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Artbildning på delad mark – finkar på São Tomé ger nya insikter 
 

Artbildningsprocessen, dvs. hur en ursprunglig population delas i två och utvecklas 
mot olika ekologiska anpassningar, har studerats intensivt i olika organismgrupper 
sedan Charles Darwin 1859 presenterade sin teori om evolution genom naturligt urval 
i ”Om arternas uppkomst”. Allopatrisk artbildning, vilket innebär att de två 
divergerande populationerna under artbildningsprocessen är fysiskt åtskilda och 
således inte kan hybridisera, är numera allmänt accepterad. Motsatsen sympatrisk 
artbildning, vid vilken populationerna lever på samma plats och inte åtskiljs av några 
barriärer, är emellertid en modell som ifrågasatts starkt och debatterats flitigt över 
åren. Från fågelvärlden föreligger ytterst få övertygande exempel. 
 
Jag undersökte hur ett komplex av finkpopulationer på São Tomé och Príncipe i 
Guineabukten var besläktade sinsemellan. Dels studerade jag Príncipesiskan Serinus 
rufobrunneus (Príncipe Seedeater), som förekommer i tre underarter vilka lever väl 
åtskilda på öarna São Tomé, Prícipe och den lilla Boné de Jóquei; dels studerade jag 
den gåtfulla São Tomésiskan Neospiza concolor (São Tomé Grosbeak), som lever 
sida vid sida med Príncipesiskan i São Tomés regnskogar. São Tomésiskan är endast 
känd från ett fåtal observationer och dess släktskap med andra fågelarter har aldrig 
säkerställts; hittills har den placerats i ett eget släkte. 
 
Med hjälp av dna utvunnet ur blodprover från 29 Príncipesiskor och tre São 
Tomésiskor, kunde jag identifiera dna-sekvensen i 33 genetiska markörer i 
cellkärnornas arvsmassa. Jag använde mig av en särskild sorts statistisk analysmetod, 
s.k. Bayesiansk inferens, för att bedöma likheterna mellan populationerna och på så 
sätt identifiera deras inbördes släktskap samt försöka rekonstruera hur de utvecklats. 
Resultaten visade att São Tomésiskan inte bör tilldelas ett eget släkte, då den i själva 
verket är den närmaste släktingen till Príncipesiskan på samma ö. Den senare är alltså 
mer avlägset besläktad med populationerna av det som betraktas som samma art på 
andra öar!  
 
Detta utgör ett starkt stöd för att São Tomésiskan och Príncipesiskan, utan geografisk 
isolering, utvecklats ur en gemensam moderart på São Tomé. Liknande resultat av 
dna-analyserna skulle kunna erhållas om artbildningen skett under isolering och de 
två nybildade arterna sedan mötts igen och hybridiserat i stor omfattning, men jag 
argumenterar för att sympatrisk artbildning driven av naturligt urval på näbbens form 
och storlek är troligare i detta fall. 
 
Utöver ökade insikter om fåglars artbildning har min studie lett till konkreta framsteg 
i metodik, då jag utvecklat 42 prajmerpar (primer-par) – komponenter som utgör 
start- och stoppunkt för de identifierade dna-sekvenserna. Dessa kan med fördel 
användas i framtida studier av släktskap mellan olika populationer eller arter av 
sångfåglar. 
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Tracking genetic divergence in Gulf of Guinea finches 
– strong support for sympatric speciation 

 
Speciation, i.e. how one ancestral population splits into two, which evolve ecological 
differentiation, is a process that has been subject to many studies ever since Darwin presented 
his On the Origin of Species in 1859. Allopatric isolation, when the diverging populations are 
geographically isolated, is commonly accepted nowadays. However, sympatric speciation, in 
which species diverge without any physical isolation, remains fiercely debated. Few 
convincing cases exist in birds, although finches on islands seem to provide some good 
candidates. 
 
I investigated the genetic relationships between a complex of three allopatric subspecies of the 
Príncipe Seedeater Serinus rufobrunneus, and the enigmatic São Tomé Grosbeak Neospiza 
concolor, both finches endemic to São Tomé and Príncipe. By comparing sequences from a 
set of 33 nuclear DNA markers, I found that the São Tomé Grosbeak is the sister taxon of the 
sympatric Príncipe Seedeater subspecies of São Tomé, and thus really a giant Serinus.  
 
These phylogenetic results constitute strong support for a sympatric speciation scenario 
between the São Tomé Grosbeak and the Príncipe Seedeater on São Tomé. While ancient 
hybridisation between taxa in secondary contact could create similar phylogenetic patterns, I 
argue that sympatric speciation driven by natural selection on bill morphology may be more 
likely in this case. Further studies could identify genes which have been under selection in the 
speciation process, and efforts should also be made to understand the ecology of the elusive 
São Tomé Grosbeak. 
 
For this study, I designed and evaluated 42 degenerated nuclear primer pairs, which can be 
used for phylogenetic analyses in a range of passerine birds. 
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