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ABSTRACT 

In mallards (Anas platyrhynchos) a behaviour called forced copulation can be observed. 
Forced copulation means that one or several males chase a female, grasp her, mount her and 
tries to mate with her while she is putting up resistance. The study took place in the park area 
of Almedalen in Visby and investigated if there were any differences in frequencies regarding 
forced copulation on land and in water, and if there were any differences in frequencies 
regarding how often a male defended his mate from one or several males who were trying to 
subject her to forced copulation. The study also investigated if unpaired females were more 
often subjected to forced copulation than paired females. The results of the study showed no 
statistical significant differences in any of these areas.   
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INLEDNING 

Forced copulation innebär att en eller flera hanar jagar och tar fast en hona för att para sig 
med henne medan hon gör motstånd (Cunningham 2003, McKinney et al. 1983). Detta kan 
ske både i vatten och på land, och det förekommer också att forced copulation föregås av att 
honan blir jagad i luften av en eller flera hanar som försöker tvinga ner henne i vattnet eller på 
marken (McKinney et al. 1983). Forced copulation är ovanligt bland fåglar med undantag för 
familjen egentliga andfåglar (Anatidae) (McKinney et al. 1983). En orsak till att beteendet är 
mer vanligt förekommande inom denna familj tror man kan vara att hanarna har ett 
penisliknande könsorgan, vilket endast förekommer hos 3 % av alla fågelarter, och att detta 
skulle göra det lättare att para sig med en hona som gör motstånd (McKinney et al. 1983). Att 
hanen har ett penisliknande könsorgan ses också som en möjlig förklaring till varför en hona 
som utsätts för forced copulation alltid gör motstånd, då detta anses kunna öka risken för 
överförande av bakterier som kan orsaka sjukdom (Adler 2010, Cunningham 2003). En annan 
möjlig förklaring till varför honan gör motstånd skulle kunna vara att spermieselektion inte 
verkar förekomma hos gräsandshonor (Cunningham & Cheng 1999, Denk et al. 2005). 
Ytterligare förslag på förklaring till varför honan gör motstånd har varit att honan vill undgå 
att para sig med en hane av låg rang, vilket undersöktes i en studie av Cunningham (2003), 
som kom fram till att honan gjorde motstånd oavsett om hanen var av låg eller hög rang. Både 
i fångenskap och i vilt tillstånd har det visat sig att hanar som lever i par med en hona är lika 
benägna att utföra forced copulation som hanar som inte lever i par med en hona 
(Cunningham 2003). För hanar som inte lever i par med hona skulle detta beteende kunna 
möjliggöra en chans till att sprida sina gener, medan hanar som lever i par med en hona kan 
tänkas dra fördelar av beteendet då det skulle kunna bidra till att öka antalet avkommor 
(Goodburn 1984). När det gäller honor som lever i par med en hane så kom Barash (1977) i 
en studie som innefattade forced copulation bland parkänder fram till att hanen oftare 
försvarade sin hona vid försök till forced copulation om detta utfördes av en hane än när det 
utfördes av flera hanar. Detta skulle enligt Barash (1977) kunna bero på att risken för att 
hanen ska ådra sig skador troligtvis är mindre vid försvar mot en hane än mot flera hanar. 

Forced copulation förekommer även på andra håll i djurvärlden. Hos skorpionsländor (släkte: 
Panorpa) yttrar sig detta i att en hane inte överlämnar någon gåva (till exempel en död insekt) 
till den hona han vill para sig med, utan kastar sig istället över honan, håller fast henne och 
parar sig med henne medan hon gör motstånd (Thornhill 1980). Ett annat exempel återfinns 
inom familjen agamödlor hos arten Ctenophorus macolosus där det förekommer att en hane 
jagar efter en hona och tar fast henne och därefter trycker ner henne mot marken för att para 
sig med henne (Olsson 1995). Inom denna art har det visat sig att honorna försöker undgå 
forced copulation genom att försöka fly undan från hanen, samt att de gör motstånd om hanen 
lyckas ta fast dem (Olsson 1995). Bland däggdjur förekommer forced copulation exempelvis 
bland orangutanger där en hona som blir utsatt för forced copulation gör motstånd och ger 
ifrån sig ett grymtande läte som inte förekommer vid frivilliga parningar (Mitani 1995). Hos 
orangutanger har man sett att de hanar som utför allra flest forced copulations är av låg rang 
med liten kroppsbyggnad (Mitani 1995).       

