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Alla arter bär på specifika gener och DNA-sekvenser, men även sekvenser som kan variera 

mellan individer och populationer inom en art. Denna genetiska variation är en viktig faktor 

evolutionsmässigt sett eftersom det ökar möjligheten att några individer i en art kan anpassa 

sig till en viss förändring i omgivningen. Genetisk variation kan uppkomma av förändringar, 

mutationer, i genomet och om individen förökar sig kan denna nya slumpmässiga variation 

föras vidare till nästa generation. Naturlig selektion ser till att fördelaktiga mutationer i 

genomet stannar kvar i en population medan ofördelaktiga mutationer innebär sämre 

förutsättningar för bärarna. Individerna får svårare att reproducera sig och selekteras bort.  

Migration sprider olika genetiska utformningar mellan populationer och ökar den genetiska 

variationen inom en population. Isolerade populationer saknar detta inflödet av nya varianter 

och det kan leda till mindre genetisk variation i populationen. Isolering lagrar olikheter inom 

de två populationerna och kan i slutändan ge upphov till nya arter eller underarter. Underarter 

kan definieras som geografiskt distinkta grupper som skiljer sig på olika sätt från andra 

sådana grupper.  

 

Domherrar är små fåglar som tillhör familjen tättingar. De har en rund kroppsform och svart 

hätta. Hanen har ett karaktäristiskt rött bröst medan honan är gråbrun. Domherren är spridd 

över stora delar av Eurasien och är uppdelat i flera olika underarter. I Europa är det flesta 

populationerna stannfåglar och flyttar endast korta sträckor under vintern. Nästan varje vinter 

dyker dock även migrerande domherrar i varierande antal upp i Europa från andra platser. 

Dessa domherrar kallas ofta Nordliga domherrar, eftersom man tror att de migrerar norrifrån.  

Under hösten och vintern år 2004 spreds sig ett stort antal av dessa migrerande Nordliga 

domherrar över Europa och uppmärksammades av ornitologer och fågelskådare i flera länder. 

Det som särskilde dessa fåglar från den vanliga typen i Europa var deras storlek och även ett 

speciellt läte. Detta läte kallades trumpetläte och rapporterades av många fågelskådare.  

 

Denna studie har undersökt den genetiska skillnaden mellan stannande och migrerande 

domherrar som fångats i Danmark under 2004.  

DNA från dessa fåglar extraherades från fjädrar. DNA som användes i denna undersökning 

var s.k. icke kodande DNA från cellkärnan och DNA från mitokondrien som är cellens 

kraftstation med eget DNA. Dessa delar av genomet är ofta mer varierande mellan individer 

än kodande delar. Det beror på att förändringar i dessa delar ofta är mindre skadligt för 

individen och därför mer sällan selekteras bort utan blir kvar i populationen.  

 

Den genetiska undersökningen kunde inte hitta mer än marginell skillnad mellan de olika 

typerna domherrar i Danmark. Detta trots att flera författare tidigare delat in migrerande och 

stannade fåglar i två olika underarter byggt på morfologiska data. Den genetiska likheten kan 

bero på att det är ett stort genflöde mellan populationerna eller att de två typerna har ett 

gemensatt ursprung och uppdelningen har skett i ett sent skede. Domherrarna i denna studie 

visade i allmänhet på låg genetisk variation. Det överstämmer med resultat från genetiska 

studier av andra tättingar i denna del av världen och kan vara ett resultat av den senaste 

istiden som slutade för 10000 år sedan. Många arter kunde under denna tid endast överleva i 

små isolerade populationer i några områden i södra delen av Euroasien. I Europa fanns en 

sådan skogsklädd refug runt Medelhavet.  Det lilla antalet individer och isoleringen kan ha 

gjort att mycket av den genetiska variationen gick förlorad.  
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