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Abstract 
 
In Scandinavia, capercaillie are often associated with pine trees (Pinus sylvestris) in winter, 
with pine needles as the main diet. Few dietary studies have been conducted in Sweden and 
winter diet is subject to little debate. The interesting thing is that this "pine specialist” is also 
found in spruce (Picea abies) forest habitats where pine is scarce or unavailable. In many 
studies outside Sweden (primarily Central Europe) spruce is regularly observed in the winter 
diet, but I have found no reports on the selection of the diet in spruce forest areas in Sweden. 
In this study, I examine the diet of capercaillie (Tetrao urogallus L.) in regions with little pine 
to find out if spruce may have been overlooked as a alternative winter food source. 

I studied the capercaillie winter diet in four geographically different areas in northern Sweden 
by using faecal analysis. I wanted to test if there were differences in the winter diet eaten by 
capercaillie in different habitats, particularly those with hardly any pine. Winter droppings 
were collected during snowy conditions in April 2010. Each dropping  consisted of about five 
pellets from the same capercaillie. Of these, I weighed randomly up and analyzed 1 gram of 
feces. Overall I analyzed a sample of 62 different droppings by microhistological faecal 
analysis. In total, I counted 28 775 fragments of the epidermis and pieces of needles from 
these droppings. My analysis revealed differences in the diet in areas with different habitats. 
Pine was eaten to a large extent whenever it was available. In spruce-dominated forests 
without pine, mainly spruce was eaten. Juniper (Juniperus communis) were a small part of the 
capercaillie’s diet in all the areas I investigated. Birch (Betula pubescens) were also eaten in 
small part, especially in areas with much spruce. Overall, my analysis thus suggests that, 
compared to previous studies in Scandinavia, capercaillie are more flexible in their winter diet 
than previously thought and that spruce can be an important food for them in some areas. 
 

  



4 
 

Sammanfattning 
 

I Skandinavien anses tjädern allt som oftast vara förknippad med tall (Pinus sylvestris) under 
vintern, med tallbarr som huvuddiet. Få dietstudier är gjorda i Sverige och vinterdieten är lite 
debatterad. Det intressanta är att denna ”tallbarrspecialist” även finns i grandominerande 
habitat där tallen är fåtalig eller saknas. I många studier utanför Sverige, framförallt från 
Centraleuropa är granen en vanlig observerad vinterdiet, men jag har inte funnit några 
rapporter om valet av diet i granskogsområden i Sverige. I denna studie undersöker jag dieten 
för tjäder (Tetrao urogallus L.) i områden med liten tall för att få veta om gran kanske har 
förbisetts som vinterdiet.  

Jag studerade tjäderns vinterdiet i fyra geografiskt olika områden i norra Sverige genom 
spillningsanalys. Jag ville se om det fanns skillnader i val av vinterdiet beroende på det 
omgivande habitatet, särskilt i de som hade lite tall. Vinterspillning samlades in under 
snötäckta förhållanden under april månad 2010. Varje spillning bestod av cirka 5 korvar från 
samma tjäder. Från dessa fem vägde jag slumpmässigt upp och analyserade 1 gram. Totalt 
analyserade jag ett sampel om 62 olika spillningar genom mikroskopisk analys. Från dessa 
räknades 28 775 fragment av epidermis samt bitar av barren. 

 I min analys framkom skillnader i valet av diet från områden med olika habitat. Tall åts i stor 
utsträckning när den fanns tillgänglig. I grandominerade skogar utan tall åts i huvudsak gran. 
Enbusken (Juniperus communis) verkar ingå som en liten del i tjädrarnas diet från alla 
undersökta områdena, björk (Betula pubescens) var också äten i små mängder, särkilt i 
områden med mycket gran. Övergripande pekar min analys jämfört med tidigare studier från 
Skandinavien, att tjädern verkar vara mer flexibel i sitt val av vinterdiet än man tidigare trott, 
och att gran kan vara en viktig vinterdiet för dem i vissa områden. 
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Inledning 
 

Tjädern 

Tjädern är den största hönsfågeln i familjen Tetraonidae (orrfåglarna) dit tjädersläktet tillhör 
(Hjorth 1994) och är en polygam art som uppvisar en stor könsdimorfism (Wegge & Larsen 
1987, Pulliainen & Tunkkari 1991, Picozzi et al. 1992), i både utseende och livsföring, där 
tuppen är ofta dubbelt så stor som hönan och även använder olika habitat (Hissa et al. 1990, 
Hjorth 1994, Sjöberg 1996, Wegge et al. 2005).  

Arten utövar lekbeteende vid parning och det är den enda gången som tuppen och hönan 
samspelar med varandra (Wegge & Larsen 1987, Hjorth 1994). Det finns två arter av tjäder i 
Eurasien, Tetrao urogallus L som finns i Europa och västra Ryssland samt den närbesläktade 
svartnäbbade tjädern Tetrao urogalloides (Tetrao parvirostris) som lever i den östasiatiska 
delen (Johansen 1957, Hjorth 1994, Duriez et al. 2007). Hos båda arterna skiljs flera 
underarter ut och beskrivs utförligt i Duriez et al. (2007).  

Det allmänna utbredningsområdet för Tetrao urogallus förknippas i grova drag med den 
boreala skogen, från Skottland i nordväst, genom hela Fennoskandien till norra Sibirien i öst, 
och i Centraleuropa finns några utspridda populationer i Pyrenéerna, Jurabergen, Karpaterna, 
Kantabriska bergen och delar av alperna (Voous 1960, Cramp et al. 1983, Johnsgard 1983, 
Klaus et al. 1989) (i Sjöberg 1996). I den här studien kommer jag att fokusera på Tetrao 
urogallus L. och dess vinterdiet i norra Sverige.  

 

Vinterekologi 

Tiden då marken är snötäckt definieras som vinter i denna studie (Teplov 1947) (i Seiskari 
1962). När marken är snötäckt betar tjädern mest från träd och huvudfödan består därmed av 
barr, löv och knoppar (Rodriguez & Obeso 2000). Enligt Lindroth & Lindgren (1950) 
inträffar denna övergång till träddiet (i deras studie till tall) vid ett snödjup på 15-20 cm. 
Enligt Seiskari (1962) är dock denna övergång mer korrelerad till temperatur än snödjup, 
vilket understöds av Pulliainen (1979) som fann att tjädern redan börjat äta tall i september 
när marken fortfarande var fri från snö.  

Tjädern betar alltså barr från åtminstone mitten av november och övergår till sommardiet i 
slutet av april. Markvegetation som diet under vinterperioden, kan man i princip bortse från.   