Gräsanden (Anas platyrhynchos) har anpassat sig till en rad olika livsmiljöer som exempelvis 
sjöar, kuster och vattendrag samt stadsparker, vilket troligtvis bidragit till att den är vår 
vanligaste och mest kända and (Nikander 2001, Wahlberg 1993). De gräsänder som lever i 
städernas parker är nästintill tama, medan änder som lever utanför städerna är betydligt 
skyggare (Nikander 2001). 
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Under hösten sker parbildningen och i samband med den anlägger också hanarna sin 
praktdräkt som bland annat karaktäriseras av de grönt glänsande huvudfjädrarna (Broman & 
Palmqvist 1973). Denna praktdräkt byts ut mot en så kallad eklipsdräkt under sommarens 
ruggning och hanarna anlägger istället en brunspräcklig fjäderdräkt som liknar den fjäderdräkt 
som honorna bär (Moss 2005). Under den period då chansen är som störst att honan kan bli 
befruktad, vilket beräknas vara cirka fyra dagar innan äggläggningen påbörjas fram till att alla 
ägg är lagda, vaktar hanen extra mycket på henne (Goodburn 1984). Äggläggningen sker 
vanligtvis någon gång mellan mitten av april och mitten av maj (Wahlberg 1993). Ruvning 
och omvårdad av ungarna sköter honan på egen hand då hanen ger sig av strax efter 
äggläggningen för att sammanstråla med andra hanar (Lindström 2006).  

I Almedalen, som är ett parkområde med en 0,2 ha stor damm i Visby finns en population av 
gräsänder som varierar i antal under året (egen observation). I denna population återfinns även 
en hane av hybridtyp (egen observation).  

Denna studie syftar till att undersöka följande frågeställningar: 

 Är det någon skillnad i frekvens gällande hur ofta forced copulation sker på land 
respektive i vatten? 

 Är det någon skillnad i frekvens gällande hur ofta en hane försvarar sin hona vid 
försök till forced copulation av en respektive flera hanar? 

 Är honor som inte lever i par med en hane mer utsatta för forced copulation än honor 
som lever i par med en hane? 

 Hur reagerar gräsandshanarna på hybridhanen när han utför forced copulation? 

 

MATERIAL OCH METODER 

Innan studien påbörjades hade en pilotstudie genomförts 2014-02-19 för att säkerställa att 
forced copulations utfördes av gräsänderna i Almedalen. Data samlades därefter in genom 
fältstudier, oavsett väderlek, vid Almedalsdammen i Visby under sammanlagt 12 dagar under 
perioden 2014-03-31 – 2014-04-15. I och med att dammen är så pass liten gick det att ha god 
uppsikt över hela dammen och närliggande landområden. Landområdena närmast dammen 
består av en gräsmatta samt en gång- och cykelväg som går runt dammen. Längs med gång- 
och cykelvägen finns parkbänkar, varifrån observationerna utfördes. Vid dammen finns det 
även träd och buskar. Varje observationsdag observerades gräsänderna som befann sig i 
dammen och vid närliggande landområden intill dammen under sex timmar mellan klockan 
7.00 - 15.00. Dagen började alltid med att antalet hanar, honor samt par räknades klockan 
7.00 och protokollfördes. I protokollet noterades också för varje forced copultation som ägde 
rum om denna ägde rum på land eller i vatten, om honan som utsattes för forced copulation 
var i par med en hane eller inte, samt om honor som var i par med en hane blev försvarade 
eller inte vid försök till forced copulation av en respektive flera hanar. De data som samlades 
in för att försöka besvara frågeställningarna analyserades med χ2 test (Fowler et al., 2009).  
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RESULTAT 

 
Antal hanar, honor, par och forced copulations 

Antalet hanar, honor och par minskade successivt under studiens gång (Figur 1). Det största 
antalet hanar som observerades var 49 stycken (dag 4) medan det minsta antalet hanar som 
observerades var 23 stycken (dag 16). För honorna var det största antalet som observerades 25 
stycken (dag 2 och dag 4) medan det minsta antalet honor som observerades var 10 stycken 
(dag 15 och dag 16). Det största antalet par som observerades var under studien 19 stycken 
(dag 4) medan det minsta antalet par som observerades var 8 stycken (dag 9, dag 15 och dag 
16).   

