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PA vAra breddgrader ar stdrre delen av Aret oglist-
viinligt fijr insekter. Kyla och fcidobrist gtir att de

flesta arter inte klarar av ett aktivt liv under vinter-
halvAret. I andra delar av viirlden kan insekters liv
hdmmas av t ex torrtider. Ibland kan levnadsbe-
tingelserna ocksA variera mycket starkt mellan er.

SA t ex har vissa vflxter mycket stor variation i
frrimiingd frfln Ar till Ar, vilket gcir att insekten
maste dverleva flera 6r utan frida.

Principiellt sett finns det tvA metoder att 6ver-
leva sv6ra fdrhflllanden. Fdr det fdrsta kan insek-
ten migrera till en annan, b?ittre miljci. Tack vare
sina vingar har insekter goda mtijligheter till detta.
Det sker vanligen i lokal eller regional skala, men
i vissa fall migrerar insekter 6ver hela kontinenter
precis som flyttfAglar.

Den andra mcijligheten att klara perioder med
dAliga fiirhAllanden dr att ga i vila - dormans.
Vanligen dr denna vila av ett slag som kallas dia-
paus, vilket innebiir att vilstadiet utlOses av nigon
omviirldssignal en tid innan miljtin fcirsiimras. I
minga fall kombineras diapaus och migration, t ex
genom att insekten migrerar till och frAn tjvervint-
ringslokaler.

Hos mlnga fjiirilar som 6vervintrar i..puppsta-
diet s[ iir larven kiinslig fdr dagsliingd. Ar ljuspe-
rioden kortare en ett visst kritiskt viirde sfl bildas
diapauspuppor vilka tivervintrar, iir dagen l2ingre

sA utvecklas puppan snabbt och ger upphov till en

ny generation. Det finns alltsA en signal (dags-

liingd) som under ett kiinsligt stadium (hiir larven)

inducerar ett diapausstadium (hiir puppan) vilket
intrliffar senare i utvecklingen (Fig. I ). Det sker
en utveckling under diapausen, kallad diapausut-
veckling, och efter nAgra minader blir puppan
okiinslig fcir dagsliingd. Under resten av vintem
utvecklas puppan lAngsamt till fdljd av den lAga
temperaturen. Men i och med stigande temperatur
pA vAren tjkar utvecklingshastigheten snabbt.
Denna fas under vinter och vAr kallas postdia-
pausutveckling (Fig. 1).
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Fig. 1. Insekten utnyttjar under sitt liv mAnga omviirlds-
signaler frir att reglera sin utvecklingstakt och gdra av-
viigningar mellan perioder av tillviixt, vila och fortplant-
ning. Bilden visar livscykeln hos en diapauserande
insekt och illustrerar nAgra grundl?iggande begrepp.

Jag har skisserat ett enkelt typfall fdr att illust-
rera nflgra begrepp. I sjillva verket ar variationen
stor mellan arter. Frirutom dagsliingd anviinds ofta
temperatur, och ibland fdda eller fuktighet, som
signaler. Alla utvecklingsstadier kan vara kiinsliga
fdr diapausinduktion. Ibland kan den kiinsliga pe-
rioden t o m intriiffa en generation i fdrviig (dvs

hos modern). Insekter kan diapausera i alla ut-
vecklingstadier frfln iigg till imago. Vidare piver-
kas fcirloppet av stviil diapaus som postdiapaus
ofta av olika direkt verkande omviirldsfaktorer
(Fig. 1).

Ovan nAmnda generaliseringar baseras pfl en i
dag mycket omfattande litteratur. Gliidjande nog
har flera sammanfattande bdcker producerats un-
der flrens lopp. Av tidigare bbcker utgdr A. S.

Danilevskiis bok "Photoperiodism and seasonal

development of insects", som utkom i engelsk
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översättning 1965, en höjdpunkt i mitt tycke. Den 
inte bara beskriver fysiologiska reaktioner, utan 
den befattar sig också med genetisk variation samt 
evolutionära och ekologiska frågor. Den är fortfa-
rande väl värd att läsas. 