Om snödjupet gör det möjligt, sover tjädern i snön för att spara energi (Seiskari 1962, 
Marjakangas et al. 1984, Hjorth 1994). Om det varit perioder med ”blidväder” (över 0 grader 
Celsius) och det senare fryser, bildas skare på snön och då vilar tjädern intill granar med låga 
grenar (Gjerde & Wegge 1987) vilket är ett vanligt vinterbeteende för tjäder (Gjerde et al. 
2000).  
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Habitat 

På grund av sitt utbredningsområde (Figur D) förknippas tjädern med barrskog, innehållande 
ljungbuskar (Calluna vulgaris) och blåbär (Vaccinium myrtillus) med en krontäckning på 
ungefär 40-50 % (ungefär 500 träd/hektar) (Gjerde 1991a, Storch 1993a). Dock har högre 
krontäckning rapporterats från delar av Centraleuropa på 60-70 % (Saniga 2004) och De 
Franceschi & Bottazzo (1991) rapporterade om krontäckning på 80-90 %. Allmänt är arten 
förknippad med mogen eller gammal skog (Rolstad & Wegge 1987, Storch 1993a, 1997, 
Hjorth 1994, Picozzi et al. 1996, Summers 2007, Borchtchevski 2009) och tjäderns 
huvudsakliga utbredningsområde följer grovt tallens utbredning (Seiskari 1962, Storch 1993a, 
Borchtchevski 2009).   

Tjäderns utbredningsområde är stort och därmed lever den i många olika habitat. Slutsatsen 
jag drar från de generella beskrivningarna om vinterhabitatet från det boreala barrskogsbältet 
är att den lever främst i äldre talldominerade habitat (Sieskari 1962, Gjerde & Wegge 1989, 
Gjerde 199a, Swenson & Angelstam 1993, Hjorth 1994, Borchtchevski 2009). Studier från 
Skottland understödjer att den föredrar mogen tallskog vintertid (Catt et al. 1998, Summers 
2007, Wilkinson et al. 2002). Gjerde & Wegge (1989) och Catusse et al. (2002) hävdar att 
granskogsdominerande områden undviks av tjäder i deras undersökta områden. Dock finns 
det några studier gjorda på habitat som motsäger detta. Semenov- Tjan- Shanskij (1959) i 
Sjöberg & Lindén (1991) påvisade att tjädern även lever i granskogsområden med lite tall. 
Från bergskedjan i norra Sverige finns det studier som pekar på att den lever i 
granskogsdominerande habitat hela året (Ekedahl 2005, Gustafsson 2008, Sjöberg Pers. kom. 
2011). 

I övriga Europa verkar den vara mycket mer flexibel, men framförallt verkar den leva i många 
habitat dominerande av olika typer av gran som Picea abies och ädelgranar (Abies alba) med 
bok (Fagus sylvatica) inblandat (Storch 1993a, b, 1995, Saniga 1993, 2004, 2006, Catusse et 
al. 2002, Thiel et al. 2011). Där habitatet avviker mest är i Kantabriska bergen, där man kan 
finna den i lövskogshabitat i form av bok och ek (Quercus petraea) ( Rodriques & Obeso 
2000, Quevedo 2006). Även i Pyrenéerna finns den i bokskogar, men då ofta mixat med andra 
barrträdsarter (Catusse et al. 2002). 
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Figur 1. Tjäderns (Tetrao urogallus L) utbredning i Europa ur tagen ur Hjorth 1994, efter Coutorier 1980 och 
Klaus et al. 1987 [Faktiskt 1989] 
 

Vinterdiet 

Tjäderns habitat är studerad relativt noggrant över större delen av deras utbredningsområde 
(Graf et al. 2006), framförallt under de senaste 20 åren, samtidigt som dietstudier har minskat 
drastiskt under samma tid (Moss et al. 2010). När tjädern återfinns i många olika habitat 
varierar också dieten. Från det boreala barrskogsbältet är de allmänna slutsatserna att tjädern 
endast eller i huvudsak betar barr från tall under vintern (Seiskari 1962, Andersson et al. 
1970, Pulliainen 1970, 1979 Lindén 1984, Gjerde & Wegge 1987, Gjerde 1991b, Hjort 1994, 
Spidso & Korsmo 1994). Andra platser utanför Skandinavien där det rapporterats om att tall 
är en föredragen vinterdiet är till exempel i nord västra Ryssland (Borchtchevski 1994), i 
Skottland (Zwickel 1966, Wilkinson et al. 2002, Summers 2004) och i Tyskland (Breidenbach 
Wilhelm 1982 & Braunisch 2008). De flesta studier visar att tallen är övervägande 
stapelfödan från det boreala barrskogsbältet vintertid. Dock fann Dement’ev & Gladkov 
(1952) (i Sjöberg & Lindén 1991) att när lite eller ingen tall var tillgänglig, betade tjädern 
gran. Till detta sammanhang kan även tilläggas att contortatallen har konstaterats som föda i 
experimentförsök, men också i fält har det observerats (Sjöberg & Danell 2000). En  
(Juniperus communis) kan också betas beroende på hur stort snödjupet är (Pulliainen 1970, 
1979, Andersson Pers. kom. 2010) vilket Gustafsson (2008) bekräftar. Han förmoda att 
enbusken kanske är den mest eftertraktade dieten för tuppar vid snöförhållanden. Även 
knoppar och pollenhängen av björk och har observerats betade av tjäder under vintern 
(Andersson Pers. kom. 2010, Sjöberg Pers. kom. 2010), men jag finner inga rapporter från 
Skandinavien om hur mycket, vilket jag också vill täcka upp med denna studie. 

Dietstudier gjorda på tjäder från andra delar av Europa visar att tjädern betar en hel del andra 
trädarter än tall på vintern, speciellt rapporteras olika typer av ädelgranar (Abies alba, Picea 
abies) (Wilhelm 1982, Jacob 1988 Heinemann 1989, Storch 1993b, Saniga 1998, Rodrígues 
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& Obeso 2000, Catusse et al. 2002, Sachot et al 2003, Lanz & Bollmann 2008), dock föredras 
ädelgran (Abies alba) framför granen (Picea abies) (Storch 1993c).  

Från Skottland finns det studier som visar att tjädern använder Sitkagran (Picea sitchensis) 
som huvudföda under vintern (Picozzi et al. 1996). Sachot (2002) skriver allmänt att 
vinterfödan i Centraleuropa består av vitgran (Abies alba) och av tall i den boreala zonen.  

Från centrala och västra Europa fann Catusse et al. (2002) och Schroth et al. (2005) att lärk 
(Larix spp.) föredrogs som diet på senhösten. Som tillägg kan nämnas att från ryska studier 
rapporters det att den svartnäbbade tjädern äter olika typer av lärk som en stor del av 
vinterdieten (Andreev 1991, Labutin & Pshennikov 1993). Även en del lövträd rapporteras 
som vinterdiet. Rodrígues och Obeso (2000) och Castroviejo (1975) (i Sjöberg 1996) visade 
att knoppar från bok (Fagus sylvatica), hängen och knoppar från björk (Betula pubescens) och 
blad från järnek (Ilex aquifolium) betas av tjäder under vintern beroende på tillgänglighet, 
viket understöds av Jacob (1988), Catusse (2002) och Blanco- Fontao et al. 2010, som fann att 
lövträd ingår som en del i vinterdieten.  

