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Man har länge trott att arter med samma krav på föda och levnadsmiljö inte kan
samexistera utan att ha negativ inverkan på varandra. På senare år har dock en del
studier visat på positiva effekter av interaktioner mellan potentiella konkurrenter.

Bland annat har studier visat att om man ökar antalet mesar (Parus spp.) i en skog så
ökar antalet migrerande tättingar i den. Hur kommer det sig att individer attraheras till

områden med potentiella konkurrenter, arter med samma krav på mat och
levnadsmiljö?

Egentligen är det ju inte så konstigt. En flyttfågel är tidsbegränsad i sitt sökande efter det
bästa området att häcka i. Val av område har stor betydelse för häckningsframgången och
överlevnaden för föräldrarna, beroende på födo- och boplatstillgång, predationstryck, inom-
och mellanarts konkurrens. Ett enkelt och snabbt sätt att få information om kvaliteten på olika
områden skulle kunna vara närvaron av individer med samma eller liknande krav på föda och
levnadsmiljö, även om de skulle vara av en annan art.
     Tätheten på stannfåglar i ett område reflekterar områdets kvalitet. Stannfåglarna har höst,
vinter och vår på sig att samla information om kvaliteten i olika områden i ett landskap.
Därför kan man anta att flyttfåglar borde ha större häckningsframgång i ett område med
stannfåglar. Om det är för många stannfåglar så ökar kunkurrensen vilket minskar
häckningsframgången hos flyttfåglarna.
     Syftet med denna studie var att se om flyttfåglar använder sig av närvaron och tätheten av
stannfåglar som informationskälla. Genom att manipulera mestätheten i 13 olika skogar på
Gotland togs sambandet med mestäthet och kvalitén på skogarna bort. På så sätt kan man se
om flyttfåglar med liknande resurskrav som mesarna använder sig av mestätheten eller någon
annan informationskälla för att bestämma hur mycket de ska investera i häckningen. I den här
studien följdes flyttfågeln halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis) eftersom den har
liknande krav på mat och levnadsmiljö som mesarna.

De första äggen lades i områden med medelhög mestäthet, vilket indikerar på att närvaron
av många mesar gav snabb information om områdets lämplighet för häckning. Flugsnapparna
investerade mer genom att lägga fler ägg och producerade mer söner än döttrar i medelhöga
mestätheter. Flugsnappar söner kommer tillbaka till samma område där de fötts för att häcka,
medan döttrarna flyttar en bit bort. Därför är det fördelaktigt för föräldrar att producera mer
söner i områden av bra kvalitet, eftersom det skulle öka sönernas häckningsframgång i
framtiden. I höga mestätheter var förväntningarna på häckningsframgång hos flugsnapparen
låga på grund av hög konkurrens från mesarna, vilket resulterade i färre ägg och jämnare
könsfördelning. Det samma gällde för låga mestätheter där frånvaron av mesar indikerade på
dålig kvalitet av området.
     Sammanfattningsvis visar denna studie på att halsbandsflugsnappare använder mestäthet
som informationskälla av kvalitén på olika områden. Detta borde vara en fördelaktig
anpassning för flyttfåglar, eftersom dem snabbare kan sätta igång med häckning. Samexistens
behöver alltså inte alltid vara associerad med negativa följdeffekter. Studien visar dessutom
på att det inom naturvård och bevarandebeslut är viktigt att tänka på organismsamhällen i sin
helhet - hur arterna interagerar med varandra - och inte bara se till den mest skyddsvärda
arten.
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