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Arstidernas vrixlingar stiiller stora krav pd fjririlar och andra insekter i
tempererade omrdden. Det naturliga urvalet har skapat en miingd an-
passningarfcir att mdta dessa krav: migration, srisongsformer och plas-
tiska (flexibla) livscykler Ny forskning visar att fjririlarnas larver an-
vcinder sig av dagsliingden fdr att kontinuerligt "stcimma av" tillviixt
och utveckling mot tiden pd dret, de vrixer fortare niir det rir brdttom
och tar det lugnt ncir det finns civerskottstid.

S. Nylin, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, S-106 91 Stockholm, Sweden.

Introduktion
Arstidernas vAxlingar 6r dramatiska i ett land som
Sverige. En kall och mcirk vinter, kanske med ett
meterdjupt sncitiicke, fciljs av en vir och sommar
di markerna exploderar av liv - inte minst av in-
sekter. Framit hrig- och sensommaren dr luften en

varm dag fylld av fjarilar, flugor, myggor, steklar
och sliindor. Pi marken, pi cirter, i buskar och triid,
myllrar det av skalbaggar, skinnbaggar, griishop-
por och myror. Mot htjsten f<irsvinner insekterna,
en efter en, och man ser snart bara till en och an-
nan frostfjflril och nigon vilsen fluga. Ndr vintem
kommit pi allvar iir allt insektsliv fdrsvunnet, och
vi fir viinta tills niista vir innan det pi nigot ma-
giskt siitt dyker upp pfl nytt, till synes frin ingen-
stans. Vart tar de vdgen pi vintern? Varfdr kom-
mer en del insekter fram redan tidigt pi viren och
andra pi sensommaren? Hur vet de niir det iir
dags? De flesta insektsintresserade har siikert fun-
derat civer sidana frigor och tagit reda pi en del av
svaren, men mycket nlir det giiller insekternas an-
passningar till Srstidernas viixlingar iir nog okiint
ftir de flesta. Det iir f0rst under senare ir som det
blivit kiint hur "plastiska" insekterna kan vara i
sitt satt att leva. Deras flexibla genetiska program
gt r att de kan anvlnda information frin omviirl-

den fcir att fininstiilla tillviixt och utveckling. Hiir
mnkte jag kort sammanfatta nigra resultat frin de
studier av plasticitet hos dagfjiirilar som jag bedri-
ver vid avdelningen fiir Evolutioniir Ekologi vid
Stockholms universitet. I detta projekt ingir iiven
Karl Gotthard, som dr doktorand under min hand-
ledning, och emellanit samarbetar vi med kol-
legorna Christer Wiklund, Per-Olof Wickman,
Olof Leimar och Bengt Karlsson, som alla bedri-
ver egen forskning pi niirliggande omriden.

Migration: biittre fly iin illa ftikta
Niir hdsten och vintern kommer blir ftirhillandena
snart omtijliga frir insekterna. Viixelvarma som de
iir kan de inte ens rtira sig om det blir alltfrir kallt.
Arter som upptr2ider tidigt pi viren eller sent pi
sommaren, som nAsselfjfilen (Aglais urticae),
och arter som iir aktiva dven niir det iir mulet ute,
som humlor, kiinns igen pi att de ofta iir m6rka
(frir att absorbera solinstrilningen) och hiriga (fiir
att battre behilla den kroppsviirme som muskel-
aktiviteten genererar). De har ocksi ofta fiirmlgan
att (liksom vi sjiilva) "rysa", ktira musklerna pi
"tomging", ftir att generera mera vdrme. Men
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dessa anpassningar till svalt vdder fcirslir iindi
inte lingt nar temperaturen kryper ned mot noll-
strecket. Dessutom dr de flesta insekter fcir sin
fcida direkt eller indirekt beroende av de viixter
som nu vissnar ned. Dfl finns det tvi alternativ: att
ge sig av, eller att stanna och kiimpa.

Nigra fi insektsarter iir kiinda fcir att de migre-
rar (flyttar) i takt med irstidernas viixlingar. Bland
dagfjiirilarna iir det mest kiinda exemplet den
nordameri kan ska monarkfj 2i r ilen (D anau s p I e xip -
pas), som varje ir flyttar mellan rivervintrings-
platserna i Mexico och scidra USA (diir miljoner
fjdrilar kan tiicka trddstammarna) och fortplant-
ningsomridena liingre norrut i USA och Kanada. I
Sverige har vi ocksi vira migranter, men det finns
inga beliigg frir att samma individ kan flytta tur-
och retur, utan det sker i skilda generationer.

atalanta), kilfjiirilen (Pieris brassicae) och rov-
fjiirilen (Pieris rapae) overlever oftast inte vintern
i virt land, men populationerna fylls pi irligen av
migranter frin Medelhavsomridet.