Antalet forced coupulations som ägde rum under studien var totalt 25 stycken, och antalet 
forced copulations som ägde rum under en dag varierade från noll till fyra (Figur 2). Under de 
två sista dagarna av studien då inga forced copulations ägde rum observerades det att bland de 
gräsänder som levde i par var hanen, men även i viss utsträckning honan, mer benägen att 
attackera eller jaga bort ensamma hanar som simmade upp bredvid dem.  

 

 

Figur 1. Antal hanar, honor samt par som uppehöll sig i Almedalen under 12  
observationsdagar perioden 2014-03-31 – 2014-04-15. Det antal hanar och   
honor som redovisas ingår i antalet redovisade par.   
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Figur 2. Antal forced copulations observerade per observationsdag under  
perioden 2014-03-31 – 2014-04-15.   
 

Forced copulations på land och i vatten 

Av de totalt 25 forced copulations som observerades under studien skedde 11 stycken på land 
medan 14 stycken skedde i vatten (Figur 3). Skillnaden är inte statistiskt signifikant (χ2-test: χ2 

= 0,40, df = 1, p > 0,05).  

 

Figur 3. Antalet forced copulations som ägde rum på land och i vatten.  
  

Försvar av honan vid försök till forced copulation av en respektive flera hanar 

Vid fem av sju observationer försvarade en hane sin hona när hon blev utsatt för försök till 
forced copulation av en hane (Figur 4). När en hona blev utsatt för försök till forced 
copulation av flera hanar så förvarade hanen vid två av fem observationer (Figur 5). 
Skillnaden är inte statistiskt signifikant (utökad χ2-test (2x2 tabell): χ2 = 0,245, df=1, p > 
0,05).  
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När en hane försvarade sin hona kunde det ske genom att hanen sprang efter och försökte jaga 
bort den hane/de hanar som jagade honan och försökte bestiga henne, men försvaret kunde 
också yttra sig i form av att hanen högg och nöp med näbben mot nacke och bröst på 
förövaren/förövarna. Vid ett tillfälle då en hane försökte försvara sin hona mot tre hanar som 
försökte utföra forced copulation slutade det med att honan kom undan medan hanen blev 
jagad och attackerad av de tre hanarna. Två av de totalt fem observationerna under studien då 
hanen inte försvarade sin hona när hon utsattes för försök till forced copulation av en annan 
hane inträffade i samband men att hanen och honan kom inflygande och landade i dammen. 
Honan blev i landningsögonblicket påhoppad av en hane som låg i vattnet i närheten där 
hanen och honan landat medan hennes hane förblev passiv och verkade närmast överrumplad.    

  

Figur 4. Antal gånger en hane försvarar respektive inte försvarade sin hona  
 vid försök till forced copulation av en hane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Antal gånger en hane försvarar respektive inte försvarar sin hona  
vid försök till forced copulation av flera hanar.   
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Är honor som inte lever i par med en hane mer utsatta för forced copulation än honor 
som lever i par med en hane? 

Gällande huruvida en hona som lever ensam skulle vara mer utsatt för forced copulation än en 
hona som lever tillsammans med en hane så visade resultatet av denna studie att detta inte var 
fallet bland gräsänderna i Almedalen (χ2-test: χ2 = 6,49, df = 1, p > 0,05) (Figur 6). De honor 
som inte levde i par med en hane höll sig mestadels för sig själva på land och i vatten, dock 
hände det att när de låg och vilade på land så kunde de påträffas i närheten av ett vilande par. 
De honor som inte levde i par med en hane interagerade inte heller med varandra till skillnad 
från de hanar som inte levde i par med en hona. 

 

Figur 6. Antalet honor i par med en hane respektive antalet honor som inte levde   
i par med en hane som utsattes för forced copulation.   
 

Hur reagerar gräsandshanarna när hybridhanen utför forced copulation? 