Tjäderns diet varierar m.a.o. från en studie till en annan beroende på var de är utförda. 
Sammanfattar man litteraturen verkar tjädern minst sagt vara flexibel i sitt val av föda, även 
vintertid, med ett spann mellan allt från tall till järnek. Dock är tall (Pinus sylvestris) i boreala 
barrskogsbältet och olika typer av gran i Centraleuropa de mest rapporterade trädarterna som 
vinterdiet. Av den anledningen har studien inriktas på att i första hand jämföra tall och gran 
som diet under vinter i norra Sverige, men jag har även tagit med björk och en i beaktande 
som en eventuell diet.  

Andra trädslag som finns i delar av mitt studieområde, som till exempel sälg (Salix caprea), 
asp (Populus tremula), rönn (Sorbus aucuparia) och den inplanterade Nord-amerikanska 
contortatallen (Pinus contorta) har jag inte tagit med i beaktande som eventuell vinterdiet. 

Eftersom man finner tjädern i så många olika livsmiljöer och dieten skiljer sig mellan dessa, 
är tjädern uppenbarligen i viss utsträckning anpassningsbar. Tallbarr är den rapporterade 
vinterdieten i Sverige och Skandinavien, men jag antar att tjädern bör vara mer flexibel i sitt 
val av diet än vad som tidigare rapporterats. Att tjädern är en god kandidat som paraplyart 
(Pakkala et al. 2003) gör det också intressant och viktigt att förstå mer i detalj tjäderns diet 
och habitatval även vintertid. 

Med denna bakgrund har mitt huvudsyfte med studien varit att studera tjäderns dietval i norra 
Sverige. Framförallt att se om granen är viktig i vissa habitat, som jag tror måste ägnas mer 
uppmärksamhet i frågan om möjlig diet för tjädern under vintern. 

 

Hypotes 

Tjädern bör även i Sverige kunna livnära sig på granbarr som i många andra delar av artens 
utbredningsområde, alternativt även på björk och en. Tjädrar som är stationerade i granskogs- 
dominerande områden bör använda sig av annan vinterdiet än tallbarr. De letar förmodligen 
inte upp enstaka tallar och betar dessa för att senare återvända till granskogen. Deras 
energibudget skulle förmodligen inte gå ihop med den strategin under kalla vintermånader. I 
vissa habitat är förmodligen gran förbisedd som en viktig diet.  
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Material och metoder 
För att pröva och undersöka denna hypotes har jag samlat in och analyserat innehållet i 
vinterspillning från flera olika tjädrar. Jag undersökte spillning som jag plockat från olika 
habitat i fyra områden. Ett område var dominerat av granskog, ett med tallskog och två 
områden med blandad skog, framförallt tall och gran för att ha två referensområden. 

Dessa har sedan jämförts för att se om valet av föda skiljer sig åt mellan habitaten.  

Jag har valt att studera valet av diet genom att se hur tillgången av habitatet (typ av träd) 
förhåller sig till andel och typ av föda.  

 

Studieområde 

Fältarbetet med insamling av spillning gjordes under april månad år 2010 i norra Sverige.  

De fyra olika områdena som undersöktes låg två i Västerbottens län, längs med Umeälven där 
granskog går upp mot fjällbjörkskogen och två i Norrbottens län, längs med Piteälven, där 
tallskog går upp mot fjällbjörkskogen (Figur 2) (Rune 1974). Marken var helt snötäckt under 
hela fältarbetet (Figur 2). 

  

I Västerbotten låg studieområdena i Åskilje och Risträsk (område 1) med blandad skog och 
påverkat av skogsbruk (Pers. obs.). Områdena med huvudsakligen granskog som inventerades 
var kring om Hemvan/ Tärnaby (område 2) som är relativt lite påverkat av skogsbruk 
(Gustafsson 2008). De två områdena som inventerades i Norrbotten låg i Roknäs (område 3) 
med blandad skog, påverkat av skogsbruk (Pers. obs.) och i Tjeggelvas (område 4) med 
huvudsakligen tall, ett urskogsområde där inget skogsbruk är utfört (Josefsson et al. 2010).  

Områdena 1och 3 användes som referensområden medans område 2 och 4 är de huvudsakliga 
jämförelseområdena. Anledningen att jag har två referensområden med blandad skog är att 
kunna se vad tjädern föredrar om både tall och gran finns tillgänglig i olika geografiska 
områden för att kunna dra slutsatser om tall och gran som diet. 
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Figur 2. De inventerade områdena i varje län och rådande snöförhållanden 2010-04-20, hämtat från SMHI 
(2011). 
 

Insamling av spillning  

För att hitta vinterspillning användes snöskoter som transportmedel. Områdena inventerades 
genom att köra runt i en slinga och plocka spillning längs denna. Terrängen som jag 
inventerade gjorde det omöjligt att följa ett i förväg bestämt systematiskt mönster. Berg, 
branter, stenblock och bäckar innebar att letandet fick göras där det var möjligt att ta sig fram 
med snöskoter. Fördelen med detta var att ett större område kunde sökas av och därmed större 
sannolikhet att det var spillning från flera olika tjädrar. Ju fler fåglar jag samlat spillning från 
ju större sannolikhet är det att mina resultat faktiskt representerar födan för hela 
tjäderpopulationen i detta område. 

När en hög med tjäderspillning hittades, antingen efter en spårlöpa eller om spillningen låg 
utspridd under ett träd, lades ca 5 spillningskorvar i plastpåsar (Picozzi et al. 1996) och 
förvarades frysta fram till senare analys (Moss 1973). Påsen med spillning markerades med 
GPS koordinater och datum, detta noterades även på en bärbar GPS (Garmin Astro). Även var 
spillningen hittats, exempelvis under en tall eller gran, eller om jag följt efter en spårlöpa och 
plockat spillning därefter antecknades. 

Uppskattning av habitat 

Med vinterhabitat i den här studien, menar jag den omgivande skogen (Gjerde 1991a), det vill 
säga träden runtom där fågeln (spillning) påträffats (Catusse et al. 2002). Jag gjorde därmed 
en ungefärlig beskrivning av habitatet endast från varje plats jag fann tjäderspillning för att 
med säkerhet veta att habitatet används av tjädern. Detta innebär alltså att jag mätte 
vegetationsstrukturen ovanför snöytan, i min studie beskrivet som kvadratmeter (m2) trädslag/ 
ha. Habitatet kommer alltså beskrivas som den omgivande trädslagsfördelningen från varje 
plats jag funnit tjäderspillning. 

