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FÖRORD 
De personer som jag vill tacka i denna rapport är de som har skrivit flera böcker om olika 

fågelarter samt har skrivit tillräckligt fakta om ringduva. Dessa författare var en stor del till 

att detta arbete kunde skrivas och klaras på bästa sätt med trovärdiga fakta som finns i 

arbetet. Jag tackar dem från djupet av mitt hjärta. Detta arbete skulle inte kunna klaras utan 

deras ansträngning som de har lagt för att göra skriva dessa underbara böcker. 

 

 

SAMMANFATTNING 

Detta arbete går ut på att skriva om en art och svara på de intressanta frågor med pålitliga 

svar. Jag har valt att skriva om ringduvan eftersom duvor har alltid varit en intressant art för 

mig. Vi ser de runt omkring oss hela tiden och speciellt på sommar  men vi vet inte så mycket 

om de. Ringduvans anatomi och fysiologi, ringduvans beteende med andra arter ur samma art 

samt hur är situationen mellan ringduvan och människan. Till dessa frågor kommer jag att 

besvara de med fullständiga och trovärdiga svar. Ringduvan är en intressant duva och den 

finns i flera delar i Sverige. Den är social och en av de största duvor som finns i Sverige. 

Ringduvan har två vita fläck på runt halsen och många tror att ringduvan kallas för ringduva 

eftersom den har en vit ring runt halsen, men det är två halsfläck. Ringduvan lever inte 

ensam, utan i flock med andra duvor. Ringduvan är en fågelart, vilket betyder att den flyttar 

på sig med hjälp av vingar. Ringduvan häckar i början av april samt lägger två ägg årligen i 

mars-april. I oktober börjar ringduvorna flytta till Västeuropa i flock och kommer tillbaka i 

mars-april, men flera stannar i södra Sverige. Ringduvans föda är frön, knoppar, skott och 

frukter men på vinter äter den gärna ekollon. Många ringduvor jagas årligen eftersom de 

orsakar stora skador i grödor och på grund av denna orsak är man tvungen att jaga de. Cirka 

220 000 ringduva jagas årligen. Det har varit jätteroligt för mig att skriva om ringduvan. En 

intressant duva med värdefulla information.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Att skriva en vetenskaplig rapport är en moment som ingår i biologi 1 kursen. Jag har valt att 

skriva om fågelarten ringduva (Columba palumbus) eftersom jag tycker att det är ett 

intressant område. Att fördjupa mig inom fågelarten gör att jag kan ta reda på nytt fakta som 

jag inte kunde innan och överföra faktan till andra människor. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att beskriva ringduvan och fördjupa mig inom den. Jag har valt 

att fördjupa mig inom arten ringduvan eftersom det har alltid varit intressant för mig att ha 

kunskap om duvor och om deras liv. Därför kommer jag i denna rapport att ge tillräcklig 

information om ringduvan. 

1.3 FRÅGOR 
● Hur fungerar ringduvans anatomi och fysiologi? 
● Hur får ringduvan i sig näring? 

● Hur förflyttar sig ringduvan? 

● Vad har ringduvan för fortplantningsstrategi? 

● Hur kommunicerar ringduvan med andra individer ur samma art? 

● Är ringduvan ett flockdjur eller lever den ensam? 

● Hur påverkar de varandra? 

● Är ringduvan hotad eller hotar den människan? 
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1.3.1 Hur fungerar ringduvans anatomi och 

fysiologi? 

Ringduvan är en av de största duvor och är 

känd i Sverige. Ringduvan har två vita 

halsfläck och det är de som kännetecknar 

ringduvan från andra duvor. Det är ingen 

storleksskillnad mellan könen förutom att de vita 

fläckarna kommer vid sex ålder  

(Olsson, 2018). Det är bara vuxna ringduvor som har den de två vita fläckar runt halsen, unga 

duvor har inte de (Dybbro, Öhman, 2008). Den har också rödaktiga fötter, skära bröst och 

näbben är gulaktig och röd vid basen. Ryggen är i grå färg samt har den stora och vita fläckar 

mitt på vingarna. Stjärt och vingar har tydliga svarta markeringar och bröstet är rosafärgat 

(Woodward, Elphick, 2005).  

1.3.2 Hur får ringduvan i sig näring? 

Eftersom ringduvan är ett djur så får den näring i sig via mun som andra många 

levande djur gör. Ringduva är en växtätare, vilket betyder att den äter frön, ärtor, bär, skott, 

fruktar och knoppar. På vintertiden är ekollon den populära föda (Olsson, 2018). 

 

1.3.3 Hur förflyttar sig ringduvan? 

Eftersom ringduvan är en fågelart så har den förmågan att flyga  

med vingar. Ringduvan förflyttar sig med två vingar med flera 

fjädrar i. När de flyttar så flyttar de rakt och snabbt samt skapar ett 

kraftigt klatschade ljud (Heinzel, Fitter, Parslow, 2005). 
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1.3.4 Vad har ringduvan för fortplantningsstrategi? 

