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Lekar kallas ansamlingar av hanar och honor pd platser vilka sdrskilt
anv(inds fiir parning. Bland insekter cir det vanligt att lekarna finns vid
vtil synliga landmrirken. Jag redovisar i denna uppsats resultat framfdrallt frdn mdnga drs forskning kring partnersdksbeteendet hos kamgrdsficirilen. Kamgrdsfjririlar samlas till lekar vid hdga trrid och buskan Hiir kiimpar hanarna om ndgra kvadratmeter stora revir Olika
hypoteser fdr att fdrklara uppkomsten av lekar prdvas. Resultaten tyder
pd. att lekbeteendets uppkomst hos denna art ytterst har avgjorts Senom
selektion pd honornas parningsbeteende.
P.-O. Wickman, Zoologiska Institutionen, Stockholms Universitet, S-106
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Sweden. (Nuvarande adress: Institutionen fdr matematik och naturvetenskap,
lan i Stockholm, Box 34103, S- 100 26 StockhoLm, Sweden.)

Kiinsroller
Den som samlat fjiirilar kan inte ha undgitt att
fundera civer varfdr man hittar hanar oftare zin
honor. Detta kan tyckas egendomligt, eftersom det
kliicks ungefiir lika mfrnga individer av biigge kcinen. Men forklaringen har inget med skilda antal
att g<ira, utan med att hanar vanligen 6r mer aktiva
dn honor. De flyger mer och iir av den anledningen

lattare att fA syn pfl. Mer aktiva och icigonenfallande hanar iir vanliga bland djur, nigot som redan
Darwin (1871) observerade. Typiskt iignar fjiirilshanar merparten av sin tid flt att finna honor, medan honorna viger sitt liv it att liigga iigg. Ofta
uppvaktar hanarna urskillningslcist de till synes
ointresserade honorna.

Det iir inte svirt att ta reda pfr hur minga
gflnger fjiirilshonor parar sig. Hanarna civerfcir vid
parningen spermier och en del andra substanser i
form av ett litet paket som kallas fcir en spermatofor. Denna f<irvarar honan i en behillare (bursa
copulatrix) och kan dissekeras fram. Antalet ginger honorna hos en art parar sig iir alltsi lika med
antalet spermatoforer i bursa copulatrix hos gamla
och slitna honor. Honor av de flesta fjiirilsarter parar sig bara en eller nAgra fi ginger (Sviird & Wiklund 1989).

StockhoLm,
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Hanarna kan vanligtvis para sig oftare in vad
honorna behciver. Ju fler honor en hane parar sig
med, desto stdrre avkomma ldmnar han. Ftir en
hona rdcker generellt spermierna frin en parning
till alla iigg. Honor av vissa arter kan visserligen
bilda fler iigg genom att utnyttja ndring som hanen

riverfrir tillsammans med spermierna vid parningen. Men fcir en hona iir iindi cikningen av antalet avkomma som resultat av ytterligare Parningar begrlinsad. Detta orsakar intensiv konkurrens mellan hanarna om honorna, och det naturliga urvalet gynnar dlirfor hanar som dgnar en stor
del av sin tid att Ieta efter honor. Honorna gynnas
diiremot inte av att agna sitt liv it hanarna. Det
naturliga urvalet frdmjar istlillet frdmst beteenden
som leder till effektivare liggliiggning.

Ekologi och partnersiiksbeteende
Resonemangen kring kcinens grundliiggande roller
bildar bakgrunden till de evolutioniira teorier som
frirsriker forklara partnersdksbeteendet, d.v.s. hur
och var k<inen triiffas fcir parning (Thornhill &
Alcock 1983, Davies 1991). Enligt dessa teorier
borde man frirviinta sig en viss fdljd av orsakssaml5
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Fig. 1. Honornas fdrmdga till fr;rdkning frirviintas begrrinsas huvudsakligen av tillgdngen pd resurser fdr
tigglciggning, medan hanarna fdrvcintas begrrinsas
frtimst av tilLgdngen pd honor Dcirfdr tenderar honorna
att vara utspridda dver liimpliga biotoper (mer eller
mindre ojiimnt) pd ett sdtt som iiverensst(immer frdmst
med hur deras resurser rir utspridda - modifierat av
predation, medan hur hanarna dr utspridda tenderar att
spegla var honorna finns. I denna modell gdrs ingen
uttalad skillnad mellan hur honorna beter sig fdre och
efter parningen. Fritt efier Davies (1991 ).

Female reproductive success is expected to be limited

primarily by access to resources for

egg-laying,
whereas male reproductive success is expected to be
limited primarily by access to females, As a resuLt female dispersion (C) tends to depend on resource dispersion (A) -modified by predation (B), while male dispersion (D) tends to depend on female dispersion. In this
model no explicit distinction is made between female

behaviour before and after copulation. Adapted afier

Fi g. 2. Kamg riisfj iiri len (Coe no ny mpha pamphilus )
med sin korta sugsnabel dricker nektar ur ldga vcixter
med grunda blomkalkar. Hcir bestiker den sandvita
(Berteroa incana). Timmernabben 21.8 1983. Foto: P.O. Wckman.

Davies ( 1991 ).

