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Attraktiva hanar vänstrar hellre än tar hand om barnen 
 

Man måste lägga ner både tid och energi på att se till att ungarna ska få det bra. Hos många 
djur finns det därför en konflikt mellan hanar och honor över vem som ska lägga ner mest 
arbete på ungarna. En hane kan aldrig garanterat veta att det är han som är fadern till barnen. 
Detta gör att hanar generellt sett har mer att tjäna på att dela sin tid mellan att ta hand om de 
barn han har för tillfället och att försöka hitta andra honor att para sig med. 

Det är troligt att kvaliteten på hanen kan påverka hur mycket han försöker hitta andra honor 
att para sig med. Ju snyggare hanen är desto större är chansen att han ska lyckas para sig med 
ytterligare en hona. Utöver det ökar också sannolikheten att den nuvarande honan ska vara 
villig att ta över hanens ansvar i boet med attraktiviteten hos hanen. Om hanen är attraktiv 
tyder det på att han bidrar med bra gener till ungarna. På grund av detta är honan därför villig 
att stå ut med att han är en mindre aktiv förälder. 

I mitt experiment ville jag testa om attraktiva hanar försökte para sig med fler honor mer än 
de inte lika attraktiva hanarna, och på så vis minska sin investering i sin nuvarande kull. För 
att göra det använde jag mig av zebrafinkar. I denna fågelgrupp anses det attraktivt att ha en 
röd näbb hos hanarna, ju mörkare röd desto bättre. Man kan manipulera den uppfattade 
attraktiviteten genom att sätta röda färgringar på fåglarna. Jag manipulerade sju hanar och sju 
honor till att vara mer attraktiva och sju hanar och sju honor till att vara mindre attraktiva. Jag 
lät fåglarna bilda par och bygga bo. När de lagt sitt fjärde ägg observerade jag dem i två 
timmar vid tre olika tillfällen. Jag tittade då på vem som var inne i boet och vad fågeln som 
inte var inne i boet hittade på. Jag fann att attraktiva hanar spenderade mindre tid inne i boet 
än vad mindre attraktiva hanar gör. Dessutom var honan som var parad med en attraktiv hane 
villig att kompensera för att hanen inte var där.  

Efter den tredje observationen väntade jag tre dagar och släppte sedan in två extra honor i 
buren för att se om det påverkade hanarnas tid i boet. Detta resulterade i att både snygga och 
fula hanar minskade tiden som de befann sig i boet. Men de snygga hanarna började dessutom 
sjunga mer än tidigare, vilket är ett tecken på att de sökte uppmärksamhet från de nyanlända 
honorna. 

Detta resultat tyder på att hanar faktiskt är på jakt efter flesta möjliga parningschanser och att 
honor är villiga att ta extra ansvar om de anser att hanen är värd besväret. 
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Does sexual attractiveness of male Zebra finches (Taenopygia Guttata) affect 
their reproductive investment during incubation? 

 

Male birds often have a much higher potential reproductive rate than females. Males may therefore 
gain more from  investing  in mate attraction at the expense of parental care, compared to females. 
Sexually  attractive males may  contribute  less  to  care  than  those  that  are  less  attractive  for  two 
reasons. First, the payoff from attracting additional mates may be higher for more sexually attractive 
males. Second, according  to  the differential allocation hypothesis mates of attractive males should 
be willing  to  invest more  in  their  current  offspring.  In  the  zebra  finch  (Taenopygia  guttata)  the 
attractiveness of the male is based on the redness of its beak. In this study I investigated the effect of 
sexual attractiveness on  incubation by experimentally manipulating attractiveness by  ringing birds 
with  red  or  green  colour  rings.  The  study  demonstrated  that  attractive males  invested  less  time 
incubating  the  eggs  compared  to unattractive males. Not only  that, but  the  female mated  to  the 
attractive male compensated for the time reduction in male incubation. When the males were faced 
with surplus, most likely fertile, females in the aviary, both attractive and less attractive males shifted 
their investment of time from egg incubation to mate attraction. 
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