För att beskriva trädslagsfördelningen i den omgivande skogen använde jag ”angle-count 
sampling” (The Bitterlich metod 1984), i Sverige benämnt som relaskopmetoden. Relaskopet 
är vida känt och ett välanvänt instrument av jägmästare runt om i världen för att uppskatta 
trädens grundyta (Bitterlich 1984), och i Sverige är grundytan en standarvariabel som mäts 
med relaskop vid skoglig inventering (Wilhelmsson & Nyström 2009).  
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Grundytan är ett mått på hur många kvadratmeter stammar i genomskärning 
(genomskärningsarean) det finns per hektar, som bygger på formeln G = z k, där G är 
grundytan och z är en räkning av alla träd vars diameter överstiger en given vinkel för 
observatörens öga (relaskopet är mest bekvämt för denna uppgift) och k är en enkel faktor 
relaterad till denna vinkel (Bitterlich 1984). Relaskopet finns i olika utformningar (Bitterlich 
1984), men det jag använde har en spalt (vinkel) på 1cm (räknefaktor = 1) som är fastsatt i en 
kedja eller snöre som är 50 cm långt inklusive en ring i andra ändan. Praktiskt går det till så 
att man håller ringen intill ögat och sträcker ut kedjan maximalt, sedan riktar man spalten mot 
stammarna på 1,3 meters höjd ovan marken och räknar alla stammar som fyller upp spalten 
samtidigt som man vänder sig 360 grader på platsen. 

  

 

   Figur 3. Praktiskt utförande vid mätnig med relaskop. De träd som fyller spalten räknas med (a). De träd som 
inte ska räknas med (b) det vill säga de träd som inte uppfyller spalten (Skogforsk 2011). 
   
 

Alla träd som fyller spalten räknas oavsett avstånd. Grova stammar kan därmed komma med i 
räkningen även om dessa står långt bort från observationspunkten (relaskopet har ingen yttre 
gräns) samtidigt som klena stammar kommer med ifall observationspunkten skulle hamna 
nära dem. Relaskopmetoden tar alltså både hänsyn till storleken på stammarna och densiteten 
(hur nära stammarna står). Det innebär att klena stammar som står tätt ger samma grundyta 
som grova stammar som står glesare (Kuusipalo 1985). Metoden fungerar därmed bra oavsett 
strukturer i habitatet. Varje träd motsvarar 1 kvadratmeter per hektar (vid räknefaktor = 1). 
Om man samtidigt noterar vilket trädslag som uppfyller spalten blir det ett bra sätt att skatta 
trädslagssammansättningen och är en använd metod i många olika studier där man velat skatta 
fördelningen av trädslag (Kuusipalo 1985, Szwagrzyk 1992, Esseen et al. 1996, Zackrisson 
1996, Maltamo 1997, Finne et al. 2000, Butler et al. 2004). 

 

Spillningsanalys 

De vanligaste metoderna som använts för att studera dieten för familjen Tetraonidae har varit 
standardanalyser av spillning eller innehållet i krävan (Moss et al. 2010). Jag har använt mig 
av den förstnämnda. Spillningsanalys har använts i stor omfattning för att studera 
sammansättningen av vilda växtätares botaniska diet (Holechek et al. 1982a, Alipayo et al. 
1992, Wam & Hjeljord 2010). Spillningsanalys med hjälp av mikroskopiska metoder är väl 
beprövade och har använts i många liknande studier på tjäder för att identifiera 
sammansättningen av växtfragment i spillning (Eastman & Jenkins 1970, Owen 1975, Marti 
1982, Wilhelm 1982, Heinemann 1989, Rodrígues & Obeso 2000, Summers 2004, Blanco-
Fontao  et al. 2009). Metoden bygger på att det yttersta cellagret (epidermis) går att identifiera 
på de dåligt nedbrutna växtdelarna som passerat genom magsystemet, och därmed kan 
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växtföda som konsumeras, senare identifieras i spillningen med hjälp av mikroskop 
(Holechek 1982, Marti 1982, Catusse et al. 2002). När det gäller barrträd används även 
klyvöppningarnas utformning (stomata) som hjälp vid identifieringen (Picozzi et al. 1996) 

Det finns många olika sätt att utföra en spillningsanalys på. Många metoder var möjliga att 
använda i min studie, men för att studera vinterspillning från tjäder efter att ha provat många 
olika kvarnar för sönderdelning, färgningsmedel och silmetoder fann jag att nedanstående 
metoder var mer lämpliga och underlättade analysen. 

Referensprover 

För att underlätta identifieringen av växtfragment togs referensprover från den möjliga dieten 
från de undersökta lokalerna, (Eastman & Jenkins 1970, Alipayo et al. 1992, Picozzi et al. 
1996). Jag tog referensprover på tall, gran, björk och en genom att med avbitartång klippa loss 
likadana bitar som tjädern skulle ha betat (Andersson Pers. kom. 2010). De gånger tjädern 
betat uppe i en tall eller gran togs referensprover från kvistbitar den tappat vid betningen.  

Om det fanns spillning och tappade kvistbitar (särskilt med märken efter näbben på barren) 
togs dessa framför andra, eftersom detta då är ett tecken på betesträd (Gjerde 1991a, b, Saniga 
2004). De gånger jag följt en spårlöpa togs referensprover på vegetation som jag såg hade 
betats av tjädern. De sistnämnda är den tredje mest använda metoden för att analysera dieten 
hos vilda djur (Wam & Hjeljord 2010) och därmed en utmärkt metod för att samla 
referensmaterial.  

Referensproverna torkades i 60 grader Celsius i 48 timmar (Blanco- Fontao et al. 2009). Jag 
malde sedan proverna i en kaffekvarn för att epidermis, stomata och andra strukturer skulle bli 
enklare att studera eftersom bitarna då blev mer lika storleken på fragmenten i 
tjäderspillningen. De malda referensproverna silades genom en silserie (Blanco- Fontao et al. 
2009) med 1 mm masknät överst och under den en sil med 0,5 mm masknät. Det 
mellanliggande materialet spreds ut på ett objektglas. Några droppar vatten tillsattes och sen 
sattes ett täckglas på 24x24 mm. Dessa studerades och fotograferades med en digitalkamera 
genom ett mikroskop på 100X förstoring (Blanco- Fontao et al . 2009) och användes som 
standardreferenser (Williams 1969). Som komplement till referenserna använde jag boken 
Vedanatomi (Mork 1966) som stöd i identifieringen. 