Coenonympha pamphilus with its short proboscis
drinks nectar from low plants with shallow
inflorescences. Here

band (Fig. 1). Ytterst iir artens ekologiska livsbetingelser givna. Dessa leder till att honorna blir mer

pi hur frirdelningsmdnstret gynnar enskilda honors riverlevnad
och iiggliiggning. Hanarna fcirdelar sig sedan efter
var honorna finns och pe det satt som gynnar enskilda hanars utsikter att para sig. Om liimpliga
iiggliiggningsplatser bara finns pi vissa stiillen, blir
honorna tvungna att samlas diir. M6nga trollsliindors iiggliiggningsplatser ar t.ex. begrinsade till
sma vattensamlingar. Hiir miste honorna ldggaiigg
och hiir parar sig ocksi sliindorna. Den hane som
honan parade sig senast med befruktar hennes iigg.
Hanama sliss om vattensamlingarna och det naturliga urvalet gynnar detta beteende eftersom dessa
hanar ocksi blir ftider till de iigg som liiggs. Detta
parningssystem kallas resursfdrsvar. Hanar kan
ocksi fcirsvara honor mer direkt. Bland vissa gravsteklar och bin parar sig honorna bara en g6ng strax
eller mindre utspridda, beroende
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it

visits Berteroa incana.

efter kliickningen, som sker inom smi omriden. De
hanar som lyckas frirsvara dessa pliittar f6r para sig
med honorna. Ett sedant pamingssystem kallas honfrirsvar.
Bland fj?irilar iir avgcirande livsbetingelser dels
larvens vdrdviixt, vilken honan ofta lagger Aggpir,

dels fctdokiillor fcir den vuxna individen, t.ex.
nektarvaxter. Aven platser fcir fdrpuppning skulle
kunna koncentrera nykliickta honor, om fdrpuppning sker pi siirskilda platser. Fjiirilarnas fcirdelning skulle ockse teoretiskt kunna piverkas av var

risken att

bli uppiiten av rovdjur (predation) iir

strirst. Enligt resonemanget

i

Fig. 1 bcir siledes

dagfjiirilarnas partnersiiksbeteende bestdmmas
frdmst av hur vzirdviixter och predation ar utspridda (Rutowski 199 I ).
Bland fjiirilar dr det emellertid vanligt att bide
honorna och de vdxter de anvander iir si vitt ur
spridda eller vanliga att de inte kan f<irsvaras av
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Fig. 3. Kamgrdsfjdrilen fdredrar torra, ldgvuxna grdsmarker, ofta dominerade av fdrsvingel och med gott om blommande iirter Lekarna rir beldgna invid strirre buskar och triid. Vickleby juni 1992. Foto: P.-O. Wickman.
Coenonympha pamphilus prefers dry grasslands, usually dominated by Festuca ovina and abounding
herbs. Leks occur beside larger trees and bushes.

in

Jlowering

hanar pA ett effektivt siitt. Griisfjfilar lever t.ex.
ofta pe marker diir bide nektarvAxter och gras fdrekommer pe detta satt. Det ir ocksi svirt att p5visa skillnader i predationsrisk mellan olika platser. Ande samlas och sl6ss minga arters hanar om
vissa stiillen. Ansamlingar av hanar och honor pi
platser vilka anviinds fcir parning, men som honorna inte speciellt anvdnder niir de fiider upp avkomma, kallas fcir lekar. Begreppet anvendes fdrst
pi spelande figlar som brushanar och orrar, men
liknande beteenden finns alltsi ocksfl bland insekter.

Jag ska hiir fijrsiika fiirklara hur lekar bland
dagfjiirilar har formats genom evolution. I min
forskning har jag kommit att arbeta friimst med
gr?isfjiirilar och siirskilt med lekarna hos kamgriisfjiirilen (Coenonympha pamphilus) (Fig. 2). Kamgriisfjiirilar kan enkelt miirkas med ett unikt nummer i vattenfast tusch pi undersidan av bakvingen
och sedan friljas i timmar. Jag ska ftirst visa att den
hiir arten verkligen har lekar, och att hanarna inte
samlas kring honornas resurser eller kl?icknings-

\
Fig. 4. Honorna hos kamgrdsfidrilen kigger iiggen ett i
taget, ofta pd torra blad av fdrsvingel. Timmernabben
21.8 1983. Foto: P.-O. Wickman.
C, pamphilus females lay eggs singly, ofien on dry
Festuca ovina leaves.
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platser. Jag ska sedan behandla var kamgriisfjiirilens lekar iir beliigna och om det pi nigot siitt gir
att kasta ljus mer allmiint over vad som bestdmmer

huruvida lekar utvecklas hos en art eller inte. I
forskningen kring kamgriisfjiirilens partnerstiksbeteende har jag haft hjiilp av olika medarbetare,
friimst Enrique Garcia-Barros (Universidad Autonoma de Madrid), Peter Jansson och Christina
Rappe-George.

Resurs- eller honfiirsvar?
Om kamgriisfjiirilens parningssystem vore ett exempel pi resursfcirsvar eller honfcirsvar, borde det
finnas ett samband mellan var hanarna hiller till
och var viirdviixter eller honor finns. Nigot s6dant
samband gir dock inte att pf,visa.

Kamgriisfjiirilen lever

pi

kortvuxna grdsmar-

ker, diir liimpliga viirdviixter i form av olika griis
finns civerallt (Fig. 3). Vanligen finns ocksfl nektarvdxter rikligt utspridda. Kamgrlisfjiirilens honor parar sig ytterst siillan mer iin en ging i bbrjan
av sitt liv (Wickman 1986). Detta innebiir att de
vilda honor man stdter pfl i fiilt oftast redan iir parade och i fiird med att liigga iigg. En parad hona
flyger vanligen sammanlagt bara nigra minuter

per timme och endast nigra meter flt gingen
(Wickman 1986). Mesta tiden solar hon i lii nere
mellan griistuvorna. Ocksi under flygturerna hiller hon huvudsakligen till i fiiltskiktet. Aggen
liiggs ett och ett, i genomsnitt ungef[r ett per halvtimme, och ofta hamnar det pi ddda grhsstrin
(Fig. a). Dagfjiirilar anviinder synen ndr de ska
hitta varandra. Dofter anvdnds friimst vid ndrkontakt och hjiilper antagligen till vid identifikation
av artfrdnder och fcir bestiimning av krin. Kamgrlisfjiirilshanarna har mycket svirt att hitta honorna nere i fiiltskiktet, iiven om de passerar bara
nigon decimeter ifrin. De har ldttare att upptiicka
honorna under deras korta flygturer. Men dven
denna fcirmflga ?ir mycket begrinsad. Hanarna
upptiicker siillan andra flygande kamgriisfjiirilar
pi liingre avstflnd An en meter. Hanarna uppvaktar
bide virginella och redan parade honor.
Systematiska inventeringar har visat att honornas resurser liksom de iiggliiggande honorna inte

dr koncentrerade nigonstans (Wickman et

al.

