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Sammanfattning  
 
Denna studie fokuserar på talgoxen (Parus major) och dess sångmönster vid olika temperaturer 
och väderlek. I denna studien har det undersökts om temperaturer och vindhastigheter har någon 
märkbar effekt. Tidigare undersökningar har påvisat att många fågelarter sjunger mer sällan vid 
extremt låga temperaturer och sämre väderlek som exempelvis dimma. Det väckte mer tankar och 
frågor som bland annat om fåglar kan vara mer känsliga och påverkas i sin sångaktivitet även vid 
små temperaturskillnader. Talgoxen (Parus major) användes som testobjekt under vårsäsongen 
april-maj.  
 
Tre platser valdes för att utföra testerna på, Angered Centrum, Skogome och 
Trädgårdsföreningen som alla innehöll långsträckta grönområden som håller populationer med 
Parus major. Startplatser och slutplatser blev utstakade till en sträcka och användes som mall för 
promenaderna. Undersökningen gick ut på att först notera väderlek, temperatur och vindhastighet 
för att sen promenera från start till stopp och under tiden registrera hur många sjungande 
individer av Parus major som hördes.  
 
Temperaturen korrelerade positivt med Parus majors aktivitet i sång och tolkas att desto högre 
temperatur desto högre aktivitet i sång hos Parus major. Vindhastigheten visade sig inte korrelera 
signifikant med sångaktiviteten vilket kan ha att göra med att undersökningen inte pågick under 
en längre period samt att vindhastigheten var till större del densamma under testernas gång. För 
mer precisa slutsatser kring vindhastighet föreslås mer expeditioner och undersökningar. 
Dessutom kunde inga samband med väderlek påvisas då det enbart regnade vid ett tillfälle när 
expedition utfördes och majoriteten av dagarna bjöd på soligt väder eller växlande molnighet. Det 
skulle behövas mer data för att dra slutsatser kring väderleken.    
 
Detta tyder på att Parus major reagerar på små temperaturskillnader och att högre temperaturer 
triggar mer sång hos individerna. Resterande faktorer som väder och vindhastigheter hade för 
små förändringar för att dra några ordentliga slutsatser med hög power.  
 
Beteendestudie Fågelsång  Väderlek 
 
 
Abstract 
 
This study is focusing on the great tit (Parus major) and its behavior with song depending on 
different factors such as the temperature and wind and if it affects the great tit even during small 
differences. Older studies have shown that many species of birds sing less at cold temperatures 
and harsh weather conditions such as mist. Do birds react at these factors more sensitively or 
does the differences have to be great to affect them? This study took place during the months 
April-May.  
 
Three locations were chosen to run the tests at. Angered Centrum, Skogome and 
Trädgårdsföreningen. The locations were required to host a population of great tits and also have 
a big area with parks or woods. Locations to start and stop at were chosen from a map and a line 
was drawn between them. This line worked as a guide where to walk and count the birds. In the 
beginning of the walk, the time, temperature, type of weather and wind speed were noted. A 
stopwatch counted how many minutes needed to reach the stop-location. During this time, any 
singing great tit was noted.  
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With the Spearmans test of correlation we could see that temperature was positively correlated 
with the number of singing great tits; the higher the temperature, the more singing great tits. The 
wind speed was found not to correlate with the amount of singing great tits although it’s not a 
trusted result due to many factors such as the experiments duration (which was short) and small 
differences in the wind speed. No conclusions could be made if the weather conditions affected 
the birds singing either because the fact that it mostly had sunny weather. 
 
This indicates that the great tit has a possibility to be affected by warmer temperatures with an 
increase in song.  
 
 
Introduktion  
 
Talgoxen 
Talgoxen (Parus major) är den största fågeln inom familjen mesar med en längd på 13,5 - 15 cm 
(Svensson L, 2009; Imby, 2013; Flegg, 2012). Den vuxna fågeln väger cirka 19 gram 
(Mathiasson, 2002) och föredrar att spendera vinterhalvåret som stannfågel i skog, parker eller i 
närheten av oss människor (Svensson, 2009). Under detta halvår kan den förekomma i 
blandflockar med andra mesfåglar som exempelvis blåmesen (Imby, 2013). Talgoxen känns igen 
på sin klargula mage – som är något blekare som juvenil – svarta huvud med vita fläckar på 
kinderna, gröna rygg med vita vingband och svart streck över bröstet (Svensson, 2009, Flegg, 
2012). På honor är det svarta strecket betydligt smalare och mindre intensivt i färg (Imby, 2013), 
se figur 1. 
 