Ringduvans häckningsperiod är en lång period. Honan 

börjar ruva tidigt i april, då är det vårflytt som pågår. 

De kan även häcka i augusti eller september. Honan 

lägger två ägg årligen i boet. Det är hanen som hämtar 

och tar hand om bomaterial. Hanen börjar häcka när 

honan är under ruvningen. När ungarna växer då är  

 

 

redan boet stort och säkert. Nu kan ungarna flyga iväg när de blir äldre och då kan honan 

lägga igen två ägg i början av april (Naturresursinstitutet). Samma bo kan honan och hanen 

använda igen till nästa år (Naturresursinstitutet). Båda äggen ruvas av båda könen cirka 18 

dygn (Gidstam, Wahlin, 2007). Moderdjuret föder sina ungar med duvmjölk som är ett 

näringsrikt ämne som utsöndras i krävan (Andersen, Feilberg och Svedberg, 2007).  

 

1.3.5 Hur kommunicerar ringduvan med andra individer ur samma art? 

Ringduvan har ett karakteristiskt läte som är lätt att känna igen. Många duvor har ett ganska 

snarlikt läte. Ringduvan läte kan skrivas på olika stavelse. Den är  dodoo... då-dåå, 

dododo...då-dåå. Denna läte upprepas cirka 3-5 gånger utan paus och kan höras till längre 

sträckor (Dybbro, Öhman, 2008). 

1.3.6 Är ringduvan ett flockdjur eller lever den ensam? 

Ringduvan är en social fågel, vilket betyder att den lever  

inte ensam utan i flock (Bredin, 2019). Den ses i större  

flockar när den inte häckar. I början av oktober börjar ringduvorna 

 gå i stora flock, då flockar de i stora flockar och drar mot söder 

 till Västeuropa. De går i oktober och kommer tillbaka i mars-april 

 (Andersen, Feilberg och Svedberg 2007). Men ändå allt fler stannar  i sydligaste delarna av 

Sverige och övervintrar där (Dybbro, Öhman, 2008). 
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1.3.7 Hur påverkar de varandra? 

Ringduvor kan orsaka omfattande skador i jordbruket, speciellt på ärtor. Den gör skador i 

jordbruket genom att ringduvor äter av grödan. De tidigare lagade jakter på ringduvor är i 

första hand avsedd att minska skador på odlingar (Olsson, 2018). 

1.3.8 Är ringduvan hotad eller hotar den människan? 

Man kan säga att människan hotar ringduvor. Jakten på ringduvor är stor. I mellersta delar av 

Sverige sker jakten på ringduvor mellan augusti till sista december. Ringduvor söker 

skördade sädes- eller ärtfält och då kan den orsaka stora skador i odlingar. Konsekvensen till 

detta blir att man jagar de för att skydda odlingar (Olsson, 2018). Den årliga avskjutningen är 

avsevärd, 220 000 ringduvor (Naturresursinstitutet). 

2. MATERIAL OCH METODER 

Till detta arbete kommer har jag använt mig av båda tryckta källor som till exempel läsa 

litteratur men även elektroniska källor. Elektroniska källor som jag använde för att utföra 

arbetet är källor som är trovärdiga och övriga personer som läser rapporten kan tro på faktan 

som finns i den. 

 Jag har använt mig av flera böcker som hjälpte mig att kunna skriva rapporten med pålitliga 

fakta. Det är viktigt att när man ska skriva en rapport så skall man kunna hantera källor. 

Därför har jag läst flera böcker som innehåller fakta om ringduvan, sedan har jag jämfört 

faktan med andra och olika böcker för att vara säker på faktan som finns i böcker. De flesta 

böcker som innehåller fakta om ringduvan när jag jämförde de med varandra för att vara 

säker på det fakta jag skriver. Faktan liknade varandra i böckerna, vilket ledde till att jag blev 

säkrare på det jag skriver. 

Dessutom har jag också använt mig av några elektroniska källor. De elektroniska källorna jag 

använde för att utföra rapporten har jag studerat de mer än böckerna eftersom man måste vara 

mer noggrannare i elektroniska källor. I elektroniska källor måste man veta vilken 

organisation står bakom källan, när publicerades den och är det personer som är erfarna och 

har tillräcklig kunskap om ämnet de skriver. 

 

 

3. RESULTAT 
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3.1 Hur fungerar ringduvans anatomi och fysiologi? 

Ringduvan är en av de största duvor i Sverige. Ringduvan har två vita fläck runt halsen och 

man kan känna lätt ringduvan på grund av dess vita halsfläck. Unga ringduvor har inte de vita 

halsfläcken. Benen är röda och den har skära bröst.  