1995) (Fig. 5). Honorna iir helt slumpm?issigt glest
utspridda tiver graismarkerna. Detta stir i skarp
kontrast till den mycket ojiimna och klumpade f<irekomsten av hanar. Det finns siledes inget sam16

Fig. 5. Kartan representerar en hektar av Vickleby alvar
pd Oland. Omrddet inventerades med avseende pd kamgrcisfjcirilar vid sex tillfcillen under maj, juni och juli
1990. Varje punkt representerar en observation av en
hane (Iyllda) elLer hona (ofyllda). De stdrre grd oregelbundna cirklarna representerar triid eller buskar hi)gre
cin 3 meter. Runt om finns stora dppna grcisytor, vilket
fr)rklarar de relativt fd honorna i undersbkningsomrddet.
The map shows a one hectare area of dry grassland on
1tand which was censused for C. pamphilus on six

dates during May, June and July 1990. Each circle
denotes one observation of a male (solid) or a female
(open). Irregular, Iarger circles denotes trees or bushes
taller than 3 meters. The area is surrounded by large
open grasslands, which explains the relative scarcity

of

females in the censused area. (From Wickman et al.
I 995, by permission of Oxford University Press. )

band mellan var hanarna samlas och var honornas
finns. Inte heller finns hanarna mer sannolikt ddr
det zir mer nektarvdxter.

Hypotesen att hanarna samlas ddr honorna
kliicks mflste ocksi ftirkastas. Det vore ju m<ijligt
att honorna liigger sina agg pA de platser dlir hanama

hiller till, ftir att annars undvika dem. Efterr sig lite, kommer

som larvema Ar trdga och rt

fdrpuppningen att ske invid de platser diir iiggen
liiggs. Aggliiggningsplatserna iir alltsi mcijliga
kliickningsplatser fdr honor. Ndr vi fciljde iiggliiggande honor kunde vi dock konstatera att honorna inte foredrar att liigga iigg diir hanarna samlas
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en halvmeter finns bara enstaka hanar, medan

viil-

vuxna trad kan ge plats flt tiotalet. Skogsbryn
tycks locka bara om det finns nigot hdgre triid
som skjuter upp h6gt 6ver de andra.

Fig. 6. Med julgranar av plast undersrikte vi betydelsen
av ett landm(irkes hdjd respektive bredd fdr dess fdrmdga att locka till sig hanarna av knmgriisficirilen. I
uppsttillningen ovan undersoktes breddens betydelse
med hjr)lp av ett ensdmt trcid i jdmfdrelse med tre trrid
intill varandra. Vickleby juni 1991. Foto: P.-O. Wickman.
We made experiments with pLastic Christmas trees to
examine how landmark altractiveness to C. pamphilus
males depended on landmark height and width. Here we
examine the significance of tree width by comparing the
number of males attracted to a single tree as compared
to three trees in a qroup.

(Wickman et al. 1995). Som redan framgitt lliggs
iiggen allt eftersom honorna flyger fram. Fijr att
vara riktigt slikra pi att honorna inte kliicks pi
hanarnas lekar, tlickte vi dessutom under tve
veckor av flygtiden 25 m2 av tvfl populiira lekar
med burar. Om honor kliicks pi lekarna skulle de
pi detta siitt fingas i burar och kunna rdknas. Inte
en kamgriisfjiiril kunde dock noteras i burarna,
trots kontroll dagligen. Uppenbarligen kan ansamlingarna av hanar hos kamgrdsfjiirilen f<irklaras
varken som resurs- eller honfcirsvar.

Landmdrken
Hanarna samlas inte ute pA tippna fliltet, utan fciredrar triid och buskar (Wickman 1985b, Wickman
et al. 1995). Ju hdgre ett triid dr, desto fler hanar
finner man. Attraktiva triid iir ocksfl breda pi mitten, men smala nertill, nigot som antyder att b6de

form och storlek iir viktig. Detta bekriiftades bide
vid inventeringar och experiment med julgranar
av plast (Fig. 6). Vid smi ensamstiende buskar om

Resultaten tyder pi att traden fungerar som
landmdrken, vilka syns och lockar till sig kamgriisfjiirilar civer stiirre avstind iin de annars kan
upptiicka varandra pi. Vira resultat antyder att attraktiva landmzirken iir mrirka trdd som tydligt avtecknar sig med ljus himmel runt om (formen)
6ver stora avstind (storlek). Fcirsciken med plastgranarna stcider ocksi att omgivningen har liten
betydelse fcir ett landmdrkes attraktionskraft, si
llinge det stir i en biotop som allmiint iir liimplig
fcir kamgriisfj iirilen.

Hur beter sig hanarna pi lekarna?
En hane pi en lek sitter mesta av tiden pi

marken

eller i fiiltskiktet (Wickman 1985a). Ibland lyfter
han spontant och flyger runt inom ett omrflde som
brukar vara nigra till ett tiotal kvadratmeter stort
(Fig. 7). Ofta landar han intill det st[lle han lyfte
ifrin. Han flyger upp mot allt som passerar tiver
honom och som bara det minsta piminner om en
artfriinde. Det kan vara ett fallande l<iv eller en
sliingd sten. Om det dr en hona, blir ofta en uppvaktning pfl marken ftiljden. Om det istiillet iir en
annan hane, kan det bli en nigra sekunder ling
jakt, diir inkrtiktaren jagas ut. Det kan ocksi uppsti en liingre sammanstcitning, med hanarna tumlande runt varandra i luften. Sidana danser kan
ibland vara civer fem minuter. Ofta fdrblir den ursprungliga innehavaren kvar, men inte alltid.
Hanarna tycks alltsa frirsvara revir. Vid ett stdrre
landmiirke kan det finnas flera mer eller mindre
diffusa revir intill varandra (Wickman et al. 1995).
Idag iir det inte minga som betvivlar att hanarnas danser dr revirstrider. Man kan dock friga sig
hur fjiirilar krimpar med varandra (Wickman &
Wiklund 1983, Wickman 1985a). Jag har inget definitivt svar, men dock en hypotes. Fjiirilar mflste
ha smi mcijligheter att fysiskt skada varandra.
Men drabbningarna kan zindi vara uthillighetskamper. Pi lekarna tycks vissa liigen blittre iin
andra, och hanarna sitter ndstan alltid pe l2isidan i
sol (Wickman et al. 1995). Eftersom en hane inte
ser vad det 5r som passerar tiver honom, m6ste han
flyga fram och lukta. Det kanju vara en parningsvillig hona. Tvi hanar kan siledes inte finna vila i
samma revir. Enda slittet fcir en utmattad hane att
77
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1985a). Det finns ocksi de som flyger pfl cippna
fiiltet och siiker av stora omreden. De kallas pa-