 

Analys 

Vid förberedelsen för spillningsanalysen placerades ett par slumpmässigt plockade spillningar 
från varje prov i plastburkar och dessa fylldes med vatten och försågs med lock och fick ligga 
så över natten så spillningen blev ordentligt genomblöt. Därefter öppnade jag locket på ena 
sidan av burken och plockade upp en bit av spillningen med en pincett utan att titta, och denna 
bit lades på hushållspapper så det mesta överflödiga vattnet sögs upp. 1 gram spillning 
(Stewart 1967) vägdes upp på en våg och silades mellan två silar med olika storlekar (Blanco- 
Fontao 2009), först genom en sil med 2 mm masknät och under den en sil med 0,5 mm 
masknät samtidigt som det sköljdes försiktigt under kranvatten.  

De växtdelar som var större än 2 mm och därmed stannade på silen med 2 mm masknät 
placerades i en behållare med vatten, och alla dessa växtdelar plockads ut med en pincett och 
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analyserades under 40X förstoring. De växtdelar som inte gick att identifiera eller som jag var 
osäker på noterades som ”ej identifierbara”. 

Det material som blev kvar på 0,5 mm silen samlades upp och lades i ett glasrör. Jag tillsatte 5 
ml klorin (hushållsblekmedel) i glasröret för att växtpigment på cellerna skulle försvinna 
(Alipayo et al. 1992). Materialet fick ligga så i 30 minuter vilket ökar antalet identifierbara 
fragment väsentligt (Williams 1969, Vavra & Holechek 1980, Holechek 1982). Behandling 
med kemisk klargörande gör att fragmenten av epidermis blir enklare att se under ett 
mikroskop (Moss 1973). Spillningen sköljdes därefter under varmt vatten tills det slutat lukta 
blekmedel (Alipayo et al. 1992). Detta gjordes med hjälp av en ”damstrumpa”  med 
tjockleken 15 denier som sträckts över en tratt. På den utsträckta damstrumpan placerade jag 
den behandlade spillningen och spolade lätt med kranvatten. Spillningen stannade därmed 
kvar på damstrumpan samtidigt som vattnet passerade. Denna behandling gjorde också att 
fragmenten blev renare och tydligare (små partiklar som blivit kvar på fragmenten rensades 
bort). För att förbättra konturerna ytterligare lades provet i ett nytt glasrör och 5 ml vatten 
tillsattes samt tre droppar färgmedel (Rose Bengal Stain) som är ett effektivt och snabbt 
färgmedel för växtvävnad (Saha et al. 1988). Detta behövs bara göras en kort stund innan 
analysen påbörjas (Saha et al. 1988). Färgningen gjordes för att få bättre kontrast och skarpare 
konturer på fragmenten och därmed enklare att identifiera (Hansson 1970). 

Tillräckligt med behandlad spillning togs slumpmässigt ut för att täcka ytan på täckglasen 
(Picozzi et al. 1996). Jag använde mig av två täckglas (24x24 mm) för att få ett högre antal 
observationer som därmed bidrar med mindre felavvikelser totalt sett (Bontti & Bóo 2002).  

Analysen gjordes med mikroskop, huvudsakligen på 40X förstoring, ibland användes 100X 
förstoring (Eastman & Jenkins 1970, Brewer & Harveson 2007, Blanco- Fontao et al. 2009) i 
de fall 40X förstoring inte räckte till för att identifiera något växtfragment. En del fragment 
kunde trots detta inte identifieras. Dessa räknades som ”ej identifierbara”.  

För att undvika att räkna samma fragment två gånger gjorde jag svarta linjer på ett 
genomskinligt papper, som klistrades fast med genomskinlig tejp på undersidan av glaset. På 
så vis kunde man räkna alla fragment systematiskt genom att använda de svarta strecken som 
parallella transekter (Marti 1982). Räkningen blev då i form av ett slingrande mönster över 
hela objektglaset (Heinemann 1989). I det fall fragment överlappade två transekter, räknades 
dessa bara vid den första räknade transekten av de två berörda. Jag var alltid omedveten om 
provernas ursprung när jag utförde analysen, varje prov togs slumpmässigt ut för analys. 

 

Statistiska analyser 

För att analysera datat använde jag statistikprogrammet JMP 9. För analys av variansen 
använde jag ANOVA (Analys of Variance) test (Pis 2002) för att analysera den statistiska 
variansen av dieten från de olika områdena. För att se om det fanns statistiska skillnader 
mellan undersökningsområdena använde jag Tukeys’s HSD. 
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Resultat 

Habitat 
Totalt analyserade jag 67 provytor med relaskopet för att uppskatta vegetationen ovanför 
snöytan. Skillnaderna är klara, den blandade skogen (referensområde 1 och 3) är tydligt 
avvikande mot område 2 och 4, som i sin tur skiljer sig stort emellan i avseende på tall och 
gran (Figur 4). 

  

 Åskilje (1), N=29  Hemavan (2), N=12 

 

 Roknäs (3), N=10  Tjeggelvas (4), N=16 

 

Figur 4. Vegetationsstrukturen från varje undersökningsområde, uppskattat i m2 trädslag per hektar, baserat på N 
= antalet relaskopytor. 

 

Diet 

Från totalt 62 analyserade spillningar och 28775 räknade fragment av epidermis inklusive 
barrbitar (Tabell 1) hittade jag spår efter tall, gran, björk och en. Tjädern åt övervägande av 
barrträd under vintern, 71 % tall, 15 % gran. Björken stod endast för 1,6 % av totala antalet 
räknade växtfragment och enen för 1,1 % (Figur 5).  
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Tabell 1. Antalet analyserade spillningar per område samt antalet räknade fragment från 
epidermis inklusive barr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Översikt över förhållandet mellan alla räknade fragment och barrbitar tillhörande trädslag och 
oidentifierade av totalt 28775 räknade spillningsrester. 

Resultaten visar tydligt att om det finns tall tillgänglig, äter tjädern tallbarr. Hur mycket 
tjädern äter tall och gran beroende på tillgänglighet per område är redovisad som en kvot 
mellan äten/tillgänglig. När tall saknas och gran finns tillgänglig är granbarr en lika använd 
diet som tall (Tabell 2). 

Tabell 2. Förhållandet mellan hur mycket tall respektive gran äts beroende på tillgängligheten. Procent äten är 
utifrån % hittat i spillning och procent tillgänglig är utifrån relaskopytor. 

Område % äten tall % tillgänglig tall kvot
 1. 79,1% 48,8% 1,62
2 0,0% 0,0% -
3 86,4% 87,8% 0,98
4 85,6% 80,2% 1,07

Område % äten gran % tillgänglig gran kvot
1 7,5% 30,0% 0,25
2 73,7% 36,1% 2,04
3 0,0% 7,3% 0,00
4 0,1% 0,0% -  

 Område Antal analyserade 
spillningar 

Antal fragment och 
barr 

Ref 1 27 12939 
Jfr 2 11 4448 
Ref 3 9 4411 
Jfr 4 15 6960 

 Totalt 62 28775 
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När tallens förekomst minskar övergår tjädern till gran, men när tall finns i stor utsträckning 
domineras födan av tallbarr. När tallens tillgänglighet minskar börjar tjädern äta av gran 
(Figur 6). 