Under den pilotstudie som genomfördes 2014-02-19 för att säkerställa att forced copulation 
utfördes av gräsänderna i Almedalen gjordes en observation där hybridhanen utförde forced 
copulation. Fyra stycken av gräsandshanarna reagerade på detta i form av att de gick till 
angrepp mot hybridhanen medan han utförde forced copulation genom att de simmade efter 
och hackade på honom, samt att en av gräsandshanarna bet sig fast i nacken på hybridhanen 
och släppte inte taget förrän honan kommit loss. Under studien som pågick under perioden 
2014-03-31 – 2014-04-15 observerades dock inga forced copulations som utfördes av 
hybridhanen, vilket gör det svårt att avgöra om det som skedde under pilotstudien endast var 
en engångsföreteelse eller en generell reaktion. De observationer som gjorts under studiens 
gång gällande hybridhanen visade dock att han var väldigt närgången och följde efter olika 
par i dammen under den första veckan som studien pågick. Detta beteende resulterade 
uteslutande i att han blev bortjagad av paret som han förföljde när han var cirka 20-30 cm 
ifrån dem. Den resterande tiden av studien kunde hybridhanen observeras ensam eller 
tillsammans med två gräsandshanar, varav han besteg den mindre av dessa hanar vid två 
tillfällen. Detta beteende observerades för övrigt vid fyra tillfällen bland gräsandshanarna som 
inte levde i par med en hona.  
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DISKUSSION 

 
Varför observerades inga forced copulations under studiens sista två dagar? 

Under de två sista dagarna av studien ägde inga forced copulations rum och det observerades 
att bland de gräsänder som levde i par så var hanen, men även i viss mån honan, mer benägen 
att attackera eller jaga bort ensamma hanar som närmade sig dem. Troligen rörde det sig i 
dessa fall om så kallad mate guarding, vilket innebär att hanen vaktar extra mycket på honan 
under den period som hon är fertil för att försäkra sig om att ingen annan hane befruktar 
henne (Goodburn 1984). Det har även visat sig att under den period som honan är fertil så är 
även hon mindre tolerant mot andra hanar som närmar sig (Goodburn 1984). Enligt Goodburn 
(1984) skulle det kunna tänkas att hanen, genom att hålla sig extra nära honan samt vara mer 
aggressiv mot andra hanar under den period som honan är fertil, kan verka avskräckande för 
andra hanar och bidra till färre försök till forced copulation. Dock kom Cunningham (2003) i 
en studie fram till att så kallad mate guarding inte verkar ha någon påverkan på frekvensen av 
försök till forced copulation. Mate guarding i kombination med honans flyktbeteende skulle 
dock kunna tänkas minska risken för att bli utsatt för forced copulation (Adler 2010).  

 
Forced copulations på land och i vatten samt hanens försvar av honan vid försök till 
forced copulation av en respektive flera hanar 

Till skillnad från en vanlig parning så sker forced copulation inte bara i vatten utan också på 
land (McKinney et al. 1983). Resultatet av studien i Almedalen visade att skillnaden i 
frekvens gällande hur ofta forced copulations sker på land respektive i vatten inte var 
statistiskt signifikant. Detta resultat skulle kunna tolkas som att det inte är något specifikt 
underlag (land respektive vatten) som har en avgörande roll när det gäller hanarnas möjlighet 
att kunna utföra forced copulation.   

Skillnaden i försvar mot en eller flera hanar var inte statistiskt signifikant vilket dock skulle 
kunna bero på det låga antalet observationer. Räknat i procent kan man dock se att när försök 
till forced copulation utfördes av en hane så försvarades honan 71 % av gångerna (5 av 7), 
medan honan endast blev försvarad 40 % av gångerna (2 av 5) när försök till forced 
copulation utfördes av flera hanar. I en studie, som även den innefattade parkänder, kom 
Barash (1977) fram till att när försök till forced copulation utfördes av en hane så förvarades 
honan 56 % av gångerna, medan honan endast blev försvarad 27 % av gångerna när försök till 
forced copulation utfördes av flera hanar. En förklaring till varför hanen tycks försvara honan 
oftare mot en angripare än när de är flera skulle kunna tänkas vara att ju fler angripare desto 
högre blir kostnaderna för den försvarande hanen i form av till exempel ökande risk för att 
ådra sig skador (Barash 1977). Ett exempel på detta inträffade under studien i Almedalen då 
en hane som försvarade sin hona mot tre hanar som utsatte henne för försök till forced 
copulation blev jagad och attackerad av angriparna medan honan kom undan.  