Att iiverleva en vinter
De flesta insekter har inget annat val iin att f<irsrika
stanna och slflss mot kyla och sviilt. Det rir en tuff
utmaning, och lSngt ifrfln alla individer klarar
detta. Minga arters populationer decimeras kraf-
tigt under den kalla delen av 6ret, men hiimtar sig
pi nytt under sommaren. Detta dr en av anledning-
arna till att veren kdnnetecknas av ett ganska fat-
tigt insektsliv i j?imfdrelse med sensommaren. En
annan och viktigare anledning dr att minga arter
civervintrar i ett tidigt utvecklingsstadium, t. ex.
som ?igg eller larv, och inte syns si mycket fcirriin
de blivit vuxna senare pi sommaren.

Overvintringen sker niimligen, med nigra fA
sZillsynta undantag, alltid i ett och samma utveck-
lingsstadium hos en given art. Ofta civervintrar be-
sliiktade arter i samma stadium. Niir det giiller dag-
fjiirilarna iir larvcivervintring vanligt. Det f<ire-
kommer bl.a. hos minga arter i familjen Pieridae
(t.ex. hcifjiirilarna, Colias), hos minga Lycaenidae
(bli-, guld- och snabbvingar) och Nymphalidae (i
Sverige siirskilt griisfjiirilarna och nlitfjiirilarna).
Aggdvervintring iir mindre vanligt, men den silver-
streckade piirlemorfjfilen (Argynnis paphia) tir ett
exempel. Den liigger sina iigg pi triidstammar i ndr-
heten av violer. Pfl viren kliicks larven och kryper
ned till violen, som iir dess viirdviixt. Pupp-
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civervintring f<irekommer exempelvis hos ma-
kaonfjiirilen (Papilio machaon) och hos en del Pie-
ridae, som rapsfjiirilen (Pieris napi) och dess sliik-
tingar. Overvintring som vuxen fjiiril fdrekom-
mer hos citronfjiirilen (Gonepteryx rhamni) och
hos en grupp Nymphalidae som i vert land re-
pre senteras av niisselfj iirilen, pfl figelcig at (Inac hi s

io), vinbiirsfuksen (P o ly g o ni a c - al b um), sorgman-
teln (Nymphalis antiopa) och kdrsbiirsfuksen
(Nymphalis polychloros). Amiral och tistelfjiril
h<ir ocksi till denna grupp, och lite liingre sciderut i
Europa (England, Belgien) rivervintrar atminstone
den ftjrra ibland, di som vuxen fjiiril.

Hiir har vi alltse svaret pi de frigor jag ndmnde
inledningsvis, nlimligen vart insekterna tar vagen
pi vintern och varf<ir vissa arter syns tidigt pi v6-
ren och andra fdrst senare. Fcirst dyker fdrstis
vuxen<ivervintrarna upp, som t.ex. minga skal-
baggar, myggor och flugor - och si en del fjiirilsar-
ter. De har suttit inkrupna i nigon hilighet under
vintern, som niisselfjiirilen, eller grimda bland
viixter pi marken, som citronfjirilen. Tidiga arter
iir ocksi en del av puppcivervintrarna, som raps-
fj ilril och bjcirnbiirssnabbvinge (C a I I o p h ry s rubi).
Frirst senare pi sommaren ser vi larv- och iigg-
civervin trare som gris fj iiri I ar, pArl e morfj iiril ar och
nafjArilar, och di iir kanske redan vuxen<ivervint-
rarnas avkomma pi vingarna och liigger pi sig re-
servndring inf<ir vintern.

