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Det anses vara en logisk nödvändighet att vilken som hêlst population av väfer eller djur, som

êxisterar i en viss miljö. upplever nágon form av tåthets beroende feedback. Sádan feedback kan te

$ig som en redukt¡on i t er reproduHionsframgången hos individer i en tåt population- Kan täthets

beroende reproduktionsframgång observeras i tåta knölsvansPopulatÍoner?
I föreliggande arbete behandlar jag aspektar i knölsvanens, Cygnus olor, häckningsbiologi och

reproduktionsframgång, Frågeställníngama ãr', i)Hur stora ãgg och kullar lãgger knölsvanen och år

dessa otika i olika populationer?. ii)Hur påverkas ägg- och kullstorleken av ãgglãggningstidpunkten?,

och, iii)Hurdant ãr sambandet mellan kullstorlek och äggstorlek?
Dessutom beskriver jag olika intra- och irrterspecifÌka beteendemönster hos vuxna och unga

knölsvanar- Fõrekommer det skillnader i beteendet beroende på habitat (sjö och hav)? Hur använder

knõlsvañsungarna sin tid på çlika aktiviteter (äta. simma, vila)? Är tidsfõrdelningen (tidsbudjeten) olika

i olika habitat (sjö och hav)?
Studiema av knölsvanamas håckningsþiologi och beteende utbrdes i två populationer i västra

Nyland under våren, sommaren och hösten 1999. Populationema förekommer i två olÍKa habitat;

sjã(Läpptråsk) och hav(Snappertuna). Populationen i Snoppertune rePresenterar en gles och

nyinkommen population mêden cten I Låpptrãsk är äldre och upÞvisar hõg individtiåthat' Arbetet

bãserar sig på äggmåtningar och -rãkningar. registrerade ägglãrggninge- och äggklåckningstidpunkter.

ruvningstider och överlevda ungar- Äggräkningar och -mãtningar sarût uppföliandet av ungarnas

överlevnad utfördes också iAbo skËirgård, i Aasla, 6om fepresenterar en tÈit population.

Det fanns inga skillnader i ägg- eller kullstorlek mellan de olika populationema- Det fÖrekom ett klart

samband mellan äggläggningstidpunHen och kullstorleken. Kullstorleken minskade allt effersom

håckningssãsong€n fiamèfeA. Detta kunde förklaras med skillnader i honomas kondition (honor i

bãttre kõndition iagger större kullar tidigare) eller av att en reducerad kullstorlek är en mekanism för

honan att spara tij (ruvningstiderr för m¡ndre kullar är korbre). Kuflstorleken hade íngen inverkan på

kullens meóetãggsvolym mãn dâremot nog på kullens totala ãggvolym, vilket tyder på att den tolala

satsningen är stöne ftir större kullar och att honor eatear mera tidigt av hãckningssåsongen än senare-

Fysiska interald¡oner mellan vuxna knÕlsvanar från olika revir var mycket sällsynta under hela

forsliningen. Ungarna från olika kullar kom aldr¡g i kontakt med varandra. vilket skulle ha kunnat leda

tjll interàKioner. Korñmunikationen mellan föräldrar och ungar skedde g€nom olika läten, nickande

huvudrörelser och lãtta knuffar. FÕräldrama uppvlsade tydlþt marringbeteende. lnga interspecifika

aggressioner obseverades. Ungarnas tidsbudjet skiljde efg inte fràn varandra i olika habibt- Tiden.

Eom anrrãndês till att äta minkskade med ökande álder hos ungarna- Detta kunde förklaras av

uñgÊmas erfarenhet, ökande kroppsstorlek och övergáng trån svårare tÍllgänglig animalisk ftida till

tãttãre íntiagen vãxtföda- Reduktionen av ãttiden kunde främst ses i ökande av tíden, som

spenderades vilande. Simtiden okade endast knappt, vilket kan vara följden ¿v bãttre abundans av

föda under sommarens senare skeden. Ungama höll sig dessutom hela tiden innanfor fõråldramas

revir.
överlevnaden skilde slg signifikant i de olíka skärgárdspopulationema (Snappertuna æh Aasla).

Endast 5O 96 av de klãckta ungama i den tãta populationen i Aasla överlevde till flygg álder medan

överlevnaden i den betydligt glesare populationen i Snappertuna var 85 %.En långtidsstudie över

utvecklingen av individtãthet och överlevnaden av unger iAasla mellan áren 1975-1999 Uppvisar att

antalet öveflevda ungar per par konelerar negativt med individtãtheten, d v s ungama Õverlevar såmre

ju tätare populationen är. Dylik mõnster av tåthets beroende reproduktionsframgång kunde inte

observeras i populationen i Snappertuna. Populationen här är doch sá nyinkommen och gles att

sådant mönster inte ens kan fõrvãntas finnas. Snapperh¡na kunde tånkas motsvara situationen i Aasla
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