
 

 

 

 

 

Ökar blåmesen (Parus caeruleus) sin 
födosöksaktivitet när de tillhör en 
flock? 

 

 

Do blue tits (Parental caeruleus) increase their foraging activity when they 
belong to a foraging group? 

 
Jasmine Dehlin 
	

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Biologi 

Grundnivå 15 hp 

Handledare: Johan Watz 

Examinator: Larry Greenberg 

2017-11-09 

Löpnummer: 17:126 



ABSTRACT 
 
Competition between species occurs when they use the same limited resource, for example 
food and space. Competition can be reduced if the individuals of a multi-species group have 
different diets. Some birds forage near the center of the tree and others on the branches. 
Different species of tits build groups in autumn, thereby facilitating search for food and 
vigilance against predators. The purpose of this study was to quantify habitat use when 
feeding and set up a time budget (in regards to the time spent foraging) in blue tit (Parus 
caeruleus), and to see if these differ when blue tits are in a group with other species versus 
when they are by themself. The blue tits were observed with binoculars in deciduous and 
mixed forests, both when they were alone as individuals and when they were in groups with 
other species. Each individual was observed for 5 minutes, and the variables that were 
measured were group affiliation, exposures, activities, group size and composition. The 
results showed that blue tits in groups spent more time searching for food and they also used 
foraging habitats that were more exposed than when they foraged alone. The results also 
showed that when the group size increased, time spent foraging also increased. By belonging 
to a group in the fall can be a successful strategy for optimizing foraging to gather energy for 
the winter.  
 
SAMMANFATTNING 
 
Konkurrens mellan arter uppstår när de nyttjar samma begränsade resurs som föda eller 
utrymme. Konkurrensen mellan t ex mesar i en flock kan reduceras om arterna i flocken har 
olika nischer för födosök. Vissa letar hellre föda på barken på trädet och andra ute i grenarna. 
Olika arter av mesar kan samlas på hösten för att dra nytta av varandra i födosökandet. De kan 
därmed lättare hitta föda och upptäcka predatorer; grupptillhörigheten kan därmed ge flera 
fördelar. Syftet med denna studie var att undersöka val av habitat för födosök och tidsbudget 
(med avseende på tid använd åt födosök) och se om dessa två variabler skiljer åt när 
blåmesarna (Parus caeruleus) är i grupp med andra arter och när de är ensamma. Blåmesarna 
observerades med kikare i löv- och blandskogar både när de var ensamma som enskilda 
individer och när de var i grupp med andra arter. Varje individ observerades i 5 min och de 
variabler som mättes var grupptillhörighet, exponeringsgrad, aktivitet, gruppstorlek och 
artsammansättning. Resultaten visade att blåmesarna i grupp ägnade större tid för födosök och 
använde mer exponerade platser för födosök än de ensamma blåmesarna. Resultaten visade 
även att när gruppstorleken ökade så ökade även tiden som blåmesarna ägnade till födosök. 
Att ingå i grupp med andra arter under hösten kan vara en framgångsrik strategi för att 
optimera tiden för födosök och med det få så mycket energi som möjligt inför vintern.   
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
Konkurrens mellan arter (interspecifik konkurrens) sker när arterna nyttjar samma begränsade 
resurs. Dessa resurser kan till exempel vara boplatser, mat och skydd (Hickman et al., 2015). 
Olika arter kan tillsammans bilda flockar som både kan ge upphov till positiva och negativa 
interaktioner. Överlappar arternas nischer kan grupptillhörigheten vara negativ. Om flera av 
arterna har olika nischer så håller de sig till olika områden i gruppen när de födosöker vilket 
kan resultera i en positiv effekt (Martínez & Robinson, 2016). 
 
Olika arter av mesar samlas på hösten och följs åt vid födosök. Individerna i dessa så kallade 
meståg kan dra nytta av gruppen genom att lättare finna platser med föda och dela bördan av 
att behöva vara vaksamma mot predatorer. Detta kan vara speciellt gynnsamt för mindre 
mesar som till exempel blåmes, då predationsrisken är större för dem än för större arter (Jones 
et al., 2009).  
 
I ett organismsamhälle finns det populationer med olika arter där samspel mellan arter sker 
för att det gynnar båda, så kallad mutualism. Det mutualistiska förhållndet gynnar båda arter 
genom att t ex underlätta att finna föda eller ge varandra skydd. Samspelet mellan arterna 
hjälper även vid vaksamhet mot predatorer där att upptäcka en fara i tid och signalera till 
resten av flocken är avgörande för överlevnaden (Farine et al., 2014). 
 