Det observerade m<instret att besliiktade arter
oftast civervintrar i samma utvecklingsstadium ty-
der pi att vid en artbildning diir en art delas i tvi,
si "iirver" bida de nya arterna normalt samma
<ivervintringsstadium. Anledningen till att <iver-
vintringsstadiet alltid rir samma i en given art och
si konservativt under evolutionen iir troligen att
civervintring fcir en insekt inte ?ir nflgon enkel sak.
I virt striinga klimat kan det ske bara i ett tillstind
som kallas diapaus,ett ord som narmast kan river-
sattas med "stopp i utvecklingen". Det ar insekt-
ens hormonsystem som driver pA och styr utveck-
lingen till f?irdig insekt, och det iir ocks6 hormon-
systemet som kan bromsa utvecklingen och diir-
med ge mcijlighet att tiverleva vintern. Om utveck-
lingen fortsatte si skulle insekten frirbruka resur-
ser som inte kan ersattas genom f<ida under vin-
tern. Till diapausen kan ocksi vara kopplad slir-
skilda anpassningar fcir att klara kylan, t.ex. kan
dmnen uts<indras som fcirhindrar att viitskan i
kroppen fryser och spriinger cellerna inifrin vid
minusgrader.
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Fig. l. Dagsliingden tir insekternas almanacka - den ger information om tidpunkten pd dret. Figuren visar variation
i dagstangd under sommarhalvdret vid tre latituden motsvarande Stockholm, Skdne och sodra England. De fyllda
symbolerna markerar tidpunkter dd larver av kvickgrrisfjdril (Pararge aegeria) finns i fiilt i de tre populationerna.

Variation in daylength at latitudes corresponding to Stockholm, South Sweden and S. England. Filled symbols show

when larvae of Pararge aegerin are present.
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Minga insektsarter har bara en enda generation
per ir i Sverige, och varje individ meste alltsa fdr-
srika sig pi att tivervintra. Andra arter hinner med

tvi eller tre generationer, och det iir fcirst i sista
generationen som stdrre delen av populationen gir
in i diapaus och rivervintrar.

Dagsldngden : insektens almanacka

Hur kan di insekten veta att vintern ndrmar sig

och det iir dags fcir diapaus? Detta var en gita som
sysselsatte entomologerna mycket under seklets
fcirsta hiilft. Man fann samband med miljcivariab-
ler som temperatur, fijda, fukt och ljus, men resul-
taten var ofta motsiigelsefulla. Det var ryssen
Danilevskii (1965) och andra pionjiirer inom stu-

diet av fotoperiodens (dagsliingdens) inverkan pA

insekter som under sextiotalet fann svaret till slut.

Numera vet man att snart sagt varje insekt i tem-
pererade omriden reagerar pfl information frin
dagsliingden med att antingen gi in i diapaus eller
genomgi "direktutveckling", d.v.s. ni kiinsmog-
nad samma sdsong. De andra milj<ifaktorerna kan
ocksi vara av betydelse, men normalt bara i sf,

motto att de modifierar svaret pi dagsliingden.
F<irdelen med att anvhnda dagsliingdens upp-

och nedgingar (Fig. l) som signal ftjr irstidernas
gAng iir givetvis att det ar en mer sttirningsfri och
pilitlig signal iin t.ex. temperatur, och att den 6ven
kan anvdndas f6r att fijrutsiiga framtida ftirhAllan-
den. Att utvecklas direkt till k<insmognad bara fcir
att det Ar varmt kan vara farligt fiir en insekt, viir-
men kanske bara beror pi en brittsommar som
snabbt kan brytas av den ftirsta dtidliga frosten.
Om dagsliingderna iir mycket linga si innebiir det
diiremot alltid att atskilliga veckor iterstir av
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Fig. 2. Wnbdrsfuksen, Polygonia c-album, riveryintrar som fullvuxen ficiril och syns drirfdr pd vingarna tidigt pd
vdren och sent pd sommaren, dd nrisla generation har kldckts. Foto: Christer Wklund.

Polygonia c-album hibernates as an adult butterfly, and is seen early in spring and lale in summer when the next
generation has eclosed.

sommaren. Silunda iir den vanligaste typen av
styrning av livscykeln ett s.k. "lingdagssvar",
d.v.s. l6nga dagsliingder gcir att insekten direkt-
utvecklar medan korta dagar inducerar en diapaus.

