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Parnassius apolloL. has decreased in Sweden since the 1950's. Several theories have been
presented about this (Bengtsson et al. 1989 and Nuorteva 1990). To show the correlation
between humidity and temperature and the development of the caterpillars, 56 caterpillars
were separated into 4 different groups. Each group was kept in a small aquarium. Group I
was kept dry and warm, group 2 with high humidity and warm, group 3 dry and cold and
group 4 with high humidity and cold. Only caterpillars from group I survived.

Hdkan Elmquist, Hedlandet, 647 92 Mariefred, Sweclen.

Inledning
Apollofjiirilen, Parnassius apollo L., iir en vdlkiind fjiiril som frir minga har kommit att sti som

Fiirberedelser

en slags symbol f6r hotade fjiirilsaner. Dess tillbakaging sedan 1950-talet blev tidigt kiind (Janzon & Bignert 1979), och den kom som en av de
fbrsta fjiirilarna upp pi rcidlistan f<ir hotade arter

699. Honorna lade tillsammans dryga hundratalet
iigg och dessa fcirvarades svalt (ca 0'C) och torrt

(Andersson

m.fl. 1987 och

Ehnstrdm m.fl.

1993). Under de senaste tvi decennierna har en
del fdrscik &jorts att f6rklara artens tillbakaging

(Bengtsson

m.fl. 1989 och Nuorteva

1990).

Under sommaren 1996 let jag tre honor av apollofj?irilen frin Gotland, P. apollo linnaei, ld,gga

under vintern. Eftersom larverna ftirdigutvecklas

i dggen f6re Overvintringen kllcks dessa
mycket snabbt nar temperaturen stiger efter kiildgrader. I naturen kan detta ske redan i slutet av
april en tidig vir. Den normala utvecklecklingsperioden frir larverna dr dock maj till mitten av
inne

Dessa arbeten diskuterar fcirsurning och metall-

Junl.

jonsupptag hos larvens viirdvdxter som tiinkbar
anledning till att apollofjiirilen minskat i sin utbredning. Vi (Bengtsson m.fl. 1989) funderade
ocksi pi viiderlekens (solfattiga somrar) betydelse i sammanhanget och att detta i kombination

Efter dvervintringen kliicktes sammanlagt 56
larver fram och dessa delades slumpvis upp pa
fyra grupper om 14 larver i varje. Varje grupp
placerades i ett ca 10 liters plastakvarium (Fig.

med andra orsaker nedbringat apollofjiirilens

sanden formade en liten kulle i centrum diir plantor av vit fetknopp, Sedum album, placerades.
Med belysning ovanfdr samlas larverna pfl kullen

frin tidigare uppfddningar av
apollolarver visar klart att larven eir beroende av
varm och ton miljd fcir att utvecklas optimalt
(Elmquist opubl.). Mot den bakgrunden genomfbrde jag virer 1997 ett f6renklat uppfcidningsstam. Erfarenheter

fdrscik f6r att siikrare faststdlla detta fcirhflllande.

l). Akvariernas botten var tiickt med

sand, och

och hittar vdrdvdxten liittare. Vit fetknopp iir liittare att fcida larverna med ndr de dr sm6. Niir de
tillviixer och aptiten cikar dr kiirlekscirt, S. telephium, att f6redra.
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Fig. I. Plastakvariumfiir uppfddning av apollofiiirilsIarver Foto: Hdkan Elmquist.

Fig. 2. Apollofjiirilslarv
Elmquist.

Aquarium used for rearing the Apollo larvae.

Apollo larva

Av praktiska skiil

genomfcirdes fdrsdket i

Mariefred.

Genomftirande
Aggen kliicktes runt I maj vid l7"C och larverna placerades ut den 8 maj enligt ovan (se iiven
Tab. l).
Grupperna I och 2 hOlls inomhus med belysning fcir att ge h0g temperatur (grupp I vid26"C
och grupp 2 vid 24"C). Grupperna 3 och 4 hcills
utomhus i skugga fdr att ge sval temperatur (varierande med utomhustemperaturen mellan 5oC
och l5'C). Humiditeten reglerades genom att
grupperna I och 3 hdlls utan lock och grupperna
2 och 4 med tltslutande lock och fuktad sand.
Vid fOrsta kontrollen den 12 maj hade larverna i grupp I nittt 2:a larvstadiet och it friskt. I
grupp 2 var larverna kvar i l:a stadiet och krdp
oroligt omkring. Aven larverna i grupp 3 var
kvar i l:a stadiet, men de var samlade mot ljuset.
I grupp 4 krcip larverna, dven hiir samtliga kvar i

l:a

stadiet, oroligt omkring. Tre larver hade

drunknat i kondensvatten.
Vid andra kontrollen den l7 maj var de fortfarande matfriska larverna i grupp I 1,5 cm
lflnga medan larverna i grupp 2 endast nitt ftirdig tillv[xt i l:a stadiet, med en liingd av 0,5 cm.
I grupp 3 hittade jag inga larver (undankrupna
fcir hud6msning?) och i grupp 4 hade ingen tillvdxt skett hos larverna.
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sista stadiet. Foto: Hdkan

stage.