 
Många fåglar väljer habitat och omgivning med stora kontraster för kamouflage mot 
predatorer som till exempel platser med mycket grenar för mer skydd (Marina, 2009). Även 
att omge sig av en grupp vara en sådan distraktion för predatorn. Därför kan grupptillhörighet 
ge fördelar både på grund av att vaksamheten kan delas och att predatorn distraheras 
(Cresswell & Quinn, 2010).  Blåmesar kan därför tjäna på att söka föda i grupper på grund av 
att tiden som måste användas för vaksamhet mot predatorer kan delas med andra individer (av 
samma och andra arter), och därmed kan blåmesarna ägna mer åt födosök. I tidigare studier 
av blåmes har man t ex sett att blåmesar som födosöker på områden med hög predationsrisk 
ägnar mer tid till vaksamhet på omgivningen än på att leta efter föda (Lendrem, 1983). Det är 
möjligt att avsaknad av grupptillhörighet ger en liknande effekt. 
 
 
I den här studien har jag studerat blåmesens användande av habitat för födosök, med fokus på 
platsens grad av exponering, och tidsbudget (med avseende på tid använd åt födosök). Jag har 
undersökt om dessa två variabler skiljer sig åt när blåmesarna är i grupp med andra arter och 
när de är helt ensamma. Min förutsägelse var att blåmesar som är i grupp med andra individer 
har fler ögon som kan hålla koll på predatorerna (till exempel sparvhök; Sorato et al., 2012) 
och därför kommer de att kunna ägna mer tid till att födosöka, samt kommer att kunna 
födosöka på mer exponerade platser än när de är ensamma.  
 
 
 



Material & metod 
 
Beteendet hos blåmesar studerades genom observationer i fält. Deras beteende observerades 
både i grupp med andra individer av samma och andra arter (i meståg) och när de var 
ensamma för att se om det fanns en skillnad i födosöksbeteende och vaksamhet mot 
predatorer. Varje individ följdes i 5 min där följande variabel mättes:  
 

1. Grupptillhörighet– det vill säga om fågeln observerades ensam eller tillsammans med 
andra arter.  
 

2. Exponeringsgrad – fågelns position poängbedömdes utifrån dess utsatthet/avsaknad av 
skydd mot predatorer. Exponeringsgraden graderades från 1 till 5, där 5 motsvarar helt 
avsaknad av skydd och 1 motsvarar en fullständigt skyddad plats (tabell 1).  
  

3. Aktivitet – dvs om individen letade föda (och då genom sökbeteende med pickande) 
eller spanade på omgivningen. Den totala tiden (mätt i s) som individen sökte föda 
klockades med ett stoppur under 5 min direkt efter exponeringsgraden hade noterats. 

 
4. Gruppstorlek (endast om blåmesen ingick i ett meståg) – dvs antalet individer i 

meståget. 
 
5. Mestågets artsammansättning (endast om blåmesen ingick i ett meståg). 

 
 
Blåmesens typiska habitat är löv- och blandskog, men den finns även i parker och trädgårdar 
(Artdatabanken, 2017).  Observationerna utfördes med kikare i blandskogar och lövskogar i 
och runt Örebro, Kristinehamn och Västra Frölunda i Göteborg (tabell 2). För att få en 
geografisk spridning av undersökningsplatserna och för att minska risken för att observera 
samma fåglar fler gånger så har jag valt att göra observationerna på olika skogar.  
 

Mann-Whitney U-test användes för att testa om det fanns någon skillnad med avseende på 
exponeringsgraden mellan ensamma blåmesar och blåmesar i meståg. I analysen av skillnader 
mellan ensamma vs. blåmesar i meståg med avseende på proportion tid använd till födosök 
använde jag ett t-test. I analysen användes arcsin-roten ur-transformerade proportioner av den 
tid under observationsperioderna (5 min) som användes åt födosök.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 1. Exponeringsgradering som användes i jämförelsen mellan blåmesar i meståg vs. ensamma. 
Exponeringsgrad  
1 Längst in mot stammen på ett träd i en tät 

skog 
2 I de mellersta delarna på ett träd i en tät skog 
3 I de mellersta delarna i ett ensamt träd/ 

yttersta delarna på ett träd i en skog 
4 I de yttre delarna i ett ensamt träd  
5 På marken helt öppet 
 
 
 
Tabell 2. Platser för observationer av ensamma blåmesar och blåmesar i meståg. 