Det avgdrande iir den dagsliingd som rider un-
der ett eller flera "kiinsliga" utvecklingsstadier
som infallerftre det potentiellt diapauserande sta-
diet. Hos puppdvervintrande liirilar iir det t.ex. de
sista larvstadiema som iir kiinsliga lor dags-
l5ngden, och det iir di som insektens hormon-
maskineri kan stiillas om lor diapaus. Andra typer
av svar pi dagsliingder fiirekommer ocks6, men
mer siillsynt. Vinbiirsfuksen (Fig. 2) Ar t.ex. kiins-
lig inte bara for dagens liingd i absoluta mett utan
ocksl for fdrcindingar i dagsliingden. Det riicker
inte med 16nga dagsliingder, utan kriivs att dags-
liingden hela tiden dkar under larvperioden, d.v.s.
att fiirpuppningen sker ft)re midsommar, fijr att in-
ducera direktuweckling hos svenska vinbiirsfuk-
sar (Nylin 1989, 1992). Fdrmodligen iir detta ett
sAft att l6sa det enda stora problemet med att an-
viinda dagsltingden ftir att styra livscykeln, n[mli-
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gen att samma dagsliingder intriiffar bide fiire och
efter sommarsolst6ndet (Fig. l) och d[rmed kan
signalera bide vir och h<ist. Det verkar som om
etminstone rapsf iirilen gor "fel" ibland, niimligen
gir in i diapaus p.g.a. korta dagsliingder pi viren,
iiven under naturliga fbrhillanden (Wiklund et al.
199D. Pe si siitt kan den gi miste om en genera-
tion avkomma som den skulle kunna ha hunnit
med, men detta iir iindi ett mindre fatalt misstag
an motsatsen, att direktutvecklas pi hosten, och
ftrmodligen tar rapsliirilen helt enkelt det siikra
fiire det osAkra.

Plasticitet och siisongsformer
Insekternas formiga att "valja" utvecklingsviig -
direktutveckling eller diapaus - utifrin yttre signa-
ler som dagsliingd och temperatur iir ett exempel
pi vad man kallar "plasticitet", d.v.s. att en orga-
nism kan utvecklas och ftiriindras ftir att anpassa
sig till miljiin, trots att den genetiska koden inte
har ftiriindrats. Plasticitet forekommer hos alla or-
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Fig. 3. Interitirfrdn laboratoriet. Med hjiilp av klimat-
skdp diir dagsldngd och temperatur kan kontrolleras
kanfiririlslarverna "luras" att tro att det iir tidigl eller
sent pd sommaren. Larverna viixer upp i burkar ddr
vdrdvdxten odlas. Foto: Sdren Nylin.

Environmental cabinets are used to control daylength
and temperature, and to simulate different dates in the
summer.

ganismer. Vi sjiilva blir ju t.ex. bruna i solen fijr att
f;i ett bettre skydd ftir huden, och vi kan bli tjocka
om vi Ater mycket och rdr oss lite (ursprungligen
ett satt att l2igga upp reservnAring inft)r framtida
sverare ftirhillanden). Samtidigt iir det uppenbart
att Aven plasticitet har en genetisk bakgrund: som-
liga av oss blir liitt bruna medan andra bara briin-
ner sig, somliga tycks liigga pi kilon hur lAtt som
helst medan andra ftirblir magra trots att de Ater

mycket. Det Ar alltse meningsltist att friga sig om
exempelvis fetma iir "genetiskt" eller beror pi att
man iiter ftir mycket, det iir alltid en kombination
av arvsanlag och milj6 som avgdr.

Likadant iir det med insekternas plasticitet. Det
iir dagsliingden som avg0r om insekten ska direkt-
utvecklas eller ej, men det iir generna som avgOr
hur och vid vilken dagsliingd "beslutet" ska tas

och man finner ofta en genetisk variation pi denna

Fj iirilarnas anpass ningar till drs tiderna

Fig. 5. Sdsongsformer hos vinbiirsfuksen, Polygonia c-
album. Overst hona och hane av den direktutvecklande
sommarformen, underst hona och hane av den
6ve rvintrande vdr- och hds tforme n. Sommarfo rme n fd-
rekommer normalt inte i Sverige, men kan framsldllas
pd laboratoriet genom att ldta larverna utvecklas under
stigande dagsliingder - ett efterliknande av farhdllan-
dena under tidig sommar. Foto: Sdren Nylin.

Seasonalforms ofPolygonia c-album. Tbp: female and
male of the directly developing summer form (produced
when daylengths are increasing during larval
development). Bottom: female and male of the
hibernating form.