 

 

Figur 6. Standardavvikelser för medelvärdena X ± SD med avseende på grundyta och Y ± SD med avseende på 
fragment i spillning. 

 

ANOVA testet var starkt signifikant, F = 43, 8828, P < 0,0001 för granfragment och F = 
71,2370, P < 0,0001 för granbarr (Figur 7). Minst en avviker från de andra och. För att bevisa 
att det finns statistiska skillnader mellan områdena gjorde jag ett TUKEY´S HSD, P < 0,05 
visade att det var område 2 som avvek och resterande områden var statistiskt lika. För att visa 
att analysen inte skiljer sig nämnvärt om man analyserade fragment eller barrester visas 
medelvärdena för både fragment och barr för gran (Figur 7).  

  

Figur 7. ANOVA test för granfragment längsmed y-axeln till vänster respektive granbarr längsmed y-axeln till 
höger med de olika områdena längs med x-axeln. Område 2 skiljer sig starkt från de övriga.  
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Diskussion 
 

Val av diet 

Min spillningsanalys visar att tjädern äter en hel del gran när tall saknas (Figur 6). Av totalt 
28775 analyserade växdelar kom 15 % från gran (Figur 5), där övervägande delen återfanns i 
spillningar från område 2. Detta stämmer väl överens med min hypotes, det vill säga att tjäder 
äter annat än tall när den är sparsamt förekommande (område 2). Att jag säger sparsamt 
förekommande är för att jag i fält observerade en del tallar i område 2, trots att jag inte fick 
med några tallar när jag uppskattade habitatet utifrån de platser där jag fann spillning. 

 Eftersom granen åts i stor utsträckning i detta område och med andra ord är en viktig 
vinterföda för dessa tjädrar ger det anledning till att fundera varför. Vintern är den kritiska 
perioden för många djurarter. Tjäderns chans att överleva vintern beror mycket på val av 
habitat (Storch 1993b). Mängd och val av diet som tjädern måste inta under vintern, beror 
direkt på vilka fysiska påfrestningar som måste klaras av. Exempelvis måste tjädern ha 
förmågan att välja ut de energirikaste barren för att klara kyla nedåt -40 grader Celsius (Hjorth 
1994). Med denna bakgrund är det orimligt att tro att tjädern flyger långa sträckor under korta 
vinterdagar för att leta lämplig diet. Generellt verkar inte tjädern mixa sin föda i någon 
betydande mening. Allt som oftast bestod varje spillningsprov av i huvudsak en dominerande 
föda, frånsett den inblandade enen som ofta förekom i spillningarna, men i väldigt små 
kvantiteter.  

Kanske är det tillgängligheten av en i förhållande till tall och gran som är förklaringen till att 
den nyttjas sparsamt, speciellt på vintern då de flesta enbuskarna är översnöade. Skulle det 
finnas rikligt med enbuskar tillgängliga kanske tjädern skulle äta mer av den. Enen kan också 
ha varit svårare att identifiera vid själva analysen (se vidare i felkällor). Enen verkar dock 
vara väldigt begärlig om den finns tillgänglig. De kemiska aspekterna talar dock inte för att 
enen ska vara speciellt eftertraktad (Stolter et al. 2010). 

Jag fann inte så mycket björkfragment i spillningarna, endast i ett fåtal. I område 2, där 
björken faktiskt dominerade trädslagsammansättningen, kan det tyckas märkligt att björken 
inte åts speciellt mycket. En förklaring till att björk dominerade vegetationen, är att de flesta 
spillningarna hittades i gränszonen mellan gran och björk, och tjädrarna gör regelbundna 
besök till björkskogen (Gustafsson 2008). I gränszonen är också granarna betydligt mer 
utspridda än björkarna (Pers. obs.). Dock observerade jag även i fält att björk betats av tjäder, 
vilket även observerades av Gustafsson (2008). Tjädern söker också vila i björkar, framförallt 
i de som blivit böjda av snötrycket (Figur 8) vilket jag observerade ett flertal gånger, 
framförallt i det gran - och björkskogsdominerande området.  
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   Foto: Staffan Öberg 

Figur 8. Uppenbarligen är björken en ofta nyttjad sovplats. Här har tjädern vilat uppskattningsvis två nätter i 
samma björk eftersom båda spillningarna under den böjda björkstammen innehåller blindtarmstömning.  

Näringsvärde och kemiska aspekter 

Om tall fanns tillgänglig i stor utsträckning åt tjädern gärna tallbarr. Tittar man på de kemiska 
aspekterna finner man att växtätare väljer föda i förhållande till det kemiska innehållet likväl 
som växter använder olika substanser till försvar mot växtätare (Pulliainen & Lajunen 1984). 
Skogshöns och även andra växtätare påverkas negativt av höga halter av kemiskt försvar i 
växtdelarna de äter (Seldal et al. 1994, Gugliemo et al. 1996, Hewitt & Kirkpatrick 1997).  

Koncentrationen av kväve är högre i tall än i gran, men tall har också minst 
växtförsvarssubstanser som fenoler och tanniner (Stolter et al. 2009, 2010). Spidso & Korsmo 
(1994) fann att tjädern föredrar att beta tallar med hög kvävehalt och lågt resininnehåll i 
barren, dock hade inte tanniner någon inverkan på betningen. Detta överensstämmer med 
Sjöberg & Lindén (1991) som fann att tjädern föredrar barr med rikt kväveinnehåll men också 
undvek höga koncentrationer av resiner. Pulliainen & Tunkkari (1991) fann att kväve och 
fosfor var viktiga ämnen för tjädern när det gäller dieten. I experimentförsök med 
kvävegödslade träd var dessa ofta mer betade av tjäder än andra (Andersson et al. 1970). 