Talgoxen är framför allt monogam (Black, 1996; Goldman, 2016) och finner sin partner under 
vintern och spenderar större delen av sin tid på våren tillsammans med att etablera revir bygga 
bon och liknande (Goldman, 2016). 
 

Figur 1: Talgoxe (Parus major)  
som visar upp det klassiska svarta 
bandet över bröstet samt sina vita 
kindfläckar. Även värt att notera att 
denna individ är något blekare och har 
smalt svart band vilket tyder på att det 
är en hona. 
 
 

 

 

 

 

Talgoxen kan börja sjunga redan i slutet av januari och anses vara ett av de första vårtecknen 
(Imby, 2013). Talgoxen innehar en av de mest välkända sångerna och har utöver det en stor 
mängd olika läten den kan producera (Hardman, 2017; Svensson, 2009) som har beräknats nå upp 
till 70 olika läten (Hardman, 2017).  
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De mest klassiska lätena som man känner igen med enkelhet beskriver däremot Fågelguiden 
(Svensson, 2009) på ett mycket pedagogiskt vis:  
  ” Lockar med munter röst ett bofinkslikt ”ping ping”, ett glättigt ”si jutti jutti” och ett pratigt ”ti tuui”. 
[…] Grälar med sträva ramsor, ”schä-schä-schä-schä-schä…”[…] Sången hörs från vårvintern, en enkel 
filande visa med ett litet mekaniskt tonfall, t.ex. ”ti-ta ti-ta ti-ta…” eller ett trestavigt och annorlunda 
betonat ”ti-ti-ta ti-ti-ta ti-ti-ta…” ”. Hannen sjunger även sina strofer så högt det går för att sprida 
sina sånger så långa sträckor som möjligt samt visa sin kvalité genom att producera höga ljud 
(Catchpole et al. 2000).  
 
Skulle en talgoxhane förlora sin hona kan han försöka locka henne tillbaka eller försöka attrahera 
en ny hona genom att öka intensiteten på sången upp till sex gånger mer än normalt. Om hans 
hona återkom slutade intensiteten i sången och återgår till den normala (Catchpole et al. 2000). 
Det är även påvisat att den hanliga sången har korrelationer med vilken testosteronhalt som finns 
i blodet. När det sjöngs som mest (under mars och september månad) var halterna testosteron som 
högst i de hanliga talgoxarna (Catchpole et al. 2000). 
 
Sexuell selektion 
Sexuell selektion är när det ena könet väljer ut sin partner utefter vem som är mest lämplig att 
föra sina gener vidare (Futuyma et al. 2018). Allt som oftast är det honorna som står för valet och 
hanarna måste uppvisa sin duglighet genom precisa uppvisningar, ritualer, fina ornament eller 
storlek (Sadava 2016; Futuyma et al. 2018). Att honan är den som gör majoriteten av valen har 
med deras gamettillverkning att göra (Futuyma et al. 2018). Hanarna producerar en stor mängd 
gameter i jämförelse med honorna och de kan med enkelhet befrukta alla ägg hos en eller flera 
partners om livsstil tillåter (Futuyma et al. 2018). Därför är det mycket viktigt för honor att välja 
med noggrannhet vilken hane som är mest lämpad att befrukta hennes ägg. Detta har lett till att 
bland annat många fåglar har fått absurda överdrivna utseenden. Genom att bevisa att hanen kan 
överleva med extremt starka färger eller stora otympliga fjädrar påvisar han hög fitness och 
lämplig att sprida sina gener vidare (Blom M. et al, 2019).  
 