punkt, inom och mellan populationer. I det natur-
liga urvalet gynnas individer med gener som gor
att de fattar riitt beslut, eftersom det iir de som fiir
mest avkomma som tiverlever till n?ista ir. Ett tyd-
ligt exempel pi detta iir de trender man kan se om
man jemlor hur livscykeln regleras i olika popula-
tioner av samma art. Fdr att undersdka detta fiir
man gOra ett experiment: man foder upp fiiirilar
frin flera olika populationer i laboratoriet, i kli-
matskip diir man kan reglera bide temperatur och
dagslflngd (Fig. 3). Pi si siitt kan man "lura" in-
sekterna att de lever tidigt eller sent under som-
maren. En vanlig forsOksuppstiillning iir att utgi
frin en eller flera familjer av nykliickta fiirilslar-
ver, som delas mellan ett antal skip instiillda pi en
serie dagsl[ngder. I den kortaste dagsliingden kan-
ske det visar sig att alla individer gir in i diapaus,
i den liingsta kanske alla direktuwecklas. Den
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Fig.4. Exempel pd "kritisk" dagsldngd hos rapsfjdril, Pieris napi, i ett laboratorieftirsdk dcir lanternafdn vrixa upp
i klimatskdp. Hrir visas bara resultatet frdn det smala omrdde av dagslcingder dtir vissa individer direktunecklar
medan andra gdr in i diapaus. Andelen direktunecklande djur minskar ju kortare dagsltingden iir, medan andelen
djur som gdr in i puppdiapaus cikar Den kritiska dagskingden dr hcir ca I 8 timmar fdr honor och ndgot liingre fdr
hanar Hanarna gdr alltsd in i diapaus tidigare pd hosten och satsar istcillet pd att finna en partner efter
dvervintringen. Data frdn Wiklund et al. ( I 992 ).

"Critical" daylength in Pieris napi. The proportion of directly developing individuals is smaller and the proportion
of individuaLs entering pupaL diapause is larger, in shorter daylengths. Males have higher thresholds and therefore
enter diapause earlier.

Sdren Nylin
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dagsliingd diir f<irdelningen iir lika mellan direkt-
utvecklande och diapauserande individer kallas
den "kritiska" dagsliingden (Fig. a).

Vad viintar vi oss di frir resultat niir vi jiimfcir
populationer frin olika latituder? Dagarna iir ju
liingre i norr dn i srider sommartid (Fig. l) och det
avspeglar sig i de kritiska dagsl2ingderna pi sfl siitt
att de f<irskjuts mot kortare dagsl?ingder i sydli-
gare populationer. Detta fann vi t.ex. niir vi jiim-
fcirde populationer av kvickgriisfjiirilen frin
Stockholm, Skflne och England (Nylin et al.
1995). Individer av Stockholmspopulationen ger
upp sina mcijligheter att direktutvecklas redan vid
l9 timmars dagsliingd, Skinepopulationen vid l7
och de engelska djuren vid l6 timmar.
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Ett annat exempel pfl plasticitet som hjiilper in-
sekterna att anpassa sig till irstiderna ar fdrekom-
sten av olika siisongsformer. Det Ar mycket vanligt
att olika generationer av insekter ser olika ut eller
skiljer sig pfl andra satt som man fcirmodar ger en

bdttre anpassning till de tider pi 6ret di respektive
form normalt frirekommer. Hos skinnbaggar och
bladlciss iir det t.ex. vanligt med vingade respek-
tive vinglcisa former, diir den vingade formen stir
ftjr den irstidsvisa spridningen till nya lokaler.
Hos fjiirilar finns ett sliende exempel pi siisongs-
former hos kartfjiirilen (Araschnia levana) som
just nu tycks vara pA inmarsch i virt land. Den ge-

neration som klecks ur den <ivervintrande puppan
skiljer sig helt i vingfiirg frin den direktutveck-
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Iande sommargenerationen, och t.o.m. de hanliga
genitalierna iir olika. Det ledde till att de bida ge-

nerationerna fcirst beskrevs som tvi olika arter.
Nzistan lika anmiirkningsviirda dr sdsongsfor-

merna hos vinblirsfuksen (Fig. 5). I virt land har
arten bara en generation per ir och diirfrir frire-
kommer normalt bara den mcirka, <ivervintrande,
formen. I t.ex. England klzicks ca30-407o av fjiiri-
larna i den frirsta generationen som ljusa, direkt-
utvecklande, fjiirilar. Dessa har en snabbare ut-
veckling som larver och puppor, frir att sedan som
vuxna snabbt bli krinsmogna och reproducera sig.
Pfl laboratoriet kan man fi ziven den svenska
vinbiirsfuksens larver att utvecklas till ljusa fjiiri-
lar, genom att utsatta dem fcir dkande dagsliingder
(Nylin 1989, 1992). De bida formernas liv skiljer
sig ordentligt; den ljusa formen lever som vuxen
bara under nigra fi sommarveckor medan den
mcirka kan kliickas redan i juli varefter den miste
civerleva iinda till ndsta vir. Bengt Karlsson och
Per-Olof Wickman (1989) har visat att denna stora
skillnad i livsliingd har lett till att formerna har
olika konstruktion. Fjiirilar, som kan inta grund-
dmnet kvdve som vuxna i bara mycket begreinsad