Kväve är ett livsnödvändigt näringsämne för växtätare (Mattson 1980). Således verkar både 
kväve, fosfor och resininnehållet ha en avgörande roll i valet av diet. Olika växtarter har olika 
kemiskt innehåll, men i överlag klarar sig skogshöns flera månader på ensidig diet som 
innehåller resiner och fenoler, därför antas skogshönsen klara kemiskt växtförsvar relativt bra 
(Bryant & Kuropat 1980). Tjädern visar inte bara förkärlek för tall utan Schroth et al. (2005) 
fann också att gran rentav undveks som diet. Detta stämmer överens med en dietstudie utförd 
av Wilhelm (1982), som rapporterar att Pieca abies inte användes som föda, trots att den var 
vida spridd. Thiel et al. (2010) gjorde studier på fångade tjädrar, där de kom fram till att barr 
från tallarter (Pinus sylvestris, Pinus mugo, Pinus cembra) gav 20 % mer omsättningsbar 
energi per torrvikt massa än barr från gran (Picea abies och Abies alba). Man ska dock vara 
försiktig när man tolkar näringsstudier som erhålls av fåglar i fångenskap (Marjakangas & 
Moss, 1991). I ett försök med en fistulerad ko (lucka in till vommen) fann Stolter et al. (2009) 
att smältbarheten mellan tall och gran inte skiljer sig åt. Det är möjligt att smältbarheten 
mellan tall och gran inte skiljer sig även för tjädern. 
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Natträd 

Ser man på sovplatserna för tjädern, fann Thiel et al. (2007) att tallen var ett föredraget 
natträd för vila vintertid och att gran (Picea abies) undveks. Detta överensstämmer väl med 
observationer från Skandinavien, där tallen är natträd i 95 % av alla observationer (Hjorth 
1994). Dock motsägs detta av en studie gjord av Finne et al. (2000) i sydöstra Norge, där 90 
% av alla sovplatser under våren var placerade under låga grenar av gran. I Centraleuropa 
verkar också granen vara av stor betydelse för vila. I Schweiziska alperna visade Lanz & 
Bollman (2008)  att gran (Picea abies) var det dominerande natträdet (vintertid), liksom i 
Slovakien där samma typ av gran var dominerade (87 %) under vintern (Saniga 2004). Från 
mitt studieområde 2, med mycket gran, observerade jag under fältarbetet att gran användes 
som natträd, även högt uppe i trädet vilket Andersson Pers. kom. (2010) bekräftar. 

 

Tillgång och habitatets lämplighet 

Många av ovanstående studier motsäger att det finns tjäder som äter gran och lever i 
granskogsdominerande områden, framförallt i Skandinavien. Vissa av dessa aspekter kanske 
återspeglar varför tjädern föredrar tall framför gran när den finns tillgänglig, men det ger inte 
svar på varför tjädern finns i granskogsdominerande habitat, dessutom med gran som 
huvudsakliga diet. Av mina dietstudier att döma, verkar tjädern inte nödvändigtvis behöva 
tall.  

Skillnader i dieten torde mer bero på lokal tillgänglighet till föda (Rodriquez & Obeso 2000), 
än på grund av kemiska aspekter och kvävetillgång i barren. Saniga (2003) fann liknade 
mönster i habitatval, där tjädertuppar valde habitat i proportion till tillgång och inget speciellt 
habitat föredrogs eller undveks. Tjäderns flexibilitet i diet är visad genom många olika studier 
inklusive min egen, och en rimlig slutsats kan vara att om den bästa födan inte finns 
tillgänglig, tas den näst bästa, föredragen föda är inte synonymt med nödvändig föda 
(Marjakangas & Moss 1991).  

En annan förklaring kan vara att de granskogsdominerande habitaten är så gynnsamma och 
fördelaktiga för tjädern övriga tider på året att den överväger att stanna i dessa habitat över 
vintern, och därmed mer eller mindre blir tvingad att beta gran. Valet av habitat kan också 
härledas till ett bra skydd mot rovdjur och häckningsframgång. Granen är ett viktigt skydd, 
även vintertid (Gjerde 1991, Seiskari 1962). Haneborg et al. (2000) drog slutsatsen att valet av 
sovplats i första hand beror på predatorer. I ett försök med konstgjorda bon fann man en tydlig 
korrelation mellan predation och fragmenterade skogar (Andrén et al. 1985), vilket bekräftas 
av Storaas et al. (1999), Saniga (2003) och Kvasnes & Storaas (2007). Kurki et al. (2000) 
fann att häckningsframgången minskade i fragmenterade skogar, sannolikt på grund av 
bopredation av generalistpredatorer. Till detta kan tilläggas att Storch (1997) fann att tuppar 
som dödades av predatorer hade mindre gammal skog i deras hemområde än de som 
överlevde.  

Häckningsframgången ökar dock med ett ökat blåbärskikt (Selås 2000, Baines et al. 2004) och 
är en avgörande faktor i val av habitat (Storch 1993a, b).  

Tjädern är även starkt förknippad med blåbär, både som diet och skydd under sommaren och 
hösten (Rolstad 1988, Schroth 1991, Storch 1993a, b, Selås 2000, Wegge et al. 2005). Den 
största utbredningen av blåbär finns i granskogar (Kardell 1980, Wegge et al. 2005). I Sverige 
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dokumenterade Eriksson et al. (1979) att det var 50 % mer blåbärstäckning i granskogar än i 
tallskogar. Under sommaren och hösten föredrar tjädern i huvudsak granskogar (Rolstad 
1988, Wegge et al. 2005). Således verkar både kvalitén på maten, vegetationsstrukturer och 
skydd mot predatorer vara viktiga faktorer vid utnyttjande av habitat (Sjöberg & Danell 2000, 
Lanz & Bollmann 2008).  

Kanske skulle några av dessa faktorer överväga i valet att stanna året om i granskog. Catusse 
et al. (2002) antog att på individnivå kan endast de minderåriga tjädrarna välja habitat och 
diet, och när detta val är gjort, blir de territoriala individer för resten av livet, helt beroende av 
deras övervintringsplatser och maten som finns tillgänglig där. Detta stämmer överens med 
studier gjorda av Wegge & Larsen 1987 och Storch (1997) som genom sändarförsedda tjädrar 
observerade att ettårstuppar och två år gamla tuppar inte var territoriala. De flyttade 
oregelbundet runt mellan lekplatser och först vid 3 års ålder bosätter sig de nära en lekplats, 
och etablerar där ett livslångt territorium. Ytterst sällan kan en två år gammal tupp etablera 
revir (Hjorth 1994).  

Detta beteende finns även hos hönor (Ekedahl 2005) där sändarförsedda tjäderhönor visade på 
att äldre hönor intog de bästa habitaten, och stannade där hela året medan de yngre 
individerna fick ta de mindre lämpliga habitaten. Det visar på att hönorna också är 
revirförsvarare (Hjorth 1994) och reviret är så starkt för den enskilde tjäderindividen att inte 
ens störningar eller miljöpåfrestningar får den att byta habitat (Rolstad & Wegge 1987, 
Catusse at al. 2002).  

Detta skulle eventuellt kunna vara en förklaring till den stora variationen i resultat av 
dietstudier från Centraleuropa jämfört med studierna från det boreala barrskogsbältet där 
tjädern har större möjligheter att välja lämpligt habitat. I Centraleuropa där det numera endast 
finns kvar små sammanhängande skogar, är tjädern tvungen att anpassa sig till dessa, och diet 
väljs därmed beroende på tillgänglighet. De relativt mycket större sammanhängande skogarna 
i det boreala barrskogsbältet innebär en mycket större valfrihet att välja trädslag, och därmed 
väljs företrädesvis tallhabitat. 

