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För arter som är nära släkt med varandra och lever i samma områden är det bra att snabbt kunna
avgöra om en potentiell partner tillhör rätt art eller inte. Detta är extra viktigt om hybrider mellan
arterna har sämre överlevnadschanser eller är mindre fertila än de rena arterna. Vanligtvis leder
evolutionen i dessa fall till att arterna utvecklar specifika signaler, till exempel färgteckning eller
läten, som gör att risken för förväxling minskar.  På grund av detta är hybridisering i naturen
ganska ovanligt, men det faktum att det fortfarande förekommer tyder på att det ibland finns
något som motverkar detta fenomen.

Svartvita flugsnappare och halsbandsflugsnappare är två arter sångfåglar som är nära släkt
och lever i liknande habitat. Arterna har delvis olika utbredningsområden, men på vissa ställen,
som på Öland och Gotland, finns de på samma ställe. Hybridisering mellan dessa arter är inte helt
ovanligt, trots att hybriderna har lägre fertilitet eller är helt sterila. Tidigare studier har visat att
varken svartvita eller halsbandsflugsnapparhannar verkar kunna skilja på honor av de båda
arterna (honorna är väldigt lika även för oss människor), men honorna kan lätt skilja på hannarna
eftersom de har något olika färgteckning och dessutom sjunger olika. Man kan därför fråga sig
varför honorna överhuvudtaget tar fel?

Det har visat sig att vissa svartvita flugsnapparhannar inkluderar halsbandsflugsnappares
sång, som är långsammare och har högre frekvens, i sin egen sång. Detta fenomen kallas "mixed
singing", eller blandsång, och har också uppmärksammats hos vissa andra fågelarter. Till skillnad
från härmsång, så ändrar dessa fåglar inte sin sång efter vad den hör, utan gör den blandade
sången till "sin egen".

Jag spelade in svartvita flugsnappares sång i olika områden på Öland under våren 2006.
Sedan jämförde jag inspelningarna från områden där det enbart häckar svartvita flugsnappare,
områden där de två arterna är ungefär lika vanliga och områden där det mestadels häckar
halsbandsflugsnappare. Det visade sig att blandsång var betydligt vanligare bland svartvita
flugsnappare som häckar i områden med mestadels halsbandsflugsnappare. Det verkar därför som
om det har betydelse vilken art grannarna tillhör för hur svartvita flugsnappare sjunger. En
tänkbar orsak till detta är att hannarna av de båda arterna konkurrerar om samma revir. Tidigare
experiment har visat att halsbandsflugsnapparhannar normalt sett inte bryr sig om svartvita
flugsnappare, men reagerar på svartvita flugsnappare som sjunger blandsång på samma sätt som
på artfränder. Blandsång skulle därför kunna vara ett sätt för svartvita flugsnappare att skrämma
bort halsbandsflugsnappare (som är annars är bättre konkurrenter) från reviret. Det är möjligt att
denna fördel kan väga upp risken att attrahera en hona av fel art.

Jag utförde också ett separat experiment där jag lät svartvita flugsnapparhannar sitta i en
voljär bredvid en halsbandsflugsnapparhanne. Meningen var att jag skulle spela in fåglarna innan
experimentet och sedan igen efter en vecka, och se om någon av de svartvita hannarna ändrat sin
sång under experimentet. Tyvärr var det bara en av de svartvita hannarna som sjöng tillräckligt
mycket för att bli inspelad. Han ändrade inte sin sång, men eftersom det bara är en enda individ
är det svårt att dra några slutsatser från detta.
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