A
\

il

a

.l

trullerande till skillnad frin de stationiira pi reviren (se nedan). Ibland passerar de en lek och kan
bli indragna i strider. Enskilda hanar kan ocksi
byta beteende. Mitt pi dagen, framfcirallt niir temperaturen i skuggan dverstiger 25'C, kan revirhillande hanar liimna lekarna fcir att patrullera i
omgivningen med landmiirket som bas. Detta rastlcisa beteende vara sallan mer dn ett par timmar.
Enskilda hanar anvdnder ofta samma revir i en
vecka. Rekordet iir 33 dagar.

a
I

'#h

Backkriining
Vid kamgriisfjiirilens landmiirken finns inga kon-

B

\

O

centrationer av honor eller viirdviixter, som fiirklarar varfcir hanarna finns diir. Honorna verkar dessutom passera landmdrkena relativt siillan. Det kan
diirfrir verka konstigt att anta att hanarna samlas
kring triiden fcir parning.
Ett klassiskt exempel pi lekar bland insekter iir
vad amerikanerna kallar "hilltopping". Fenome-
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Fig. 7. Exempel pd en kamgriisficirilshanes revir under

nd fimmar pd fi;rmiddagen (4:09.07-10.07; B: 10.07I I .07). Varje punkt anger var hanen landat fdr att vila

sig mellan flygturerna. Ett kors visar var hanen druckit
nektar ur en blomma. En enbuske finns till viinster och
en

tall till hdger om reviret.

A territory of a C. pamphilus male during two morning
hours (A:09.07-10.07; B: 10.07-11.07). Each solid
circle represents a single perching occasion and a cross
a single nectar feeding bout. The territory is situated by
a juniper bush (le[t) and a pine tree (right).( From Wickman 1985a, by permission of Springer-Verlag.)

inte dras in i nya tummeldanser med en annan,
mer uthillig hane iir siledes att leta efter honor utanf<ir reviret.

Alla hanar sitter inte vid landmiirken (Wickman
78

net verkar vanligare

pi

sydligare breddgrader,

men fdrekommer ocksi i Sverige (Fig. 8). Trots
det finns lite publicerat pi svenska i iimnet, och
nigon bra svensk term saknas. Langer (1969) an-

vrinde excelsiorkomplexet, en lflngsiikt beteckning som aldrig fick nigot genomslag varken hiir
eller i amerikansk litteratur. Jag fiireslir istiillet
backkrdning. (Detta emedan ett backkrijn betecknar toppen av en hrijd och eftersom ordstammen
krtin naturligt lflter sig brijas till olika ordklasser.)
Fenomenet inneblir att hanarna samlas kring toppen av h<ijder, ofta kombinerat med revirbeteende
(Alcock 1987). Honor syns sAllan pi hiijderna och
iinnu mindre parningar. I minga fall saknas helt
resurser uppe pfl krrinen. Istiillet verkar de fungera
som landmarken.
I ljuset av teorin om det naturliga urvalet vore
det orimligt att anta att hanarnas beteende gentemot landmiirken inte skulle ge utbyte i parningar.
Om dessa hanar inte parade sig, skulle detta komplicerade beteende snabbt selekteras bort och ersattas av partnerscik pfl annat h6ll. Man har diirfcir
antagit att parningar syns se siillan, diirf<ir att arterna iir linglivade samt parar sig snabbt och siil-

lan. MSnga arter iir dessutom relativt siillsynta.
Men fcir att slikert kunna pflsti att det rcir sig om
lekar behcivs trots allt observationer av parningar.
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Fig. 8. Under tvd somrar studerade jag backkrdning hos
svingelgriisfjiirilen pd den hrir bergknallen pd Tjdrn
(Wickman 1988). Den anviindes som mtitesplats ocksd
av tiste lfi iiril, ami ral, ncis se lfjiiri l, sandgrcisfjciril, v it grrisfjiiril, makaonfjiiril samt olika arter av flugor och
steklar. Mdnga av dessa arter backkrijnar bara vid
varmt vcide,i och kan hittas pd andra mdtesplatser vid
sval vtiderlek. Skcirhamn, 1985. Foto: P.-O. Wickman.

During two summers I studied hilltopping in Lasiommala megera on this hill on the Swedi,sh west coast
(Wickman 1988).

lt

was used as an encounter site also

by Cynlhia cardui, Vanessa atalanta, Aglais urticae,
Hipparchia semele, Lasiommata maero., Papilio machaon and several species of dipterans and hymenopterans. Many of these species hilltop only during hot
weather and use other encounter sites during cool
weathe r.

Yar parar sig honorna?
Eftersom fjiirilsparningar ar relativt tidskriivande,
cikar chansen att se dem. En kamgriisfj2iril parar
sig vanligen mellan l0 och 30 minuter (Wickman
1985b). Den iir ocksa en vanlig art. Andi tar det
tid att samla observationer. Under tvi irs systematiska inventeringar riiknade jag till sammanlagt l3
parningar. De behcivde d?irf6r kompletteras med
experiment med uppfcidda honor. Jag sliippte nykliickta honor i fiilt, diir vilda honor observerats
liigga agg, och fciljde dem tills de parade sig. Tillsammans med inventeringar av hur stor andel av
hanarna som finns pfl lekama, kunde jag skatta
huruvida en plats pi en lek betalar sig i parningar.
Resultaten antyder att stationAra hanar vid landmArkena i genomsnitt parar sig med fyra ganger
fler honor dn de som patrullerar utanfdr. Uppenbarli gen uppfyller kamgriisfj iiri len kriterierna frir
en lekande art.