miingd, har all anledning att hushfrlla med denna
viktiga resurs. Kvdve iir en viktig bestindsdel i
protein, och behrivs diirmed bide f<ir att bygga upp
kroppen, f<jr att livets biokemiska maskineri ska

fungera och fcir att fjiirilen ska kunna producera
iigg och spermier. Vinbiirsfuksens m<irka form har
mycket av kvdvet (som den tillgodogjort sig som
larv fr6n viirdviixten) i framkroppen och i ving-
arna, troligen fcir att bli mer hAllbar och slitstark
under sitt nastan ett helt ir linga liv som vuxen.
Den ljusa formen, med sitt korta liv, lAgger desto
mer i bakkroppen och satsar alltsi pi reproduk-
tion. I dvrigt dr fortfarande mycket lite kant om
varfrir det egentligen finns sdsongsformer hos
dessa och andra fjiirilsarter.

Variation i plasticitet
Vilka andra mcinster kan man se i fjiirilamas plas-
ticitet? Siirskilt intressant 6r variation i s.k. livs-
historieegenskaper, sisom tillvtixthastighet,
utvecklingstid och slutlig storlek. Anledningen iir
att sfldana egenskaper har mycket stor betydelse
fcir en organisms "fitness", d.v.s. framgf,ng i det
naturliga urvalet. En idealisk organism borde ju
vdxa oerhcirt snabbt fcir att pfl kort tid uppnfl
enorm storlek. Pfl si siitt minimerar den risken att

Fjiirilarnas anpassningar till drstide rna

dri frire reproduktionen samt maximerar reproduk-
tionsframgingen - eftersom stora hanar kan frir-
vzintas ha lattare att fi honor, medan stora honor
kan liigga fler iigg. Nu iir ju detta ett ouppnieligt
ideal, eftersom det p6 olika siitt iir svirt och kost-
samt att viixa snabbt, inte minst fcir att den till-
glingliga f<idans kvantitet och kvalitet sdtter vissa
grdnser. Friljaktligen giiller det att gdra det biista
mi;jliga av situationen, men vad som egentligen lir
det "biista mdjliga" varierar pi ett itminstone i
teorin frirutsdgbafi satt frin art till art, frin popu-
lation till population och frin individ till individ
(Gotthard & Nylin 1995). I v6rt projekt testar vi
dessa fiirutsiigelser i experiment, f<ir att se om
vira teorier var riktiga. Niir fcirutsiigelserna sl6r in
innebAr det att vi iir pfl riitt spir, vi har fiirstitt yr
terligare nigot litet om hur insekternas liv fung-
erar. Ndr de inte slir in si iir det dags att ta ett steg
tillbaka och tiinka om.

Vi har funnit hos flera fjlrilsarter att de anvdn-
der sig av dagsliingden inte bara fcir att avgdra om
de ska direktutvecklas eller ej, utan ocksi fdr att
skynda pfr tillviixt och utveckling inom en och
samma utvecklingsviig i situationer ndr dags-
llingderna signalerar att det iir brittom, ddrfrir att
vintern ndrmar sig. Si lir det t.ex. hos kvickgrlis-
fjiirilen (Nylin et al. 1989) och vinbdrsfuksen
(Nylin 1992). Omvdnt kan utvecklingen saktas av
niir det finns gott om tid, f<ir att undvika de kostna-
der som kan vara f<irknippade med snabb tillviixt,
t.ex. rikad sviilt- och predationsrisk (Gotthard et
al. 1994). Hos kvickgriisfjririlen yttrar sig detta
t.o.m. i att vissa dagsliingder ger en helt kluven
respons. En del individer fcirsciker sig pi direkt-
utveckling, d.v.s. de tiinker sig att hinna med en

hel ytterligare generation samma sommar, och till-
vixer ddrfrir med maxfart. Samtidigt ger andra fa-
miljemedlemmar upp mrijligheten till direktut-
veckling och satsar pi att <ivervintra fcire kcins-

mognaden. Det innebiir att den senare kategorin
fir mycket gott om tid pi sig, och diirfcir gir de in
i en flera minader ling viloperiod (sommardia-
paus) di de knappast dter eller tillviixer alls (Wik-
lund et al. 1983, Nylin et al. 1989, Nylin et al.
199s).