Litteraturen har emellertid fortsatt att växa i för-
skräckande takt sedan Danilevskiis bok utkom. Nu 
kan vi glädja oss åt två moderna böcker som sam-
manfattar den senare litteraturen och som vidare-
utvecklar det ekologiska och evolutionära per-
spektivet på insekters dormans och 
säsonganpassning. Det kanadensiska forskarparet 
Maurice och Catherine Tauber i samarbete med 
den japanske forskaren Sinzo Masaki gav 1986 ut 
boken "Seasonal adaptations of insects", och året 
därpå kom kanadensaren H. V. Danks bok "Insect 
dormancy: An ecological perspective". Det kan 
omedelbart sägas att detta är två utmärkta böcker. 
Behovet av sammanfattande böcker framgår också 
av litteraturlistornas omfattning. Danks refererar 
till över 2 700 publikationer! 

Även om genomgripande nyheter varit spar-
samma under de senaste decennierna, så har ändå 
en konsensus utbildats vad gäller synen på insek-
ters reaktioner på omvärldssignaler samt hur dessa 
styr livscykeln i relation till perioder med svåra 
förhållanden. Det är en komplex och dynamisk 
bild vi har i dag. Insekter besitter en mängd meka-
nismer med vilkas hjälp de kan anpassa sin ut-
veckling till omvärldens växlingar. Det är också 
klart att dessa anpassningar har uppkommit gång 
efter annan. Det finns många exempel på konver-
gens och parallellutveckling av egenskaper. Detta 
kan gälla även mycket närbesläktade former. 

Man börjar också se dormans och diapaus som 
delar i ett samspel mellan många olika miljöan-
passningar. Diapausen är inte bara ett vilstadium 
med reducerad metabolism och ökad motstånds-
kraft mot svåra förhållanden. Ofta har diapausfor-
mer speciell färg, storlek och morfologi (polyfe-
nism). Diapaus kan som ovan nämnts också 
kopplas till migrationsbeteende till och från dia-
paushabitat. Utvecklingen under själva diapausen 
och följande postdiapaus har vidare visat sig vara 
betydligt mer dynamisk än man tidigare trott. Ofta 
utnyttjar insekten olika signaler under vilperioden 
för att synkronisera sin egen utveckling med sä-
songutvecklingen. En sådan förmåga till fintrim- 

ning av utvecklingstakt kan också förekomma un-
der insektens mer aktiva levnadsfaser. 

Man kan se två inriktningar i utforskningen av 
insekters dormansfenomen. En gren intresserar sig 
främst för fysiologiska mekanismer. Vilka organ 
mottager signaler? Hur mäts dagslängd och vilka 
inre klockmekanismer har insekter? Vilka hor-
monsystem styr utvecklingen? Bägge böckerna 
behandlar dessa frågor, om än något summariskt. 
Bägge böckernas tyngdpunkt ligger emellertid 
inom den andra forskningsgrenen, vilken främst 
intresserar sig för ekologiska och evolutionära 
problem. 

De flesta insektsarter uppvisar stor variation i 
egenskaper förknippade med diapaus. Denna vari-
ation, t ex latitudinell variation i reaktion på dags-
längd är klart adaptiv. Dessa egenskaper har också 
visat sig lätta att förändra i urvalsförsök. Den när-
mare genetiska kontrollen är dock ännu föga ut-
redd. Endast hos silkesfjärilen har man någorlunda 
detaljerat lyckats kartlägga den genetiska kontrol-
len av diapaus. 

Vi ser också en början till integrering av kun-
skap om insekters diapaus med teorier om insek-
ters allmänna levnadsmönster (life history teori). 
En insekt har ofta flera alternativa utvecklingsvä-
gar, inte bara diapaus kontra direktutveckling. Det 
kan finnas flera olika diapausaltemativ och vidare 
alternativ som innefattar migration av olika grad. 
Denna plasticitet i livscykeln och dess demogra-
fiska konsekvenser har just börjat utforskas och 
embryon till teoribildning presenteras i dessa böc-
ker. 

Man ska inte heller glömma att studier av insek-
ters säsonganpassningar har stora praktiska kon-
sekvenser. De utgör grunden för prognosverksam-
het inom jord- och skogsbruk. Vidare är de av 
mycket stor betydelse när man vid biologisk be-
kämpning skall introducera insektspredatorer och 
parasitoider till nya områden. Helt avgörande för 
att sådana introduktioner ska lyckas är att insekten 
är anpassad till säsongväxlingar på den nya loka-
len. 

Bägge böckerna är väldisponerade och med 
återkommande sammanfattningar av olika delav-
snitt. Jag rekommenderar dem båda. 

Christer Solbreck 
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