': .-.'r:'-'

..

.";
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Fig. 9. Kartan representerar en hektar av en betad s,k.
mosse pd Oland. Omrddet inventerades systematiskt
med avseende pd starrgrcisficirilar (Coenonympha
tullia) vid fyra olika tillftillen under juni och juli 1990.
Varje punkt representerar en observation av en hane
(fyllda) eller hona (ofyllda). Vegetation hdgre iin tre
meter cir angivenThe map shows a one hectare area ofwet grassland on
dland which was censused for Coenonympha tullia on
four dates during June and July 1990. Each circle denotes one observation of a male (solid) or female (open).
Vegetation taller than 3 m is shown.
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Patrullerande arter
Station?ira hanar och revirstrider finns inte hos alla

fjlirilsarter. Vissa arters hanar patrullerar istiillet
oavbrutet. Hit hctr kamgrlsfjiirilens sliikting starrgriisfjiirilen (Coenonympha tullia) (Wickman
1992a). Hanarna flyger mest och liimnar stiindigt
nyss bescikta platser bakom sig. Niir tvfl hanar passerar varandra flyger de samman, men flyger 5t
olika hill redan efter nflgra sekunder. De iir ocksi
slumpmiissigt utspridda civer de vita griis- eller
halvgriismarker diir de fcirekommer, och nigra lekar uppstir inte (Fig. 9).
Traditionellt indelar man fjiirilar i stationdra
(perching) och patrullerande (patrolling) arter
(Scott 1974). Hanar bland stationara arter sitter

den bruna griisfjiirilen (C. hero) verkar bete sig pi
detta satt vid skogskanter (egna opublicerade observationer). Lekar finns siledes bflde bland patrullerande och stationdra arter.
Om man iir medveten om svagheterna, kan in-

delningen vara ett anvAndbart sdtt att beskriva
partnersciksbeteendet hos hanarna. Klassifikatio-

nen som sidan iir dock huvudsakligen deskriptiv,
och diirmed egentligen inte teoretiskt motiverad.
Den ftirbiser dessutom honornas beteende som en
avgcirande del av fjiirilarnas parningsbeteende.
Kring begreppet lek finns ddremot en vdl utvecklad teoribildning som behandlar uppkomsten av

bide hanars och honors preferenser att para sig

pi

bestiimda platser.

mest, medan patrullerande huvudsakligen flyger.

Minga arter kan klassificeras i dessa
Nf,gra

Zir

grupper.

dock svtrare att placera (Rutowski 1991

,

Wickman 1992b). En lekande art som kamgrisfjii-

rilen iir huvudsakligen stationdr, medan den icke
lekande starrgriisfjiirilen dr patrullerande. Som redan ndmnts f<irekommer emellertid biigge beteendena hos kamgriisdiirilen. Piirlgriisfjiirilens (C.
arcania) hanar kan ocks6 vara stationdra, men till
synes mer siillan iin hos kamgriisfjiirilen. Andra
arter samlas vid landm?irken, men patrullerar mer
eller mindre oavbrutet vid dessa. Hit h<ir vissa
backkrcinande pierider och papilionider. Ocksi

Hur uppstir lekar?
Det ar inte lika llitt att ftirsti varfcir lekar uppkommer, som att fcirsti varfcir hanar samlas ddr honorna redan dr koncentrerade kring resurser (se

Thornhill

& Alcock

1983, Hdglund

&

Alatalo

1995). Enligt en hypotes finns lekarna liings de
flygviigar honorna anvdnder vid fridostjk och iiggl?iggning. Diir dessa vdgar korsas har hanarna
stdrst chans att stdta pi en hona. Enligt denna hypotes b<ir man frirvdnta sig att kamgrzisfjiirilshonorna flyger frin landmiirke till landmiirke under

Hur resurser A
iir utspridda

\

Hur parnings- C

villiga honor
iir utspridda
B
Predation

Hur hanar
iir utspridda

D

Mikroklimat
pi olika

E

platser

/

Fig. 10. Ntir de resurser som honorna behdver iir jtimnt utspridda och predationsrisker inte fdr honorna att samlas
pd siirskilda stdllen, samt om partnerstiket kan vara tidskriivande, bdr manfbrviinta sig att parningsvilliga honor
sdker sig till platser diir de har stdrre chans att trtiffa samman med en hane, t.ex. beroende pd variationer i mikroklimat. Bland lekande insekter torde dessa villkcr vara vanliga, och Fig. I bdr diirfdr kompletteras.
When the resources females need are evenly dispersed and when predation does not aggregate females, and when
mate-searching may be time-consuming, receptive females are expected to seek out places where they improve their
chances of encountering a male, for example where microclimate is more optimal. Among many species of lekking
insects these conditions should be met with, and Fig. I should be supplemented accordingly (C: Dispersion of
receptive females, E: M icroclimate distribution).
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iiggliiggningen. Eftersom de inte stannar diir, iir
svirt att pivisa med inventeringar. En sidan
fiirklaring kriiver alltsfl inte att honan uppvisar nigot sarskilt partnersoksbeteende. Hanarna finns
detta

helt enkelt pi de platser som honorna anvdnder f6r
orientering vid iigglaggningen. Denna ftirklaring
skulle vara forenlig med synsdttet i Fig. l
En annan hypotes betonar att honor b<ir bete sig
olika fcire och efter parningen. Honor bland kortlivade insekter bcir gynnas av att para sig sfl fort
som mdjligt. Ju tidigare de parar sig desto fler iigg
hinner de liigga innan de dcir. Urvalet fcirvdntas