Ett ovanligt tydligt exempel pfl artskillnader i
plasticitet iir ett experiment diir vi jiimfdrde tv6
mycket niira besliiktade fjiirilar, niimligen berg-
griisfjiirilen (Lasiommata petropolitana; Fig. 6)
och vitgriisfjiirilen (L. maera). Det finns egentli-
gen bara en stor skillnad mellan dessa arter, niimli-
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Fig. 6. Berggrdsfiiirilen, Lasiommata petropolitana, dr
en av de arter som underscikts. Den iivervintrar normalt
i puppsladiel ochflyger som vuxen i maj-juni. Det inne-
bdr att larverna tillvdxer under sensommarens fallande
dagsliingde4 och de tolkar en kort dagsldngd som en

signal att vinlern niirmar sig. Foto: Christer Wiklund.

One of the studied species, Lasiommata petropolitana,
hibernates in the pupal stage. Larvae develop in late
summer when daylengths are falling, and a short
daylength is consequently interpreted as signalling a
lale date.

gen deras huvudsakliga tivervintringsstadium.
Vitgriisfiiirilen dvervintrar i Sverige normalt som
halwuxen larv (liksom de flesta andra grAs-

flerilar) medan puppan iir det normala dvervint-
ringsstadiet ftir den svenska populationen av berg-
griis!fil. Denna skillnad har konsekvenser fiir ar-
ternas livscykler. BerggrAsfi iirilen flyger relativt
tidigt pi sommaren, och dess avkomma tillviixer
sedan som larv under hOgsommarens fallande
dagsl5ngder innan fiirpuppningen pe sensomma-
ren. Vitgriisfiiirilen flyger sent pi sommaren, dess
larver iivervintrar, och tillviixer sedan nAsta ar un-
der ftirsommarens stigande dagsliingder (Fig. 7).
Vi ftirutsade diirfor att artemas plasticitet skulle
skilja sig pi motsvarande siitt (Fig. 8). Hos berg-
griisliirilen borde en kort dagsliingd signalera att
det snart iir vinter och htig tid att ftirpuppa sig. Hos
vitgriisfiirilen borde en kort dagsl2ingd snarare
signalera att det [r tidigt pi viren och gott om tid
kvar tills ftirpuppningen miste ske. Det visade sig

8

Ent. Tidskr. ll7 (1996)

Fig. 7. Larv av vitgriisfiiirilen, Lasiommala maeta.
Denna art dvervintrar som halwuxen lan och slutfdr
sedan sin utveckling under fdrsommarens stigande
dagslcingder Larven tolkar diirfi)r en ldng dagsliingd
som atl det tir hc;g lid att slutftira utvecklingen. Den
v uxn a Jj riril e n fly ger i j uni-j u I i. F o to : C hr is te r ltiklun d.

Larva of Lasiommata msera. This species hibernales in
the larval stage and completes development in early
summer Long daylengths are interpreted by the larva as
signalling a lale date.

ockse mycket riktigt (Fig. 8; Nylin et al. 1996) att
de bida artema uppvisar rakt motsatt form av
plasticitet; larver av berggriisfiiirilen viixer snab-
bast i korta dagsliingder, larver av vitgdstarilen
viixer snabbast i l6nga.

Jag niimnde tidigare att populationer av samma
art frin olika latituder typiskt skiljer sig i den kri-
tiska dagsliingden. Man finner ocksi andra skill-
nader i plasticitet mellan populationer, och det in-
tressanta iir att iiven dessa skillnader ibland gir att
fiirutsiiga. Kvickgrtisfiiirilen har t.ex. sina speci-
ella problem genom att det iir en av de ytterst fii
arter som i en och sarnma population kan anviinda
sig av tvi olika tivervintringsstadier, niimligen
puppa eller halvvuxen larv. Stockholmspopulatio-
nen har normalt bara en generation per ar och
Overvintrar som puppa. Det ger en livscykel av
samma typ som berggriisfiiirilen och vi hnner
mycket riktigt en plasticitet av sarnma typ, med
snabb tillvtixt i korta dagsliingder.

\
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Dagsldngd

Fig. 8. En schematisk illuslration av fi;rutsdgelser och

resultat rdrande plasticitet i utvecklingstid hos vitgrds-

fjriril (Lasiommata maera) och berggrtisfjiiril (L. pet-
ropolitana). Underst: fenologi (A = adult, A = iigg, L =
larv, P = puppo). Mitten: dagsliingdsvariation dver
dret. Den skuggade stapeln visar vid vilka dagsltingder
de flexibla sena larvstadierna normalt frirekommer.
Overst: som forutsades, uppvisar arterna rakt motsatt

form av plasticitet; larver av berggriisfiiirilen viixer
snabbast i korta dagskingder, larver av vitgriisrtiirilen
vcixer snabbast i ldnga.

