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Alloparenting, dvs skötandet av enn annan individs avkomma samt crèching, dvs sammanslagning av flera
ungflockar till en flock ¿ir intressanta fenomen ur beteendeekologisk synvinkel eftersom de hör till de

"skenbart'' altruistiska beteenden va¡s evolutiva förklaring inte åi¡ så lãttâ att hitta. Crèching har studerats hos

ett antal andfåglar, bl.a- ejder (Somnteria mollissima).

Problematiken nring ejderns crèchebildning kretsar huvudsakligen kring två frilgor: A) Varför överlåimna sin

avkomma åt en annan? och B) Varför sköta andra individers avkomma? Ett flertal hypoteser har frmlagts för
att besvara vardera frågan: A1) Sammanblandningen sker i ett tidigt skede och av en tillf?illighet A2)
Konku¡rensen om låimptiga matplatser leder till konflikter där den förlorande honan överger platsen och

ungama. A3) Honan måsæ övedåta ungarna på någon annan eftersom hon inte klarar av attsköt¿ dem sjåilv.

Att somliga honor tar emot ungar ha¡ förkla¡ats med: B 1) Kostnaden att skötâ exEa ungar är så låg att den

inte har någon betydelse. B2) P¡edationsrisken för de egna ungarna minskar genom en s.k. utspädningseffekt

samt B3) Unga honor skaffar sig erfarenhet genom att vå¡da andras ungar.

Min undersölming koncentrerar sig på tre saker: att ufeda hon-ungflockarnas struktur, att utreda
flocksøbiliteten samt att ureda orsakerna kring crèchebildningen.

F¿iltårbetet uffördes utanför Tvänninne vå¡en 1991. Det gick ut på att m¿irka honor samt väga dem och mäta

längden på radius + ulna för att fastställa konditionen samt att observera bon regelbundet för att fastst¿illa

håiclningens fenologi. Senare noterades flockstrukturer under längs en speciell ruü och enskilda flockars

beteende och ev. interaktioner observerades. Dessutom användes data på flockstrukturer från tidigare fu.

De vanligaste typerna av flocka¡ var en hona med 1-5 ungar och flera honor med ett litet antal ungar (<1

unge/hona). Antalet ungar per flock och ungar per hona för?indrades under såisongens lopp, men antalet honor
per flock giorde det inte. Det fanns e$ stort antal unglösa honor i undersölningsområdec Av de observerade

flockinteraktionerna var ungeflir 25Vo sphttÅngar medan drygt h?ilften va¡ möten mellan flocka¡. Ca 50Vo av
dessa möten ledde till sammanslagningar. Både hon- unggrupper och enbart honor kunde delø i
interaktionerna. i ett fåtal fall flyttade ungar sj2ilvmant över från en flock rill en annan. Inga skillnader fanns

mellan ätande flockar och flockar i rörelse. observationerna av mã¡kt¿ honor antydde en sûor flocksøbilitet.

Det fanns en viss rangordning ifråga om vårdaktiviæt bland honorna, vilket stämmer överens med

undersökningar i bl.a Kafrada. De största strukturella förändringarna tycks ske i början av säsongen.

Predationen tycks inte vara en s¿irskitt dominerande faktor i fråga om crèchebildning. Orsakema till
crèchebildning kan vara olika i olika om¡åden och möjligwis även anpassningar till förhållanden som inte
råder i Östers¡tin.
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