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Reproduktion och ruggning har ofta ansetts vara varandra uteslutande processer, emedan båda âr energetiskt
mycket kostsamma för individen. En överlappning mellan reproduktion och ruggning hos palearktiska arter
uppstår p.g.a. begråinsad tid för häckning med en tillräcklig födotillgång, detta lir speciellt viktigt för
slagugglan (Strix uralensls) som dessutom har en lång ungvårdsperiod. Ruggningen inleder slagugglehonan
först efter att hennes kull kläckts, och avslutar den i god tid så hon hinnerbygga upp ett reservlager fett för
att överleva vintern.

En överlappning av håckning och ruggning inneb?ir ett behov av aÍt göra en resursfördelnings-
kompromiss; vilketdera skall man prioritera n¿ir den energipotential som finns till hands inte räcker till att
satsa fullt på två olika energikrävande processer. Ur honans duglighet sett borde hon satsa mer på häckning

än ruggning, men frågan âr om hon gör det.

I mitt artete undersöker jag om den kostnad som en häckning inneb?ir, syns speciellt vid ruggning
hos slagugglehonor i någon viss ålder. Dessutom undersöktejag om det fa¡ns en energetisk skillnad i
produktion av hand- och armpermor och om detta kunde förklara något om strategin hur slagugglan ruggar
vingpermorna.

En omanipulerad i holk häckande population av slaguggla undersöktes under åren 1979-1994 i
Päijänne-Tavastland. Honans ruggning av vingpennor på båda vingarna avlästes i samband med de årliga
besöken vid holkarna och samtidigt registrerades häckningens resultat. Ruggningsmönstret kombinerades

sedan med det häckningsresultat som erhållits året innan. För att få ett noggunnare estimat på hur mycket
slagugglehonan kan satsa på sin ruggning, använde jag vikten på pennorna.

Mitt resultat stöder tidigare uppfattning om att den resursfördelningskonflikt som uppstfu mellan
reproduktion och ruggning, resulterar i en reducerad mängd f1ädrar som en slagugglehona kan rugga samma

år som hon häckar. För två-åriga för första gången h¿ickande honor irmebár häckningen att massan av ruggade

vingpennor reduceras signifikant jämföf med de tre-åriga honor som häckar för första gången. Handpennor

innehåller dubbelt mera keratin än armpennor och är alltså dubbelt dyrare att producera. Handpennor och

¿u:utperutor ruggas i en sigrúfikant mindre utsträckning i samband med en häckning. Ifäckande honor med

kullar på två till fyra ungar ruggffi signifikant färre ving- pennor än de honor som häckat tidigare men av

någon anledning avstått från att häcka eller misslyckats i sin häckning. Häckningen irnebär en större kostnad
för ruggningen än en hÕg ålder. Den tre månader långa ungvårdsperioden förefaller att t¿ira mera på honans

resurser än en något högre ålder.
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