Parningsbeteenden  
Monogami kallas det när föräldrarna bildar ett starkt band med varandra som varar för livet eller 
för säsongen. Föräldrarna lägger båda energi på att föda upp sin avkomma tillsammans (Sadava, 
2016). Fördelar med att förbli monogam är bland annat att bandet med sin partner stärks så pass 
att kooperation blir enklare. Dessutom slipper man ta onödiga risker och spendera energi på att 
hitta en ny partner varje säsong, vilket leder till reproduktiv framgång (Black, 1996). Skulle 
däremot hanen para sig med flertalet andra honor och lägga mindre energi på avkommorna kallas 
det polygyni. Vänds könsrollerna om och honan parar sig med flera hanar blir det polyandri. 
(Sadava, 2016; Futuyma et al. 2018).  
 
 
Fågelsång 
Fåglar har utvecklat ett sätt att kommunicera med varandra genom sång. Fåglars ancestorer kan 
ha haft gener som fått dem att börja sjunga, och kanske fått en genetisk fördel för denna sången 
kanske attraherat mer honor eller att köra bort inkräktande hanar och kunnat få fler avkommor 
med gener som gynnar fågelsång (Futuyma et al. 2018). Fåglarna använder sången som ett sätt att 
visa när de är redo för häckning, men även för att locka partners, hävda revir eller påvisa 
förvirring (Mathiasson, 2002; Catchpole et al. 2000) eller andra ljud för igenkänning av ett 
familjärt ansikte (Catchpole et al. 2000). Det är viktigt för många arter att lära sig sången under 
dess juvenila stadie så att sången blir utlärd av föräldrarna och fåglar kan höras ha olika dialekter 
beroende på vart de kommer ifrån (Sadava, 2016; Hardman, 2017).  
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Sången hjälper fåglarna när det kommer till att hitta sina partners för livet eller säsongen genom 
att de som ska välja partner kan lyssna och determinera om partnern i fråga är stor, kraftig och 
har god livskvalité (Catchpole et al. 2000; Futuyma et al. 2018). Man har även hittat starka 
korrelationer mellan testosteronhalter och andra hormoner hos vissa arters hanar och hur mycket 
de sjunger. Testosteron gör att de sjunger mer, därför sjunger de mer under vissa säsonger på 
grund av att testosteron bildas då. (Catchpole et al. 2000; Futuyma et al. 2018). Majoriteten av 
sångfåglar sjunger under dagtid när det är ljust ute (Mathiasson, 2002). Dessutom har 
korrelationer hittats med hur mycket hanarna sjunger och när äggen läggs av honorna, att sången 
bör minska drastiskt när äggen är färdig-lagda (Catchpole et al. 2000). En tidigare studie har 
gjorts över väderförhållanden och fågelsång där sjungande hanar räknades på. (O’Connor et al. 
1980). Studien pekar på att många sångfåglar häver sin sång vid väderförhållanden som dimma, 
stark blåst, regn, molnigt eller vid riktigt låga temperaturer. Parus major påpekade de i studien 
blev påverkad av just låg temperatur och starka vindar i form av hämmad sång (O’Connor et al. 
1980).  
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att testa om fåglars sång påverkas av små temperaturskillnader som inte är 
lika extrema som tidigare artiklel testat. Låga temperaturer och dåligt väder, som exempelvis 
dimma och köld, påverkar många fåglars tendens att sjunga på ett negativt sätt (O’Connor J, et al. 
1980). Tester på hur talgoxarna påverkas av väderomslag och temperaturer kan ge mer kunskaper 
om talgoxens beteende och förenkla framtida studier som vill fortsätta testa talgoxars 
sångförmåga och förminska riskerna att en faktor kan påverka framtida tester negativt.  
 
Detta väcker förstås hypoteser som exempelvis om fåglar är mer känsliga och reagerar på 
liknande vis även vid små temperaturskillnader?  
 
H0 = Talgoxar uppvisar ingen skillnad i aktivitet korrelerat till temperaturen 
H1 = Talgoxar visar högre aktivitet varmare dagar 
 
Material och metod  
 
Material som behövdes för att utföra undersökningen:  
 
Tidtagarur 
Klocka 
Väderapplikation 
 
Försöksorganism:  
Talgoxe, Parus major, under månaderna april-maj. 
 