 
Honornas utsatthet för forced copulation 

Av de 25 forced copulations som observerades under denna studie involverade 12 stycken en 
hona som var i par med en annan hane, medan 13 stycken involverade en hona som inte levde 
i par med en hane.  
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Med andra ord verkar det inte som om honor som inte lever i par med en hane skulle vara mer 
utsatta för forced copulation jämfört med honor som lever i par med en hane, vilket skulle 
kunna tolkas som att det är andra faktorer än om honan har en partner eller inte som avgör 
mot vilken hona en hane riktar ett försök till forced copulation. Till exempel kom Cheng et al. 
(1982) i en studie om forced copulation hos gräsänder i fångenskap fram till att den största 
andelen av försök till forced copulation riktades mot fertila honor. Om detta även gäller för 
parkänder skulle detta kunna vara en förklaring till varför honor som inte lever i par med en 
hane inte var mer utsatta för forced copulation än honor som var i par med en hane.      

 
Hybridhanen 

När det gäller hybriders beteende har man sett att de i en viss situation kan ha ett beteende 
som är typiskt för den ena arten medan de i en annan situation kan ha ett beteende som är 
typiskt för den andra arten som de är en blandning av (Poulsen 1950, Preub et al. 2009). Men 
det har även observerats att ett visst beteende hos en hybrid kan vara en kombination av de 
båda arternas beteende (Poulsen 1950, Preub et al. 2009) eller att hybriden i en viss situation 
kan ha ett beteende som inte är karaktäristiskt för någon av arterna (Poulsen 1950). Detta 
skulle kunna vara en orsak till varför gräsänderna under denna studie och gräsandshanarna 
under pilotstudien reagerade som de gjorde på hybridhanen när han simmade efter dem samt 
utförde forced copulation. Samt att det också skulle kunna vara en bidragande orsak till att 
hybridhanen spenderade en stor del av sin tid ensam eller tillsammans med två gräsandshanar.  

 
Varför bestiger en hane en annan hane? 

Detta beteende observerades utföras av hybridhanen vid två tillfällen samt av gräsänderna vid 
fyra tillfällen. En möjlig förklaring till detta beteende skulle kunna vara att det rör sig om en 
överslagshandling som utlöses av att en hane är i konflikt mellan två beteenden vilket 
resulterar i att hanen utför ett för situationen icke relevant beteende (Manning & Stamp 
Dawkins 2012). Observationer har dock gjorts där man sett gräsandshanar uppvakta varandra 
och bilda par samt i ett fåtal fall även para sig med varandra (Naturhistoriska riksmuseet). 
Men då inga observationer av par bestående av två hanar gjorts under studien i Almedalen så 
känns detta som en mindre trolig förklaring. 

 

TACK 

Till Bertil Widbom för stöd och hjälp genom arbetets gång. 

Till Gunilla Rosenqvist som jag har fått bolla idéer med. 

Till Jenny Carlsson som har stått ut med allt ”andprat”.    
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SUMMARY 

 
Introduction 

Forced copulation means that one or several males chase a female, grasp her and then tries to 
mate with her while she is putting up resistance. It is thought that one reason to why this 
behavior exists among mallard males is that they in contrast to the majority of birds have a 
penis-like reproduction organ, which makes it possible for them to mate with a female even if 
she is putting up resistance. In mallards it have been shown that this behaviour is equally 
common amongst males that are in pair with a female and males that are not in pair with a 
female. When it comes to why the female is putting up resistance, it is thought that one 
explanation might be that the risk of getting affected of diseases is higher because of the 
male’s penis-like reproductive organ. Another explanation might be that sperm selection does 
not seem occur in female mallards.  

Forced copulation also occurs in other groups of the animal kingdom. For example, it has 
been observed amongst some insects (scorpionflies), reptiles (the Lake Eyre dragon) and 
mammals (orangutangs). 

