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Fågelsång - en del i artbildningsprocessen?

av Cecilia Berg

Det finns många arter av fåglar i världen och man kan fråga sig hur alla dessa har uppkommit. Ett sätt
att försöka besvara detta är genom att studera hur väl arter som är väldigt lika varandra skiljer på
artfrände och inte i de områden där båda lever tillsammans men viss parning mellan arterna förekom-
mer. Dessa områden kan även kallas hybridzoner. En hybrid är en avkomma från ett par där föräld-
rarna kommer från två olika arter.

På öarna Gotland och Öland samt i Mellaneuropa förekommer det områden där både halsbands-
och svartvit flugsnappare förekommer och till viss del hybridiserar. Hybriderna har lägre fertilitet än
de ”rena” arterna och ibland är de till och med sterila. Att undvika att para sig med en partner av den
andra arten är således av stor vikt för avkomman. Ett sätt att minska risken för hybridisering är för
hannarna att utveckla någon form av sexuell signal som honorna kan använda sig av vid valet av
partner då det är honorna som väljer. Hos den svartvita flugsnapparen har hannarna utvecklat en bru-
nare fjäderdräkt i områden där de två arterna lever tillsammans och svartvita flugsnappar honor väljer
i högre utsträckning brunare hannar i dessa områden, men hos halsbandsflugsnapparen har man inte
sett någon klart utvecklad signal som honor kan använda sig av. En möjlig signal kan dock vara sången
hos halsbandsflugsnapparna.

När man lyssnar på sången hos halsbandsflugsnappare på Öland och jämför denna med svartvita
flugsnappare i samma område och halsbandsflugsnappare från Italien, där de lever ensamma, upp-
täcker man några intressanta saker. För det mänskliga örat verkar det som om halsbandssången är
långsammare än den svartvita på Öland men även i jämförelse med de italienska halsbandsflugsnapparna.
Man skulle kunna dra slutsatsen att i områden där de två arterna lever tillsammans har
halsbandsflugsnapparna ändrat sin sång för att honor ska ha lättare att känna igen dem som artfränder,
men det är dock inte så klart som det verkar. Om man jämför olika parametrar som frekvens, tempo
och notlängd mellan sångerna finns det bara små skillnader. I de parametrar som halsbandsflugsnapparen
har ändrat sin sång har även den svartvita gjort samma ändring (i jämförelse med svartvita flugsnap-
pare som lever utan halsband i Spanien) även om skillnaden mellan svartvit sång på Öland och i
Spanien inte är lika klar för det mänskliga örat. Detta kan till viss del förklaras av en annan sak som
komplicerar det hela. Det finns svartvita hannar som sjunger en blandad sång, d.v.s. lägger in strofer
av halsbandssång i sin egen. Genom att göra detta låter den för örat mer som halsbandssång än svart-
vit. Varför de svartvita gör detta finns det ännu ingen dokumenterad förklaring till. Blandad sång ökar
riskerna för hybridisering men skulle kunna ge fördelar i form av att de får bättre revir vilket halsbands-
flugsnappare brukar ha som är den starkare konkurrenten av de två arterna.


