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Fågelstudie avslöjar:  
Satsa på äkta kärlek

För zebrafinkar är beteendet viktigare än utseendet. Det säger något om varför vi människor håller på som vi gör – och  
varför tvångsäktenskap är en dålig idé.

Till skillnad från många 
 andra djur är vi människor 
(oftast) extremt petiga med 
vem vi flyttar ihop och får 
barn med.

På pappret ser det enkelt 
ut. Du träffar någon, blir 
kär och lever lycklig i alla 
dina dagar.

Verkligheten ser annor-
lunda ut. Inte sällan föregås 
det hela av en lika omständ-
lig som pinsam process som 
brukar innehålla allt från 
nervöst flirtande och miss-
lyckade dejter till förned-
rande ”Tack, men nej 
tack...”

Ur ett evolutionärt per-
spektiv är fenomenet märk-
ligt, eftersom det kan be-
traktas som ett slöseri med 
både tid och energi.

Faktum är att forskarna 
inte helt förstått poängen 
med denna kräsenhet. För  
i naturen – och enligt den 
allsmäktiga evolutionen 
under vilkens lagar vi alla 
lyder – handlar det först 
och främst om att fortplan-
ta sig och föra så bra gener 
som möjligt vidare till näs-

ta generation. Punkt slut.
Så ser det ut, åtminstone 

enligt forskningen som hit-
tills fokuserat på generna 
och deras betydelse vid val 
av partner.

Nästan ingen forskning 
har gjorts på betydelsen av 
beteendet. 

–  Vi ville undersöka om 
det, rent evolutionärt, även 
är viktigt att hitta en part-
ner med rätt beteende. Att 
vara beteendekompatibla, 
snarare än genetiskt kom-
patibla, säger Ilka Ihle, fors-
kare vid Max Planck-institu-
tet för ornitologi i Tyskland.

Hon och hennes kolle-
gor valde att studera zebra-
finkar.

–  De påminner lite om 
oss människor. De håller 

sig oftast till en partner och 
de delar på bördan både vad 
gäller boet och ungarna.

Forskarna utgick från 
160 fåglar och lät honorna, 
i grupper om 20, välja fritt 
bland lika många hannar. 
När fåglarna väl hade parat 
ihop sig fick hälften av pa-
ren leva lyckliga i alla sina 
dagar med allt vad det inne-
bar av bo och ungar.

För paren i den andra 
hälften blev det däremot 
skilsmässa och ett nytt 
tvångsäktenskap. Honorna 
fick välja en hanne som 
även han hade tvingats bort 
från ”sin” hona.

Paren, nöjda eller miss-
nöjda, lämnades sedan 
ifred även om de övervaka-
des noga.

Till forskarnas förvåning 
överlevde 37 procent fler 
ungar bland de par där fåg-
larna hade fått välja sin 
partner i lugn och ro.

Av studien, som publice-
ras i Plos Biology, framgår 
att hannarna i de par som 
hade ”tvingats” ihop till-
bringade betydligt mindre 
tid vid boet, framför allt  
under de kritiska första 48 
timmarna.

Dessutom var honorna  
i dessa par mindre villiga 
att para sig, samtidigt som 
graden av otrohet, både 
bland hannar och honor, 
var avsevärt högre.

– Att jämföra med tvångs-
äktenskap kanske är lite väl 
drastiskt. Även om man väl-
jer en partner till sitt barn 
vill man väl att de ska bli 
lyckliga, varför man nog 
ändå försöker matcha. Men 
studien säger något om vik-
ten av att vara beteende-
kompatibla och betydelsen 
av att följa sina preferenser 
för att bli motiverad inför 
föräldraskapet, säger Ilka 
Ihle. JOHAN NILSSON/TT

Till skillnad från många andra fågelarter väljer zebrafinkar partners utifrån 
beteendet, snarare än utseendet. Exakt vad hos hannarna det är som 
honorna går igång på vet inte forskarna. FOTO: MALIKA IHLE/MAX-PLANCK-INSTITUT 
FÜR ORNITHOLOGIE

Möjligheten att kunna välja och hitta en partner är viktigt, detta enligt ny forskning på fåglar vars beteenden liknar människors. FOTO: ALL OVER PRESS

Zebrafinkar väljer partners utifrån beteende

• Burfågel. Zebrafinkar, med 
naturlig hemvist i Australien, 
är en vanlig burfågel. 

• Honan väljer partner. Till 
skillnad från de flesta andra 
arter tycks honan i första 
hand inte välja partner som 

ser starka eller hälsosamma 
ut. Den aktuella studien vi-
sar att förmågan att få välja 
sin partner utifrån beteendet 
är viktigt. Ungar till fåglar som 
inte får göra det överlever  
i mindre omfattning, jäm fört 
med fåglar som får det.

Fågelstudie visar vikten på att trivas ihop

”Av studien framgår att hannarna i de par 
som hade ’tvingats’ ihop tillbringade  
betydligt mindre tid vid boet, framför allt 
under de kritiska första 48 timmarna.”
En forskningsstudie lät fåglar välja sina partners. Hälften av fåglarna i studien 
blev sedan ”tvingade” till att byta partners. Detta påverkade fåglarna markant.