Virginella

0*4

diirfcir frimja ett effektivt partnersdksbeteende
ocksi bland honor. Nykliickta honor som besdker
stiillen diir det dr st<irre chans att hitta en hane parar sig fortare. Lekar skulle i si fall uppkomma pfl
platser som de oparade honorna besdker, medan
det inte skulle behciva finnas nigot samband med
var de parade honorna finns. Om detta stammer,
behciver Fig. I kompletteras med betingelser som
begrrinsar hanarnas aktivitet liksom med en pil
ti6n hanar till honor (Fig. l0). Dessa omstdndigheter bcir fir allt stcirre vikt ju mindre predatorer
och resurser koncentrerar honorna till vissa platser. Parningsvilliga honor gynnas di av att leta pi
platser dlir det dr stcirre chans att trtiffa ihop med
hanar. I ett blesigt dppet landskap kanske det finns
stdrre chans att hitta en aktiv hane i lii vid buskar
och trad. Dessa syns tiver lSngre avstind och kan
fungera som landmdrken.
Eftersom pilarna mellan kcinen zir dubbelriktade, uppstflr en evolutiondr iterkoppling mellan var
honorna och hanarna fciredrar att para sig (Parker
I 978). Individer av bida ktinen, som bestiker samma platser, gynnas av det naturliga urvalet; honorna parar sig snabbare och hanarna mer ofta.
Hanarnas och honornas preferenser f<ir att para sig

vid landmiirkena ftirstdrker varandra genom timsesidigt naturligt urval . Detta kan leda till att I andmiirkena som sidana kommer att anvdndas som
lekar, och delvis frikopplas frin de betingelser
(t.ex. mikroklimat) som fcirst tenderade att koncentrera parnlngarna.
Vi testade de tvi hypoteserna genom att sliippa
ut bide parade och oparade honor vid trAd ute pe
Stora alvaret (Fig. 11) (Wickman et al. 1995). Det
visade sig att parade honor dr likgiltiga infcir land-

mdrken. De flyger lika ofta mot som ifrin landmdrken, helt i dverensstdmmelse med vad man
kan fcirviinta sig enligt slumpen. Oparade honor

flyger diiremot mot landmiirken. De beter

sig

Jo'"

Fig. ll. Vi undersrikte kamgrcisfjtirilshonors flygriktningar i forhdllande till tvd naturliga landmrirken att
olika storlek (overst: en grupp bji;rkar nederst: en tall).
Horutrna slcipptes 20 meter frdn dessa landmrirken och
fiiljdes under 90 minuter eller tills de hade flugit 20 meter frdn utsldppsplatsen. Varannan hono skipptes norr
om och varannan siider om landmiirket. Man fdr fi;lia
honorna fdrsiktigt hukande nAgra meter vid sidan om

dem i relation till landmeirket. Utsliippen gjordes vid soligt vrider med svag vind. Honorna flyqer motvilligt vid

hdnl vind. Virginella honors preferens att flfga mot
lantlmcirken dr signifikant. Parade honrtr rir driremot
likgiltiga (Wickman et al. 1995). En hona ansdgs ha.flugit mot ett landmcirke bara om hon fanns inom en lri-

angel med spetsen i utsLtippspunkten och basen genom
landmtirket (5 m ldnsd pd dmse sidor). Utifrdn vinkeLn i

triongelns spets fiirvdntades l4 % (6vre.fallet) respektive l0 Vo (nedre ,faLlet) av honorna flyga mot landmiirkena om de valde riktning slumpmris.sigt.
We examined.flight directbn,s

of C, pamphilus females

in relation to two natural landmarks of dffirent sizes
(above: a birch assemblage, below: a pine). Femoles
were released at a dislance of 20 meters and were
followed during 90 minutes or until they had travelled
20 meters from the point of release. Half of the females
were released north of the landmark, half o.f them south
of it. The females must be followed cdutio'!sl.\- while
crouching a few meters beside the butterfly in relation to
the landmark. Releases were made during sunny and
calm weather Females Jly reluctantly in strong winds.
The preference ofvirginfemales to approach landmarks
is significant, whereas mated female are indifferent
(Wickman et

al.

1995). A female was considered to have

approach'd a landmark only if she was within bounds of

a triangle with its apex at the point of release and its
base throug,h the landmark (5 m bng on each side).
Apex angles predicted that 14 Vo (above) and l0 Vo
(below) of the females, respectively, should approach
the landmarks d their choice of flight direction was
random.
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ocksi annorlunda dn de parade honorna (Wick-

En virginell starrgriisfjiirilshona lyfter och ndr-

man 1986). De oparade honorna flyger mer och
inte si korta striickor. Niir de nir en lek bdrjar de
kretsa nigra decimeter civer fiiltskiktet. Detta beteende fflr de sittande hanama att lyfta och ndrma
sig honan. Pe en stor lek kan en hona fi en svans
av flera hanar efter sig i luften pi detta siitt. Vid
landningen uppvaktas hon av en eller flera hanar,

mar sig alla miijliga insekter som passerar civer
henne. Diirfrir blir hon snabbt uppt2ickt, uppvaktad
och parad si snart en hane patrullerar ftirbi, ofta
inom en halvtimme och i niirheten av kliickningsplatsen. Oparade kamgriisfjfilshonor (liksom parade honor av bflda artema) sitter dliremot stilla
nrir hanar passerar och upptiicks d?irfcir inte lika
liitt (Wickman 1992a).
Eftersom oparade kamgriisfjiirilshonor sitter
orrirliga ndr hanar passerar, blir de mycket siillan

varefter parning tar vid.
Resultaten visar att lekarna inte finns vid de
korsvzigar honorna anvdnder som parade. Helt
klart fdredrar honorna dem bara fcir parning. Detta
talar f<ir att honorna ursprungligen b<irjade flyga
mot landmiirkena diirfor att det ledde till snabbare
parning. Dessutom kanske de hittar en brittre hane
pi detta satt, t.ex. en hane med biittre gener eller
med hogre fertilitet, som genom kamperna bevisat

sin kvalitet. Denna f<irdel infinner sig dock frirst
nzir detta beteende redan har utvecklats hos parningsvilliga honor. Det finns ingen anledning fcir
hanarna att sl6ss om landmiirkena frirriin honorna
infinner sig.
Bida dessa fcirdelar frir honorna gar att testa. En
tidsvinst strids av att virginella honor blir upptdckta av hanar betydligt snabbare dn parade honor (Wickman 1986). Men honornas partnersciks-

beteende dr mer invecklat dn huruvida de ska
ndrma sig landmdrken eller ej. Frir att frirstf, hur,
miste man j iimfcira kamgrlisfj lirile n s partnersciksbeteende med det hos nzirbesliiktade arter. Detta
kan ge antydningar om vilka beteendealternativ
som funnits tillgangliga fcir det naturliga urvalet
under evolutionen av lekarna.