2l maj iterfanns
samtliga i 3:e stadiet och
med liingd varierande mellan 1,5 och 3 cm. I
gruppZ iterfanns endast en I cm l6ng 2:a stadielarv. I grupperna 3 och 4 fanns inga levande larVid tredje kontrollen den

sex larver

i grupp l,

ver.

Vid fiiirde kontrollen den 28 maj var samtliga
sex larver i grupp I vuxna (ca 5 cm l6nga) medan larven i grupp 2 hittades dcid, fortfarande bara

I

cm l6ng.
Vid sista kontrollen den 3l maj var samtliga
sex larver i grupp I fOrpuppade.

Diskussion

I grupp I

civerlevde 6 av de ursprungligen 14
larverna. De tillvdxte snabbt och genomfcirde
hela sin utveckling frin iigg till puppa. Denna
grupp hade uppenbarligen de biista betingelserna. Att endast 6 larver dverlevde kan tyckas
miirkligt, men orsaken kan vara faktorer som har
att gcira med fcir mflnga

ytan.

I

grupp

larverpi

den tillgiingliga

2 med l00Vo luftfuktighet

var
larverna mycket stressade och endast en larv utvecklade sig genom tvi stadier innan den dog. I
grupperna 3 och 4 var uppenbarligen den konstant lega temperaturen (fcirutom drunkningrisken i grupp 4) den friimsta orsaken till att alla
larver dog unga.
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. Tillviixt hos apollofitirillarverna i de olika grupperna.

Growth of Apollo larvae in the different groups.

Datum

Grupp I

Grupp 2

Grupp

8.5
12.5
17.5

nyklackh larver

nykllickta larver

nykldcktalarver

nykliicktalarver

2:a stadiet
2:a stadiet
3:e stadiet, 6 larver

l:a stadiet
l:a stadiet

l:a

1:a stadiet

21.5
28.5
31.5

vuxna larver

2:a stadiet,
ddd

I larv

3

stadiet
d6da
-

Grupp 4

l:a stadiet
d6da

f<irpuppade

Slutsats
Fcirsriket visar att temperatur och luftfuktighet
spelar stor roll f6r utvecklingen av apollofjiirilslarver. Puppan kriiver fdr <ivrigt ocksi hcig viirme fcir sin utveckling (Elmquist opubl.). Att 6
larver under varma och torra f0rhillanden civerlevde mot inga i de civriga grupperna visar hur
faktorer som ljus, temperatur och fuktighet spelar roll fdr utvecklingen. Detta stAmmer ocksA i
naturen diir apollofjiirilen utvecklas pi torra och
varma platser som i bergstrakter pfl ostkusten
och hedmarker pi Gotland (Elmquist 1989). Vid
kylig och fuktig viiderlek har apollofjiirilen betydligt svarare att klara sig.

Slutord
Med detta enkla fdrsOk ville jag visa att larverna
utvecklas biist i varm och torr milj6, nigot man
fdr Ovrigt liitt kan se pi larverna genom att deras
aptit och livlighet 6kar under dylika betingelser.
Jag har visat pi extremfcirhillanden. Intressant
vore givetvis att genomftira ett liknande fdrsdk
med fler grupper under mer kontrollerade fcir-

hillanden.
Bilden kompliceras niir man liigger till fler
faktorer som kan piverka utvecklingen hos
apollofiiirilen. Vilken roll spelar kemiska faktorer som metalljoners piverkan i systemet? I vad
min de har civerlevnadsnedsiittande funktioner

niskans piverkan, t.ex. genom exploatering och
biotopfcirstOring.

Tack
Ett stort tack riktas till professor Bengt-Erik Bengtsson, Trosa, fOr diverse rid och hjalp med manuset och
folkhcigskoleliirare Torbjcim Erikson fcir sprikgranskning av den engelska inledningen.
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