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Lyssnar ägg på musik? 

Axel Söderberg 

 

För fåglar är det väldigt viktigt att lära sig sin arts sång för att senare i livet kunna hitta en 

partner. Man brukar säga att fåglar lär sig sången strax efter att de flugit ur boet, men är det 

möjligt att de känner igen sin arts sång ännu tidigare? Igenkänning av föräldrarnas sång är 

ännu viktigare när två nära besläktade arter bor i samma område. Forskare har tidigare 

studerat fågelungarnas beteenden, så som pip och hoppande, för att se om de reagerar när 

de hör sina föräldrars sång. Ett problem med det, är att man inte kan se om fågelungarna 

reagerar på sång när de fortfarande är för små för att tydligt visa ett beteende. 

Ett område i Sverige där man kan hitta både halsbandsflugsnappare (Ficedula albicolis) och 

svartvit flugsnapper (Ficedula hypoleuca) är Öland. De två arterna har nyligen kommit dit 

(ca 50 år sedan) och det är dessutom två relativt unga arter. Detta är perfekt för att 

undersöka om ungarna kan höra skillnad på de olika arternas sång, eftersom båda arterna 

lever i samma område och kan hybridisera.  

För att ta reda på vad som händer innan man kan se ett beteende har denna studie använt sig 

av syrekonsumtion istället för beteende. Det betyder att istället för att titta på beteende, 

mäter man den luft fågelungarna andas när de hör sång. Ju mer syre de andas när de hör en 

sång, ju mer engagerade är de. För att se om de reagera på all sång eller om det faktiskt är 

en skillnad om de hör sin egen sång eller om det är en annan fågelart som sjunger användes 

tre olika sånger. Sångerna som användes var från svartvit flugsnappare,  halsbands-

flugsnappare och talgoxe (Parus major). 

Eftersom det var svårt att hitta tillräckligt många svartvita flugsnappare så användes bara 

ungar från halsbandsflugsnappare i denna studie. För att mäta hur mycket syre fågelungarna 

andades när de hörde sång, så användes en respirometer, en maskin som kan mäta syre och 

koldioxid i luften. Varje fågelunge var i maskinen i 20 minuter och de olika ungarna fick 

höra olika kombinationer av de tre sångerna. För att se ungefär när de börjar reagera på 

sång, så användes fågelungar som fortfarande var i ägget, samt 4, 7, 9 och 12 dagar gamla. 

Resultatet var att de faktiskt känner igen fågelsång så tidigt som 7 dagar gamla (de flyger ur 

boet när de är ca 14 dagar), men det var ingen skillnad i hur de reagerade när de hörde sin 

egen arts sång eller om det var sång från talgoxe eller svartvit flugsnappare. Även om de 

reagerar när de hör fågelsång, så kan de alltså inte höra skillnad mellan olika arters sång 

innan de flugit ur boet. 