Plats Koordinater Datum Tid Habitat Antal 
blåmesar 

Ladugårdsängen, 
Örebro 

15,2324. 
59,2513 

2017-09-11 12.00 – 13.00 Lövträd vid 
golfbana 

3 ensamma 

Oset och 
Rynningevikens 
naturreservat i 
Örebro 

59,2766. 
15,2650 

2017-09-12 12.00 – 15.00 Lövskog 2 ensamma 
och 2 i meståg 

Västra Frölunda, 
vid en ankdamm 

57,6682. 
11,9184 

2017-09-18 10.00 – 12.00 Blandskog 3 i meståg 

Stenfallet, 
Kristinehamn 

59,3235. 
14,0941 

2017-09-20 10.00 – 11.00 Lövträd 2 ensamma 

Stenfallet, 
Kristinehamn 

59,3235. 
14,0941 

2017-09-21 13.00 – 15.00 Blandskog 1 ensam och 4 
i meståg 

Oset och 
Rynningevikens 
naturreservat i 
Örebro 

59,2766. 
15,2650 

2017-09-22 12.00 – 15.00 Lövskog 2 ensamma 
och 2 i meståg 

Oset och 
Rynningevikens 
naturreservat i 
Örebro 

59,2766. 
15,2650 

2017-09-23 15.00 – 17.00 Lövskog 1 i meståg  

Hemmansvägen, 
Örebro 

59,2560. 
15,2348 

2017-09-25 9.00 – 11.00 Lövträd 2 ensamma 

 



Resultat 

I studien observerades 24 blåmesar, varav 12 av ensamma individer och 12 individer i meståg. 
Gruppstorleken i mestågen varierade mellan 7 och 12 individer och artsammansättningen 
bestod utav blåmes, talgoxe, stjärtmes, tofsmes och entita. De flesta fåglarna använde den 
största delen av tiden då de observerades åt att födosöka och alla blåmesar använde 
åtminstone en del av tiden till födosök. Den blåmes som födosökte minst, gjorde det under 15 
% av tiden, medan 4 av de 24 blåmesarna födosökte under hela observationsperioden.	
Blåmesar i meståg använde i medel 85 % av tiden till att leta efter föda, medan de ensamma 
blåmesarna endast ägnade 50 % av tiden till födosök, vilket utgjorde en signifikant skillnad (t-
test t= 3.78; df = 22; p = 0,001; figur 1). 

	

Figur 1. Tid ägnad åt födosök i proportioner mellan 0 -1 med felstaplar för blåmesar i meståg (n=12) och 
ensamma (n=12). 

De ensamma blåmesarnas medianexponeringsgrad var 2 och 5 av de 12 av dessa blåmesar 
hade exponeringsgrad 2 och 4 blåmesar hade exponeringsgrad 3. De blåmesar som 
observerades i meståg hade en högre exponeringsgrad än de som observerades ensamma; 
deras median värde var 4 och 7 av de 12 blåmesarna i meståg hade exponeringsgrad 4 (figur 
2). Det fanns alltså en skillnad i hur blåmesen exponerade sig ensamma jämfört med i grupp 
(Mann whitney U-test.U = 21,5; p = 0,002) 

När exponeringsgraden var hög hos ensamma blåmesar (och var därmed mindre skyddade), 
ägnade blåmesarna mindre tid till födosök än när exponeringsgraden var låg (figur 3). Det 
fanns alltså en tendens till ett negativt samband mellan exponeringsgrad och födosökstid 
(Spearman rank-korrelation, Rho = - 0,46; df = 10; p = 0,06485). Detta samband saknades hos 
blåmesar i meståg (figur 4, Spearman rangkorrelation, Rho = - 0.12; df = 10; p = 0,3525). 
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I meståg fanns det ett positivt samband mellan gruppstorleken och tiden som blåmesarna 
ägnade till födosök (figur 5, Spearman rangkorrelation, Rho = 0,63; df = 10; p = 0,02). 

 

 

 

Figur 2: Exponeringsgrad för ensamma blåmesar (n=12) och blåmesar i meståg (n=12). Med en skala 1 – 5, där 1 
= minst exponerad och 5 = mest exponerad. De vertikala strecken anger min och max, de horisontella strecken 
anger medianerna och de grå lådorna anger 25 %- och 75 %-kvartilerna. 

 

Figur	3:	Proportion	av	tiden	som	användes	till	i	födosök vid olika exponeringsgrader för ensamma blåmesar 
(n=12). Med en skala 1 – 5, där 1 = minst exponerad och 5 = mest exponerad. 
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Figur	4:	Proportion	av	tiden	som	användes	til	födosök vid olika exponeringsgrader för blåmesar i meståg 
(n=12). Med en skala 1 – 5, där 1 = minst exponerad och 5 = mest exponerad. 

 

 

 
Figur 5: Proportion av tiden som användes till födosök vs gruppstorlek (n=12). 
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Diskussion 
 
Resultaten illustrerar hur blåmesarnas födosöksbeteende och exponering för predatorer skiljer 
sig när de är ensamma jämfört med när de befinner sig en grupp med andra mesar. 
Blåmesarna som befann sig i meståg kunde ägna större tid till att födosöka istället för att 
behöva vara vaksam mot predatorer. De blåmesar som var ensamma under observationen 
ägnade mindre tid till att födosöka, vilket kan bero på att de behövde vara mer vaksamma mot 
predatorer när de inte hade en flock med andra mesar som kunde hjälpa till med att spana 
efter predatorn som t.ex. sparvhök som är det största hotet för blåmesen (Sorato et al., 2012). 
 