Yinner en lekande hona tid?
Jzimfrirande studier av starrgrdsfjdrilen har visat
att tidsvinsterna frir en kamgriisfjiirilshona som
besciker en lek inte lir givna. Eftersom lekar inte
fcirekommer hos starrgrdsfjiirilen, utan hanarna
istlillet ?ir jiimnare utspridda, kan man friga sig vad
som skiljer de tvi artema it. Bida arterna lever pi
grdsmarker, ddr honornas vdrdvhxter iir lika utspridda. Starrgriisfjiirilshonan parar sig ocksi lika
siillan och har lika smi spermatoforer som kamgriisfjiirilen. Den enda uppenbara skillnaden mellan dem dr deras livsl2ingd. Kamgriisfjiirilar tycks i
genomsnitt leva dubbelt sf, liinge som starrgriisfjiirilar (7 respektive 3 dagar). Starrgr?isfj?irilshonan
borde diirfdr ha mindre tid och diirfcir mer brittom
att hinna hitta en hane (Wickman 1992a).
82

upptiickta innan de nir fram till ett landmiirke och
b<irjar cirkla dver en lek. I genomsnitt flyger de
diirfcir ofta liin gre strdckor iin starrgriisfj iirilshonor
och det tar liingre tid innan de blir parade. Dessutom tycks kamgriisfjiirilshonor oftare neka uppvaktande hanar parning (Wickman 1992a). Kamgriisfjiirilshonor verkar siledes mindre beredda att
para sig med vilken hane som helst.
Genom att i fiilt fcilja efter uppfcidda, virginella
kamgriisfjiirilshonor och se hur ofta de passeras av
patrullerande hanar innan de parar sig, har vi riiknat ut hur mycket snabbare de skulle para sig om

de betedde sig som starrgr?isfjfilshonor (Wickman & Jansson manuskript). Dessa beriikningar
antyder att kamgrasfjdrilshonorna skulle kunna
liigga Stminstone nigra procent fler iigg genom
snabbare parning om de inbjrid till parning med
passerande hanar. Fcir den mer kortlivade starrgriisfjiirilen ir kostnaden stdrre att uppskjuta parningen, och kanske f6rklarar detta varfcir denna
arts honor beter sig pi ett siitt som leder till parning i stort sett med fcirsta hane som passerar.

Hur uppstod kamgrdsfjdrilens lekar?
Med utgingspunkt i honornas beteende iir det liitt
att f<irklara varfdr kamgriisfjiirilshanar till skillnad
frin starrgrlisfjiirilshanar samlas i lekar. Men detta

frirskjuter bara ftjrklaringsbcirdan fcir lekarnas
uppkomst till honorna. Synbarligen kan inte lekarna fcirstfls utifrin hur ekologiska betingelser iir
utspridda i fjiirilarnas biotoper. Istiillet miste en
f<irklaring inbegripa varfcir den ena artens honor
flyger mot passerande hanar, men inte den andras.
En mtijlig frirklaring tycks vara att honornas livsliingd piverkar kostnaderna med att leta efter en
biittre hane, och diirmed hur lingt honorna flyger
innan de parar sig.

Preliminiira resultat antyder att beniigenheten
att flyga mot hcigre vegetation dr gemensam fcir

Ent. Tidskr. 117 (1996)
oparade honor bland alla svenska arter av slAktet
Coenonympha, oberoende av om de leker eller ej.
Detta beteende torde tika sannolikheten att de hit-

tar en hane, eftersom dessa smfl fjiirilars flygaktivitet ofta begriinsas av mikroklimat (Wickman
1985a, Heinrich 1986). Arter med liingre livsliingd
och mer diskriminerande honor kommer att sAga
nej till fler hanar pi viigen till landmdrkena. De
kommer att flyga liingre och dririgenom gynna
hanar vid landmiirken. Detta leder till konkurrens
mellan hanarna om dessa platser, vilket gynnar
revirbeteende och lekar. Revirbeteendet ger honor
som undviker att para sig nflgon annanstans dn pe
leken en mrijlighet att ffl en biittre hane. Detta kan
leda till ett urval som motverkar att honorna ger
sig till kiinna fcir hanar som flyger ft rbi (Fig. 12).

Dagfjiirilslekar
Denna hypotes gir att testa genom jiimf<irande
studier, under fdrutsiittning att sliiktskapen mellan
arterna i sliiktet Coenonympha blir kiind. En alter-

nativ hypotes vore att tendensen att flyga mot
skogskanter 6r en evolutioneir rest hos denna
grupp, en kvarleva frin ett tidigare mer skogsbundet liv. I sfl fall skulle det vara de parade honorna som har fciriindrat sina preferenser, medan
hanar och oparade honor fortfarande flyger mot
triid och buskar. Det borde ocksi underscikas om
lekbeteende frdmst zir knutet

till

arter med lzingre

livslingd, eller om uppflogsbeteendet har formats
av andra faktorer, t.ex. predationsrisken fcir olika
beteenden hos honorna. Centralr i hypotesen i Fig.
I 2 stir ocksfl antagandet att honor som parar sig
med dominanta hanar pi lekar gynnas av det na-