3.2 Hur får ringduvan i sig näring? 

Ringduvan får näring i sig via munnen. Ringduvan är växtätare, det betyder att den äter frön, 

knoppar, bär och skott. På vintertiden äter de gärna ekollon. 

3.3 Hur förflyttar sig ringduvan? 

Ringduvan flyttar sig med vingar. Ringduvan är en fågelart, vilket betyder att den har 

förmågan att flyga med vingar. 

3.4 Vad har ringduvan för fortplantningsstrategi? 

Ringduvan lägger två ägg årligen i början av april. Ruvningstid är cirka 18 dygn. 

3.5 Hur kommunicerar ringduvan med andra individer ur samma art? 

Eftersom ringduvan är ett djur så har den inte förmågan att prata. Däremot kan ringduvan kan 

kommunicera med andra individer ur samma art via läte. Ringduvan läte är dodoo... då-dåå, 

dododo...då-dåå som upprepas cirka 3-5 gånger utan paus. 

3.6 Är ringduvan ett flockdjur eller lever den ensam? 

Ringduvan är ett flockdjur och med detta menar jag att den lever inte ensam utan med andra 

duvor ur samma art. Dessutom går ringduvor i flock utom land i vinter och kommer tillbaka i 

mars-april. 

3.7 Hur påverkar de varandra? 

Ringduvan påverkar människan med att den kan orsaka stora skador i odlingar. Ringduvan 

äter grödor och på det sättet kan den göra stora skador i odlingar. 

3.8 Är ringduvan hotad eller hotar den människan? 

Eftersom ringduvor påverkar människan med att den äter grödor så är människan tvingad då 

med att jaga ringduvor.  
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4. DISKUSSION 

4.1 Hur fungerar ringduvans anatomi och fysiologi? 

Jag trodde att ringduvan kallas för ringduvan eftersom den har en vit ring runt halsen men så 

var det inte. Det är två vita fläck som är runt halsen.  

4.2 Hur får ringduvan i sig näring? 

Ringduvan får näring i sig via munnen helt enkelt. Samt tycker jag att den äter bra näring 

såsom förn, knoppar, frukt och andra föda. Det är bra och veta att den äter också ekollon på 

vintern. 

4.3 Hur förflyttar sig ringduvan? 

Det är lämpligt att ringduva förflyttar sig med vingar eftersom den är en fågelart. 

4.4 Vad har ringduvan för fortplantningsstrategi? 

Jag hade lite kunskap om duvor innan jag började skriva rapporten, så jag vet att den lägger 

ägg men jag visste inte att honan lägger bara två ägg årligen. Men nu när jag tänker på det så 

är det rätt tanke att honan lägger bara två ägg årligen annars blir det jättesvårt om honan ska 

lägga mer ägg per året. Det blir svårt eftersom under oktober flyttar ringduvorna till 

Västeuropa fram till mars-april och då kan det bli besvärligt att lägga mer än två ägg. 

4.5 Hur kommunicerar ringduvan med andra individer ur samma art? 

Jag tycker att det är enkelt och veta att ringduvan kommunicerar med andra individer ur 

samma art via läte. Eftersom den har inte förmågan att prata och den är en fågelart så är det 

enkelt och veta att de kommunicerar via läte.  

4.6 Är ringduvan ett flockdjur eller lever den ensam? 

Jag vet att duvor lever i flock men det som var bra att veta att de går utom land till 

Västeuropa på vintern. 

4.7 Hur påverkar de varandra? 

Jag visste inte innan att ringduvan kan påverka människan med att den orsakar stora skador i 

odlingar. Detta förvånade mig och fick mig att söka mer och jämföra källor tills jag såg i alla 

källor att detta stämmer.  
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4.8 Är ringduvan hotad eller hotar den människan? 

Jag tyckte synd om dessa ringduvor som jagas årligen bara på grund av att de skadar 

odlingen. Människan hotar ringduvor på detta sätt men däremot tror jag inte heller att det 

finns något sätt som kan skydda odlingar från ringduvor.  

5. SLUTSATSER 
Nu vet jag att ringduva är en stor duva som finns i flera städer samt skogar i Sverige och som 

börjar häcka under april. Honan lägger två ägg årligen i början av april. Ringduvan är ett 

flockdjur, vilket betyder att den lever inte ensam. Ringduvor går till Västeuropa från oktober 

och kommer tillbaks i mars-april, men en del stannar i södra Sverige. Ringduvan är växtätare, 

vilket betyder att dess föda är frukt, frön, knoppar och skott. Jag tyckte att det var roligt att 

skriva om ringduvan. Den var en jätteintressant duva och jag fick mycket kunskap och lärde 

mig nya saker om den, mer än vad jag trodde. Vissa information har förvånat mig, såsom 

jakten på ringduvan. 
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