The mallard is our most common duck species and it is probably known by most people, 
which is probably due to that the mallard has been able to adapt to a variety of habitats. 
During autumn the mallards form pairs, and in the spring (April-May) the eggs are laid. The 
female cares for the eggs and the ducklings by herself, since the male leaves her soon after the 
eggs have been laid to meet up with other males.  

In the park area of Almedalen in Visby there is a population of mallards, and this population 
also includes a male hybrid.  

The purpose of this study is to examine the following issues: 

 Are there any differences in frequencies regarding how often forced copulation takes 
place on land and in water? 

 Are there any differences in frequencies regarding how often a male defend his female 
from one or several males that are trying to subject her to forced copulation? 

 Are females who are not in pair with a male more subjected to forced copulation than 
females who are in pair with a male? 

 What are the mallards reactions to the hybrid male performing forced copulation? 

 

Materials and methods 

Before the start of the study, a one day pilot study was done to ascertain that forced 
copulations were performed by the mallards in Almedalen. Data were then collected for 12 
days at 7.00 – 15.00 for six hours per day during the period 2014-03-31 – 2014-04-15. All 
days began with that the number of males, females and pairs were counted and written down. 
Data of observations regarding if forced copulations took place on land or in water, if the 
male defended his female or not when one or several males tried subject her to forced 
copulation, and if the female subjected to forced copulation were in pair with a male or not 
were also written down. These data were analyzed with χ2-test.  
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Results 

During the study the number of males, females and pairs gradually decreased, and a total of 
25 forced copulations were observed. During the last two days of the study no forced 
copulations were observed. The results of the study showed no statistical significance 
regarding difference in frequency of how often forced copulations took place on land and in 
water (χ2-test: χ2 = 0,40, df = 1, p > 0,05). The study also showed no statistical significance 
regarding difference in frequency of the males defense of the female when one or several 
males tried to subject her to forced copulation (χ2-test (2x2 table): χ2 = 0,245, df=1, p > 0,05). 
It was also shown that females who were not in pair with a male were not more subjected to 
forced copulation than females who were in pair with a male (χ2-test: χ2 = 6,49, df = 1, p > 
0,05). During the pilot study the male hybrid were once observed performing forced 
copulation. While performing forced copulation, the male hybrid was attacked by four 
mallard males. During the main study the male hybrid was not observed performing forced 
copulation. He was observed following paired mallards in the beginning of the study, but the 
paired mallards chased him away when he came close to them. At the end of the study the 
male hybrid kept most to himself or with two unpaired males, and one of those males were 
mounted twice by the hybrid. That behaviour was also observed among the male mallards at 
four occasions.  

 
Discussion  

During the last two days of the study no forced copulations were observed, and the paired 
mallard males, but to some extent also the females, showed a more aggressive behaviour 
towards unpaired males that were trying to get close to them. It has been shown that mate 
guarding occurs in mallards, and this is probably what was going on here. There are, however, 
different opinions about how effective mate guarding is when it comes to preventing forced 
copulations.  

Forced copulation can take place both on land and in water, while regular copulation takes 
place only in water. The result of the study can be interpreted as that the males ability to 
perform forced copulation does not depend on the substrate (land or water). The defense of 
the female against one male was not statistically significantly different from the defense 
against several males, which could be due to the low number of observations. In terms of 
percent, however, defense against one male occurred at 71% of the observations (5 out of 7), 
whereas defense against several males occurred only at 40% of the observations (3 out of 5). 
In a study from 1977 (Barash 1977) the result showed that the males seemed to defend their 
mate more often against one male then against several males, which could due to that the risk 
of getting injured probably gets higher the more males he has to get into a fight with. 

In this study, females without a male partner were not subjected to forced copulation more 
often than females with a male partner. One explanation to this could be that the males were 
targeting fertile females and therefore it was not a significant factor if the female had a male 
partner or not. 
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As the male hybrid did not perform any forced copulation during the main study it is not 
possible to tell for sure how the male mallards do react. The paired mallards reactions to the 
hybrid male during the study could be due to that in some or several situations he did not 
behave like a typical mallard, and this could have led him to keep for himself or with the two 
mallard males.  

The hybrid and some of the mallard males were observed mounting other males, which in this 
case is most likely to be explained as a displacement activity rather than a sexual behaviour.     
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