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I ekosystem pågår en ständig naturlig balansgång mellan organismerna som lever där, rovdjur 
och bytesdjur följs åt i sin populationsutveckling. Människor har påverkat ekosystem på 
många sätt genom vår exploatering av planeten jorden. Vi skapar drastiska och långsiktiga 
förändringar i mark, skog och hav. Östersjön är ett exempel på ett ekosystem där våra 
handlingar lett till bland annat bottendöd, övergödning, överfiske och föroreningar av havet. 
Det kan vara svårt att upptäcka och avgöra hur ekosystem förändras i en akvatisk miljö där vi 
inte kan se vad som händer under ytan. Ett terrestert ekosystem är däremot lättare att övervaka 
och göra studier på. Havsfåglar lever i både havet och på land vilket gör dem till bra 
indikatorer för forskare, då förändringar i den akvatiska miljön kan reflekteras i fåglarnas 
vardagliga beteenden på land. Baltic Seabird Project leder forskningen på ön Stora Karlsö 
utanför Gotland där man studerar Östersjöns havsfåglar, framförallt sillgrisslor. 
 
Sillgrisslan är en kolonilevande havsfågel med utsträckning över hela norra halvklotet. Honan 
och hanen har likartad färgteckning med en mörkbrun rygg/huvud och en vit mage/bröst. 
Vissa sillgrisslor har ett vitt ögonbrynsstreck, dessa kallas för ringvior. Under 
häckningssäsongen föder föräldraparet upp en enda unge som lämnar boet när den är ungefär 
15 dagar gammal, då beger den sig ut i havet med fadern för att lära sig jaga föda. Varje år 
sker en ringmärkning och vägning av sillgrissleungar som lämnar boet på Stora Karlsö, och 
under hela häckningperioden läses ringar av från återvändande ungar/fåglar. Detta har gjorts 
under flera år. 
 
Under 1990-talet var beståndet av torsk (Gadus morhua) kraftigt reducerat vilket i sin tur 
hade lett till att populationen av skarpsill (Sprattus sprattus) ökat radikalt. Forskningen på 
sillgrisslor (Uria aalge) gjorda vid Stora Karlsö visade på att sillgrisslornas ungar tenderade 
att väga mindre när populationen av skarpsill var väldigt stor. Det beror troligen på att 
konkurrensen om föda hos skarpsillen var hård och fiskarnas storlek och energiinnehåll 
minskade i och med det.  
 
I min studie undersökte jag om vikten hos sillgrissleungar, när de lämnar sitt bo, kan ha en 
inverkan på deras överlevnad fram till två års ålder. Hypotesen var att ungar som vägde mer 
kommer klara sig bättre och bli mer återsedda än de ungar som vägde mindre. En andra fråga 
var om medelvikten skiljde sig åt mellan de olika åren. Resultatet gav ingen tydlig skillnad för 
återsedda och ej återsedda tvååriga ungar, däremot var det en skillnad i medelvikt mellan 
åren. Observationerna jämfördes med liknande studier som utförts tidigare (under 1970-talet 
och en år 2007). De överensstämmer med mina resultat, förutom att det under 1970-talet inte 
skiljde sig nämnvärt i medelvikterna mellan åren. Min slutsats är därför att vikten har troligen 
inte någon större inverkan på ungens överlevnad. Förmodligen kompenseras en låg vikt med 
födosök väl ute till havs i sällskap av fadern. Förändringarna i fiskbestånden som skedde 
under 1990-talet ekar fortfarande och de varierande medelvikterna hos sillgrissleungarna 
beror troligen på att det fortfarande råder en obalans i Östersjön. 
 
 
  