Resultaten visar även att de ensamma blåmesarna behövde använda mer skyddade platser mot 
predatorer, dvs använde plaster med lägre exponeringsgrad. Platser där de observerades kunde 
t ex vara i en lite tätare skogklunga eller på det inre området av träden (Lendrem, 1983). 
Blåmesarna i meståg tog förmodligen en större predationsrisk i sin exponering och sökte sig 
till platser med en högre exponeringsgrad och satt gärna i de yttre delarna av träden och även 
öppet på marken (Cresswell & Quinn, 2010; Brauze & Zieliski, 2016), vilket tyder på att 
blåmesarna känner sig mer skyddade när de födosöker i grupp än när de är ensamma.	
Fördelarna	med	”många	ögon”	inkluderar	lättare	upptäckt	av	predatorer	och	stor	spridning	på	
individer	som	leder	till	förvirring	hos	predatorer	och	det	ger	individer	i	grupp	en	fördel	framför	
ensamma	individer	(Martha	&	Jones,	2002). Detta resultat ligger i linje med en undersökning 
om laxar och hur djur ofta ökar viljan att exponera sig för predatorer om individen ingår i en 
grupp eftersom risken minskar att just den individen blir tagen av en predator. Det blir istället 
en konkurrens om resurserna och de kan därmed öka födointaget för att få så mycket som 
möjligt av födan och de justerar därmed födosökstiden efter predationsrisken (Grand & Dill, 
1999).  
 
När man kollade på sambandet mellan tiden ägnat åt födosök och hur de exponerade sig 
kunde man se en trend till att desto mer skyddade de var desto mer födosökte de men det 
fanns ingen signifikant skillnad. Däremot fanns det en skillnad i gruppstorlek och tiden ägnad 
till födosök. Desto fler individer som ingick i meståget desto mer tid ägnade blåmesarna till 
födosök (Hsieh & Chen, 2011). Detta samband kan man även se hos en grupp av fiskar 
(Halichoeres) som ökade sin födoaktivitet i samband med att gruppstorleken ökade (José de 
Anchieta, Sampaio, & Barros, 2013), vilket även är visat i en annan grupp av fåglar (Alauda 
arvensis) där individerna minskade vaksamheten efter predatorer och ökade 
födosöksbeteendet desto större gruppen blev. Studien visade att i den största gruppen av 
fåglar hade födosöksbeteendet minskat och det kan tyda på att det finns en en optimal 
gruppstorlek, där effektiviteten i födosökandet ställs mot tillgången på föda (Powolny, Eraud 
& Bretagnolle, 2012). 
 
Observationerna gjordes på dagen och mellan 10.00 och 17.00 då det var lättast att se 
blåmesarna. Enligt tidigare studier på födosöksbeteenden hos fåglar födosöker de 
kontinuerligt under dagen för att öka fettdepåerna till vintern men däremot så kan platsen för 
födosök variera under olika tider på dygnet (Mónus & Barta, 2016). En möjlig förklaring till 



skillnaden i hur mycket tid de ensamma blåmesarna och de i meståg ägnade till födosök kan 
bero på att jag behövde komma närmare för att se de ensamma blåmesarna eftersom de var 
mer skyddade och därmed oftast längre in eller i en tätare skogsdel kan vara den mänskliga 
störningen som jag orsakade. Samtidigt har blåmesen ett sätt att sortera bort hot som inte 
behöver fly från. Det gör de genom att de individuellt från tidigare erfarenheter av predatorer 
kan uppskatta nivån på fara från en viss predator och känner sedan igen dem (Carlson, Healy 
& Templeton, 2017). Födosöksbeteendet i mestågen kan även ha betydelse beroende på vilka 
arter som är med i meståget och konkurrensen mellan dem	(Martin, Freshwater & Ghalambor, 
2017).  
 

Den här studien visar att leva i grupp med andra mesar under hösten och vintern för att öka 
tiden för födosök är troligen en framgångsrik strategi (Leyequién et al,. 2007). Man skyddar 
varandra genom att en större flock har fler ögon som kan upptäcka predatorer och även fler 
val för predatorn så det ökar chansen att överleva för den enskilde blåmesen. Individerna kan 
därmed fokusera mer på födosökandet än att vara vaksam på omgivningen efter predatorer. 
Om flocken dessutom består av arter med olika nischer för födosök är förmodligen problem 
med konkurrens om födan mellan individerna i meståget liten (Dhondt, 2010), vilket kan vara 
avgörande för vinteröverlevnaden. 
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