Tre olika platser valdes ut att påbörja undersökningen i tre olika grönområden med populationer 
av talgoxe, i anslutning till Skogome (Fig 2), Angered Centrum (Fig 3) och Trädgårdsföreningen 
(Fig 4). Tre olika platser valdes för att få ut olika väderförhållande beroende på geografisk plats.  
Applikationen Fågelguiden användes identifiera sång av talgoxe. Applikationen innehåller fyra 
inspelade ljud av talgoxe, tre från vuxna individer ett från juveniler. Eftersom inga juveniler var 
födda vid den tidpunkten användes enbart de tre första inspelningarna.  
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Vid början av försöket noterades tidpunkt, temperatur, väderlek och vindhastighet från 
applikationerna YR och Iphone väder. Tidtagning startades vid början av sträckan, som 
tillryggalades i långsam promenadtakt varvid sång av talgoxe noterades. 
 
Första sträckan för dagen påbörjas cirka klockan 10.00. Andra sträckan påbörjas cirka klockan 
11.00. Exakt hastighet räknades inte på då det inte var viktigt för försöket. Under försökets gång 
lyssnade jag efter talgoxar. Alla sjungande talgoxar noterades en gång. Hördes det samma melodi 
från samma håll igen försummades denna om det inte uppenbart var en ny talgoxe. Hördes en 
annan melodi från samma håll registrerades den. Vid slutet av försöket stoppades tidtagaruret och 
tiden sträckan tog att promenera noterades. Därefter noterades även den nya temperaturen och 
vindhastigheten om förändring skett.  
 
Schemastruktur hur alla möjliga dagar kunde se ut. Alla platser uppsöktes tio gånger var, varav 
fem var klockan 10.00 och resterande fem klockan 11.00. Strukturen nedan styrde dagarna när 
datainsamlingarna skulle ske.   
 
1 Skogome   10.00 
 Trädgårdsföreningen  11.00 
 
2 Angered Centrum 10.00 
 Skogome  11.00 
 
3 Trädgårdsföreningen 10.00 
 Angered Centrum 11.00 
 

 
Figur 2: Sträckan genom Skogome. Grön prick markerar starten vid Skogome busstation, svart 
prick stoppet vid lerbäcksängen.  
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Figur 3: Sträckan genom Angered centrum. Grön prick markerar starten vid mynningen till 
Angereds stadspark och svart markerar slutet där stigen i parken övergår till en trappa nerför.  
 

Figur 4: Sträckan genom Trädgårdsföreningen. Grön prick markerar start vid Alfons Åbergs 
kulturhus och svart markerar slutet där Trädgårdsföreningen tar slut.  
 
Datan sattes i tabeller mot varandra för att få fram hur många minuter man ska behöva promenera 
innan man hör en talgoxe sjunga. De minuter sträckan tog att promenera dividerades med antalet 
sjungande talgoxar för att få fram hur många minuter som behövde gå innan sång hördes.  
 
Därefter testades temperatur och mängden sång (antal sjungande individer) mot varandra i en 
Spearman rank korrelation test för att se om mängden fågelsång ökade med temperaturen.  
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I detta fall så tog jag alltså inte hänsyn till om det var samma fågel eller fler som sjöng de olika 
dagarna. För att kompensera för denna ev. pesudoreplikering så jämförde jag även antalet 
sjungande individer mellan dagar med sol (n=13) och dager med växlande molnighet eller mulet 
(n=13) i ett parat t test. Dagar med regn (n=2) togs här bort från datan. 
 
 
Resultat  
 
Data samlades in från 9 tillfällen vid varje av de tre lokalerna mellan den x och x. Väderleken 
varierade från sol till mulet och med vindhastigheter mellan 1 och 8 m/s (tabell 1). I enlighet med 
hypotesen fann jag en positiv korrelation mellan antal sjungande individer och temperatur 
(p=0,010, r=0,48, N=28, fig 5.) medan jag inte fann ngn effekt av vindhastigheten (p>0,5). 
 