 Om vi utgår från att tallskogshabitat eftersträvas av tjäder, bör det leda till att unga fåglar 
försöker att bilda ett revir inom ett sådant område. Om dessa tallhabitat redan intagna av äldre 
tuppar, kanske yngre tuppar söker sig till granskogsdominerade områden och bildar sitt revir 
där istället. Eftersom tjädern utövar territoriellt beteende, drivs förmodligen yngre tuppar bort 
från områdena nära en lekplats (Gjerde & Wegge 1989). På grund av den stora 
fragmenteringen av skogarna i Sverige (Hjorth 1994), blir varje tupps hemområde större för 
att tillfredställa sina behov (Gjerde & Wegge 1989). Genom att tallen är fördragen, är det 
rimligt att anta att bristen på konkurrens i de granskogsdominerande områdena är orsaken till 
att dessa områden väljs. Territoriala arter är densitetsberoende när det gäller spridning (Wolff 
1997, Matthysen 2005).  

Tjädern i helhet verkar vara dock vara väldigt flexibel, men på individnivå är den helt knuten 
till en typ av habitat som den en gång valt (Catusse et al 2002). Under vintern, som är en 
kritisk period ur överlevnadssynpunkt, förstärks troligtvis denna interaktion, och kulminerar 
framåt våren under parningssäsongen (Gjerde & Wegge 1987, Gjerde & Wegge 1989).  

Tjäderns spelplatser är förmodligen en viktig anledning till detta val av habitat (Storch 
1993b). Spelplatsens strukturer är väl beskrivna (Winqvist 1983, Rolstad & Wegge 1987, 
Hjorth 1994, Storch 1997). Område 2 i denna studie, som är relativt lite påverkat av 
skogsbruk väcker tanken att där skulle det finnas extra lämpliga spelplatser. Men på grund av 
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snöförhållandena när jag gjorde studien saknar jag egna uppgifter om 
vegetationsförhållandena från mina undersökta områden. Därför är det svårt att avgöra om de 
är speciellt lämpliga som spelplatser. 

Det måste utföras fler studier i liknade delar av Skandinavien för närmare analyser i ämnet. 
Speciellt skulle det vara av stort intresse att veta vid vilken nivå på tallens tillgänglighet, som 
tjädern går över och betar gran. Att förstå varför tjädern äter olika trädslag och undviker vissa 
i olika områden vore värdefull information för det praktiska skogsbruket för att bättre kunna 
utforma bra skötselmallar med hänsyn till tjädern.  

Möjliga felkällor 

Trots att spillningsanalys är en så välanvänd metod och den enda praktiskt möjliga metod i 
min studie, finns det som i alla studier en del felkällor att begrunda. Först och främst kan 
fragment från en viss typ av växt vara svårare att identifiera än andra (Holechek & Valdez 
1985, Alipayo et al. 1992).  I min studie var vissa fragment för nedbrutna eller för tunna för 
att kunna identifieras. Dock kunde jag analysera 89 % (Figur 5) av växtdelarna så det bör 
ändå anses som ett relativt bra resultat. 

Det är möjligt att olika växtdelar bryts ner lättare och därmed blir komponenterna mindre eller 
otydligare. Följden av detta blir att de mindre eller mer nedbrutna fragmenten förmodligen 
kommer att underskattas samtidigt som de större och mindre nedbrutna kommer att 
överskattas (Westoby et al. 1976). Fragmenten som återfinns i spillningen behöver inte 
nödvändigtvis återspegla proportionen tjädern faktiskt äter. Strukturerna på de kvarvarande 
fragmenten efter matsmältningsprocessen för olika växtarter skiljer sig, så den relativa 
proportionen mellan de olika fragmenten i spillningen avviker (Vavra et al. 1978, Holechek et 
al. 1982b). Omvänt kan dock en viss diet även ge mindre fragment, men ändå vara 
identifierbara. Då resulterar detta till fler räknade fragment och då överskattas detta som diet. 
Gran kan exempelvis ge ett ökat antal fragment än tall eller vice versa. Nedbrytningen av 
växdelar skiljer sig sannolikt också mellan tjädrar beroende på beskaffenhet på gruskornen i 
muskelmagen (Hjorth 1994).  

Vid själva prepareringen av proverna, kan även en viss andel fragment från en viss diet gått 
förlorad (Westoby et al. 1976, Vavra & Holechek 1980). Dock bör användandet av silar med 
olika storlekar, minimera denna felkälla. En annan generell uppfattning är att det bör vara en 
erfaren person som gör identifieringen (Westoby et al. 1976, Holechek & Gross 1982, 
Alipayo et al. 1992). Jag har dock gjort likadant genom hela analysen för alla prover och gjort 
samma jämförelser mellan alla resultat så dessa går fortfarande att jämföra. Trots att jag varit 
konsekvent genom analysen, har jag möjligen blivit bättre på identifieringen allt eftersom 
arbetet förflutit, men jag ser ingen anledning att tro att detta ska ha påverkat resultatet 
nämnvärt. Möjligtvis kan antalet oidentifierbara fragment minskat något på slutet eftersom jag 
blivit bättre på identifieringen. I mitt fall har det varit så pass stor skillnad i antalet fragment 
som representerar en viss växtart i alla samplen, att dessa möjliga felkällor inte varit 
avgörande för det slutgiltiga resultatet. Proportionerna mellan huvudträdslagen tall och gran 
har varit stora, och som regel var fragmenten efter dessa homogena i hela spillningen.   
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Slutsats 
 

Studien pekar på att tjädern är mer anpassningsbar i sitt val av vinterdiet än vad som framgått 
av tidigare studier i Skandinavien. Barr är dock den huvudsakliga dieten vintertid. Det finns 
ett tydligt samband mellan proportionerna tall och gran som är tillgänglig och födan tjädern 
äter. I områden med gran och brist på tall äts framförallt granbarr, och om tall finns i större 
mängder äts tallbarr.  

Valet av vinterdiet väljs mer beroende på tillgången av föda än på grund av kemiska aspekter 
och näringstillgång i barren. Det finns troligtvis en brytpunkt där tallens tillgänglighet blir för 
låg, och tjädern finner det lämpligast ur energisynpunkt att äta granbarr. Gran är en betydligt 
viktigare föda i vissa områden än vad som tidigare rapporterats från Skandinavien.  

Skötselmodeller för tjädern bör inte generellt implementeras, utan anpassas för flera olika 
områden (se mer i Graf et al. 2006), inte minst med tanke på att tjädern är en god kandidat 
som paraplyart (Pakkala et al. 2003). 

Jag rekommenderar fortsatta studier för att se vid vilken gräns tjädern går över och betar gran 
istället för tall för att bättre förstå granens betydelse som diet under vintern. 
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