer informationen att användas till? 

Med hjälp av de data som samlas in kommer vi på Lunds universitet att 

undersöka skillnader i överlevnad och reproduktion hos fåglar i olika 

livsmiljöer och med olika födotillgång för att se hur temperatur och 

föroreningar från stadsmiljön påverkar fåglarnas hälsa. Resultaten från 

studierna ska i förlängningen användas till att bidra till en mer hållbar 

utveckling där det finns utrymme för både människa och natur. 

 

Efter varje fältsäsong kommer vi att sätta samman en rapport baserad på de 

data vi får in. Denna rapport kommer att skickas till alla som varit med och 

samlat in data men också läggas ut på hemsidan. Resultaten som samlas in 

kommer att användas för publicering i aktuella vetenskapliga tidskrifter.  

 

 

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?   

Mer information om projektet går att hitta här: 

http://www.biologi.lu.se/urbanbirds 

 

Har ni fler frågor så kan ni vända er till mig på telefon 046 - 222 17 80 eller 

e-post urban.birds@biol.lu.se. Vi kommer därefter att kontakta er igen för 

att höra om era samarbetsmöjligheter. 

 

 

Bästa hälsningar 

Caroline 
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