Jag hörde också fler sjungande fåglar soliga dagar (18,3 +/- 4,1) jämfört med molniga dagar (14,3 
+/- 4,9) (p=0,047, df=12, t=-2,22).   
 
 
 
Tabell 1. Data över Skogome, Angered centrum och Skogome. Hur många talgoxar som sjöng 
vid varje tillfälle, temperatur, vindhastighet. Inkluderar även hur många minuter som behövde 
passera innan en talgoxe bör höras vid varje datainsamlingstillfälle.   
 

Plats	

Datum	

Tid		
Längd	
(min)	

Temp	
(celsius)	

Vind	
(m/s)	 Väder	

Antal	
sjungande	
individer	

Min	innan	sång	
hördes	

Skogome	 10/4	 10	 20,21	 7,5	 4	 mulet	 14	 1,444	

	
13/4	 10	 23	 10	 1	 sol	 19	 1,211	

	
15/4	 10	 30	 11,5	 4	 sol	 21	 1,429	

	

16/4	 11,3
0	 19,32	 7	

										
-	 mulet	 10	 1,932	

	
27/4	 10	 18	 7,5	 3	 mulet	 10	 1,8	

	
29/4	 10	 22,35	 8,5	 8	 växlande	molnighet	 22	 1,016	

	
3/5	 11	 21	 17,5	 1	 sol	 25	 0,84	

	
7/5	 10	 18	 6	 4	 växlande	molnighet	 9	 2	

	
8/5	 11	 15,54	 12	 4	 sol	 16	 0,971	

Plats	

Datum	

Tid		
Längd	
(min)	

Temp	
(celsius)	

Vind	
(m/s)	 Väder	

Antal	
sjungande	
individer	

Min	innan	sång	
hördes	

Angered		 11/4	 10	 32	 8,5	 4	 växlande	molnighet	 25	 1,28	
Centrum	 12/4	 10	 24	 4	 8	 växlande	molnighet	 15	 1,6	

	

12/4	 11,3
7	 16,17	 10	 4	 växlande	molnighet	 15	 1,078	

	
17/4	 11	 19,16	 10	 6	 sol	 15	 1,277	

	
27/4	 11	 18	 11	 4	 växlande	molnighet	 14	 1,286	

	
28/4	 10	 20	 13	 1,5	 sol	 22	 0,909	

	
3/5	 11	 17,43	 14	 2	 sol	 19	 0,917	

	
4/5	 10,4	 17	 8	 2	 regn	 11	 1,545	
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5/5	 10	 20	 10	 3	 växlande	molnighet	 17	 1,176	

Plats	

Datum	

Tid		
Längd	
(min)	

Temp	
(celsius)	

Vind	
(m/s)	 Väder	

Antal	
sjungande	
individer	

Min	innan	sång	
hördes	

Trädgård
s-	

13/4	
11	 24	 11	 5	 sol	 21	 1,143	

förening
en	

14/4	
9,38	 20,43	 10,5	 3	 sol	 22	 0,929	

	
15/4	 11	 10	 12	 3	 sol	 12	 0,833	

	
16/4	 10	 15,35	 9	 7	 växlande	molnighet	 9	 1,706	

	
22/4	 10	 13,32	 15,5	 1	 sol	 20	 0,666	

	
28/4	 11	 18	 11	 4	 sol	 14	 1,286	

	
29/4	 11	 18,3	 10	 8	 växlande	molnighet	 15	 1,22	

	
4/5	 10	 13,15	 8,5	 1	 regn	 6	 2,192	

	
5/5	 11	 13,48	 11	 4	 växlande	molnighet	 11	 1,225	

	
8/5	 10	 13,23	 10,5	 4	 sol	 12	 1,103	

 

 

 

Figur 5: Scatterplot över korrelationen mellan talgoxens sång och temperaturskillnaden. Från 
populationerna Parus major i Angered centrum, Skogome och Trädgårdsföreningen. 