A schematic illustration of plasticity in development
time as a function of daylength in tu,o satyrines
(lasiommata maera and L. petropolilana), dffiring in
the developmental slage used for hibernation. Bottom:
phenology, Middle: daylength variation over the year.

Top: as predicted, the noo species show opposite forms
of plasticity.

Livscykeln iir mer komplicerad i t.ex. Skine
och England, diir generationerna avl6ser varandra.
Frirst flyger puppdvervintrarna, sedan larv<iver-

Fjtirilarnas anpassningar till drstide rna

vintrarna, sedan pupptivervintrarnas avkomma,
sedan larv<ivervintrarnas avkomma, sedan pupp-
civervintrarnas barnbarn... Det visar sig ockse att
plasticiteten i tillviixthastighet ser annorlunda ut,
framfcirallt i den engelska populationen. Hiir iir
larviivervintring vanligt, och dessutom iir viren si
tidig att ?iven pupptlvervintrarnas avkomma kan
tillviixa under stigande dagsliingder och fcirpuppas
kring midsommar (Fig. l). Vi kan alltse ftirutsaga
en plasticitet mer lik vitgrisfjiirilens typ, och det
iir ocksi vad vi finner (Nylin et al. 1995). Den
skinska populationen dr mycket genetiskt varia-
bel, det gir att finna plasticitet av bida typerna,
[ven om det dominerande temat dr snabbare ut-
veckling i kortare dagsliingder (Nylin et al. 1989,
1995).

Det naturliga urvalet har uppenbarligen ocksi
skapat en genetisk skillnad mellan kcinen i plasti-
citet. Hos de fjlirilsarter som vi och andra hittills
unders6kt si dr hanarna nAgot mer beniigna att gi
in i diapaus dn honorna, de har en liingre kritisk
dagsliingd och gir diirfdr in i diapaus nigot tidi-
gare pi sensommaren (Fig.4; Wiklund etal. 1992,
Nylin 1992, Nylin et al. 1995). Vi tror att detta be-
ror pe en grundliiggande skillnad mellan kdnen.
Redan pi Darwins tid var det kant att hanarna hos
de flesta insekter, och minga andra djur, dyker
upp som kcinsmogna individer fcire honorna, ett
fenomen som kallas protandri. Darwin menade att
detta Ar ett resultat av konkurrens mellan hanarna
om parningstillfiillen, ddr hanarna maximerar sina
chanser att ffl para sig med en hona genom att fin-
nas pi plats tidigt, en tolkning som ockse stijds av

senare forskning (t.ex. Wiklund & Fagerstr<im
1977, Nylin et al. 1993). Denna strdvan att bli
kcinsmogen tidigt yttrar sig t.ex. i att hanliga fjiiril-
slarver vlxer snabbare iin honliga. Men, ju senare
pi siisongen det blir, desto svflrare blir det fcir en

hane att tillviixa tillriickligt snabbt fcir att bli kcins-

mogen i tid, och det verkar som om en del hanar i
detta liige hellre gir in i diapaus och satsar pa att
para sig nasta sommar istiillet.

Avslutning
Jag hoppas att denna resum6 har gett en viss in-
blick i ett fascinerande iimne. Vflr forskning pi
fjiirilarnas livscykler och livshistorier gir vidare,
och det blir kanske anledning att Aterkomma. Allt-
fcir liinge har variation i insekters tillviixt och ut-
veckling setts som enbart ett passivt resultat av
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vddrets makter. Vem kunde ana vidden av insek-
ternas anpassningar till irstidernas viixlingar, och
deras frirmflga att in i minsta detalj stiilla in till-
viixten med ledning av signaler frin dagsliingden?
Det blir garanterat mer intressant att i naturen
frilja hur insekterna kommer och gir, ju mer man
vet om deras liv!
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Summary
The seasonality of temperate areas is very de-
manding for butterflies and other insects. Through
natural selection, a number of adaptations have
been created to meet these demands: migration,
seasonal morphs and plastic (flexible) life cycles.
New research shows that butterfly larvae make
use of information from the daylength to conti-
nuously "tune" growth and development accord-
ing to time of the year, growing faster when in a

hurry and slower when there is surplus time.
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