 

Diskussion  
 
Resultaten i figur 5 visar en specifik korrelation mellan sången hos talgoxar och temperaturen 
utomhus som pekar på att talgoxar ska sjunga mer desto högre temperaturen är. Vi vet inte vilken 
maxtemperatur korrelationen faller på och sången inte kan öka mer, kanske till och med minskar i 
sin sångaktivitet om temperaturen skulle stiga för mycket. Vi vet även inte vilken 
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minimitemperatur där sången eventuellt inte har möjlighet att minska mer på då inga låga 
temperaturer skedde under undersökningens gång. Något att ta i beaktande är dessutom att denna 
undersökningen enbart pågick under några veckors tid, vilket inte gav tillräckligt lång tid för att 
ge ett test med så hög power som möjligt. Vi fick visserligen en positiv korrelation med 
temperaturökning och talgoxens aktivitet i sång, men hade undersökningen pågått en längre tid 
hade man förmodligen fått mer och bättre data att styrka denna korrelation ytterligare.  
 
Att temperaturen hade en korrelation med sångaktiviteten kan ha mycket med att fåglarnas sång 
till huvuddel och speciellt talgoxen i fråga är knutna till de ljusa timmarna på dygnet. Under de 
ljusa timmarna ökar även temperaturen då solen ligger på i snitt med någon/några grader. 
Dessutom blir det varmare i direkt solljus och det skulle vara en möjlighet att solstrålarna 
associeras i fågelns värld som ljuset på dagen som ska trigga fågelsång. De flesta sjunger mycket 
mer under morgonen/gryningen och mindre under resten av dagen och kan även vara en faktor 
som påverkat resultatet. Framtida tester skulle kunna genomföras tidigare under dagen.  
 
Ingen korrelation mellan sångaktivitet och vindhastighet kunde påvisas. O’Connor, 1980, 
hävdade att vindhastighet var en stor faktor i vad som kunde påverka hur mycket fåglar sjöng i en 
negativ trend. Desto högre vindhastighet desto mindre borde fåglar sjunga. Jag uppnådde inte 
samma resultat i min studie eftersom det inte blåste mycket, men genom granskning av felkällor 
som nämns senare i diskussionen vill jag inte påstå att mitt resultat i denna studien borde tas på 
högt allvar då mycket störde och annorlunda data mättes.  
 
Detta påstår jag huvudsakligen för att undersökningen pågick under en kort tid eller att vinden 
påvisade för liten variation för att ge en tillräcklig stor variation att påvisa fågelsångens 
korrelation. Majoriteten av dagarna ute i fält hade en vindhastighet på 4 m/s. Medelvärdet drar sig 
mot fyra över alla undersökningar trots enstaka dagar som påvisat hög blåst vill jag anse att det 
inte ger en stor nog variation för att ge gott bevis till att sången och blåsten inte har en ordentlig 
korrelation. Fler tester vid både högre och lägre, gärna ingen, vindhastighet skulle behövas för att 
ge resultatet rättvisa och power. Utöver det räknades enskilda talgoxar som sjöng och inte hur 
mycket varje enskild talgoxe sjöng. Med facit i hand ger detta enbart data över hur många 
talgoxar som sjöng under testerna och inte hur aktiv vardera talgoxe var i sången. Nya tester 
borde genomföras för att få så säkra data som möjligt trots funnen korrelation.  
 
Tidigare studier pekar även på att sången är bunden till testosteronhalten hos revirhävdande, 
partnersökande och parande hanar. Eftersom undersökningen inte gick ut på att lokalisera och 
könsidentifiera de sjungande individerna är det svårt att anta om de som räknades var hanar eller 
honor. Därför blir det svårare att lägga till säsong som en bidragande faktor just för att det var 
oklart när äggläggning skulle ske (då sången enligt Catchpole et al. 2000 minskar när äggen lagts 
och ruvning påbörjas och matning av ungar). 
 
Det fanns dessutom flertalet anledningar som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet med 
beräknade sjungande individer. Många olika faktorer kan potentiellt ha hämmat talgoxarnas sång 
genom att skrämma dem med höga ljud, antalet talgoxar i området, plötsliga rörelser eller dylikt. 
Under undersökningens gång var det exempelvis skott som hördes, rovfåglar som cirkulerade, 
bilar som passerade och barn som sparkade in fotbollar in i skogsdungar, etcetera. Det är en 
möjlighet att detta kan ha påverkat resultatet negativt och om mer tid hade funnits kanske dessa 
störningstillfällen borde gjorts om för att få så säker information som möjligt. Däremot speglar de 
också verkligheten på ett väldigt bra och icke-censurerat sätt och därför behölls de testerna i 
undersökningen.  
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Andra felfaktorer som kan ha påverkat resultatet är förstås den mänskliga faktorn. Talgoxen har 
som det nämns i introduktionen en väldigt stor repertoar med läten, vissa nämnde till och med att 
om man hör en fågel sjunga som man inte känner igen att oddsen är stora att det kan visa sig vara 
en talgoxe. Under beräkningarna var det enbart tre läten som man lyssnade efter då det enbart 
fanns tre läten i applikationen Fågelguiden att referera till. Detta gav tillfällen då det kanske var 
en talgoxe som väsnades men som inte blev registrerad. Även den raka motsatsen kan ha gett 
problem med resultaten. En sjungande individ fick registreras en gång om den inte bytte läte. 
Nackdelen med detta är att inga fåglar är stationära när de sjunger. Många fåglar observerades 
under promenadernas gång flytta på sig några tiotals meter och fortsätta sin sång. Om 
förflyttningen inte observerades under testet blev det fort svårt att särskilja sjungande individer. 
Detta blev svårare när man inte kunde se individerna som sjöng och flyttade på sig under sångens 
gång när man förlitade sig på att hörseln skulle särskilja om sången kom från ett annat håll. 
Utöver detta är det även svårt att veta om det vart samma individer som sjungit under återbesöken 
på platserna vilket ger en stor risk för pseudoreplikat. Om vi antar att det är samma individer som 
sjunger under dagarna med molnig resp. soligt väder och jämför sångaktiviteten däremellan så 
var det fortsatt en högre sångaktivitet soliga dagar vilket de stödjer min hypotes.  
För att minska risken för pseudoreplikat i framtida undersökningar borde nya platser uppsökas 
vid varje datainsamling för att garanterat få med nya individer i resultaten. 
 
  
Ytterligare en felkälla att peka på som skulle kunna vässas till om testerna skulle göras om i 
större utsträckning hade varit användandet av termometer. Under denna undersökningen 
användes applikationen YR och Iphone väder för att se temperatur och vindhastighet över 
bestämd plats. Applikationerna var överens om temperaturerna, men nackdelen med detta är att 
de inte berättar den exakta platsens temperatur och temperaturen inte visades med några 
decimaler vilket i sig kan ha vart viktigt för ett så bra resultat som möjligt. Eftersom 
temperaturskillnaderna inte var särskilt stora hade det bidragit med mer noggrannhet med 
ytterligare decimaler att använda sig av.  
 
Ytterligare en faktor denna undersökningen skulle undersöka var om talgoxarnas aktivitet i sång 
påverkades av andra väderförhållanden. Det hade varit värt att undersöka men eftersom vädret 
under undersökningens gång till huvuddel höll ganska konstant. Det regnade vid endast ett 
tillfälle och med ett så extremt litet stickprov med den väderleken ansåg jag att inte ta några 
ståndpunkter kring denna faktorn. Det var helt enkelt för få dagar med insamling av data i regn 
för att få fram ett statistiskt test med hög power för att bevisa någon form av korrelation.  
 
 
Slutsats  
 
Resultaten tyder på att temperaturen påverkar talgoxarnas sångaktivitet. Ingen korrelation med 
andra väderleksförhållanden och för få stickprov för att få hög power på test med väderleken. Vi 
kan acceptera hypotes H1; Talgoxar visar högre aktivitet varmare dagar, och förkasta H0; 
Talgoxar uppvisar ingen skillnad i talgoxars aktivitet korrelerat till temperaturen. Resultaten bör 
däremot inte tolkas som definitiva eftersom undersökningen hade många brister och genomfördes 
under en mycket begränsad tidsram och med ett begränsat antal replikat.. 
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