Fig. I 2. En hypotes fdr evolution av landmtirkesbundna lekar hos insekter. En pil anger att villkoret i en box resuLlerar i ett urvalstryck som Bynnar villkoret i en efterfdljande box. Fdr att steg 2 ska vara mdjligt kriivs att honorna
regelbundet ndr landmcirken innan de parar sig. Detta blir fallet bland arter ddr de har svdrt att bli upptrickta
(genom sitt utseende eller beteende) eller dcir de cir nogrciknade i sitt val av hane. I slciktet Coenonympha verkar
beniigenheten attfly7a upp mot passerande hanar och att dessutom para sig med denforste av dessafdrhindra att
lekar uppstdr vid hdgre vegetation, trots att honor tenderar ort Jlyga mot sddana plat.ser. Detta tillstdnd U-cks representeras av starrgriisfjdrilen. En liingre flygstrdcka skulle fdrst kunna uppstd om horutrna blir mer diskriminerande.
Prelimintira resultatfrdn den bruna griisfjiirilen tyder pd att dess honorflyger till skogsbryn och sdtter sig diir. De
flyger upp mot passerande hanar, men vtigrar en stor andel hanar tilltriide. I enfdrkingning kan mer avgrdnsade
landmrirken utnyttjas som tilldter revirbeteende. I detta fall gynnas steg 6, som skulle representeras av piirlgrcisfjririlen och kamgriisfjcirilen dcir hanarna fdrsvarar revir (,stir,skih kamgrtisfjeirilen), och honorna inte flyger upp mot
hanar.

A hypothesis for the evolution of landmark leks in insects. An arrow denotes that the condition of one box resuhs in
a selection pressure that favours the condition of the next box. A. Males are more active at landmarks with a more
oplimal microclimate. B. Receptive females Jly to landmarks. C. Males fly to landmarks. D. Fights between malesfor
landmarks. E. Females avoid males before reaching landmarks. For step 2 to occur, females reguLarly should reach
landmarks before they mate. This will be the case amon7 species where females are detected with difficulty (because
of their behaviour or appeardnce) or where females are particular in their choice of males. In the genus
Coenonympha the tendency of receptive females to take off and approach passing males, besides accepting the first
as a mate, appears to prevent leksfrom evolving beside higher veqetation, despite thatfemales tend tofly toward
such locations. This state seems to be represented by C. tullia. Females may travel further if they become more
particular in their choice of males. Tentative resuLts on C. hero suggest that receptive females go to wood edges and
perch there. They take off and approach males, but turn down a large fraction of the courtship attempts. More
restricted landmarks may then permit territorial behdviour to evolve. This favours step 6, whose result might be seen
in C. arcania and C. pamphilus, where males are territorial (especially C. pamphilus) and females do not take off
and approach males.
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blir ocksi lagda d[r. Andi finns det ingen benigenhet hos de parade honoma att friredra dessa platseq
som fdrklarar lekarna beliigenhet. Det iir ocksi tydligt att honorna byter beteende efter parningen.
Detta torde vara fallet ocksi hos andra arter i relativt
homogena miljder diir kcinen har svflrt att hitta varandra, d.v.s. under omstdndigheter som gynnar uppkomsten av lekar. Det har ocksfl visats ftir den backkrrinande svingelgrlisfj ?irilen (Wickman I 988 ). Det
iir rimligt att anta att under dessa omstdndigheter
gynnar urvalet ett beteende hos honorna infrir par-

Fig.

13. Under eftermiddagarna pd vdren somlas hanar
av niisselfjtiril, pdfdgeli)ga och kdrsbdrsfuks ldng.s sol-

vrinda skogsbryn, dcir de krimpar metl varandro om
dessa mrilesplatser. Hdr kan man ibland ocksd hitta
vinbcirsfuks och sorgmantel, civen om de mer fdredrar
att fdrlcigga sina revir till glcintor i skogen. Citrutnfjtirilen, som oc'ksd i;veryintrar som adult, verkar inte ha
ncigra sdrskildo mdtesplatse4 utan hanarna patrullerar
oavbrutet pd jakt efter honor. Timmernabben april I 996
Foto: P.-O. Wickman.

During spring afternoons males of Aglais urticae,
Inachis io and Nymphalis polychloros a,ssemble along
sunny wood edges where they .fight for ownership o.f
these encounter sites. Also Nymphalis antiopa and
Polygonia c-album mq' appean although they usually
set up territories in glades. ln Gonepteryx rhamni, another adult hibernator, specific encounter sites do not
seem to occur. Insteael males patrol continuousLy in
search for.females.

turliga urvalet. Stdd fdr detta bcirjar ansamlas fdr
flera djurarter (Hciglund & Alatalo 1995), men det
vore av vikt att undersdka i detta speciella fall.

Slutord
Mflnga dagfi[rilars liksom andra insekters

par-

ningsplatser dr visuellt vAl definierade, t.ex. gllintor,
backkrcin, nakna jordfl[ckar eller skogskanter (Fig.
l3). Ibland har man sett honor och antagit att
parningsplatserna ligger vid honornas resurser eller
vid honornas flygviigar till och frin dessa resurser
(Alcock 1987, Dennis & Shreeve 1988). I n?istan
alla dessa studier har man dock inte haft nigra kontroller frir att se om honorna som parade besriker
dessa platser oftare eller om de fciredrar att flyga
mot dessa platser mer iin 6t andra hflll (Singer &

Thomas 1992). Kamgriisfjiirilens lekar ligger alltid
pi platser ddr honor kan lzigga iigg, och minga iigg
84

ningen som effektivt lokaliserar en liimplig hane.
Landmiirken kan diirftir ursprungligen vara fcirbundna med en cikad sannolikhet att triiffa samman
med hanar, t.ex. ett mer optimalt mikroklimat, antingen varmare (t.ex. gliintor) eller svalare (t.ex.
backkrrin) beroende pi dominerande begrdnsni ngar
av aktiviteten fcir arten (Wickman 1988).

Tack
Min forskning skulle lnte blivit vad den tir utan alla kolleger pfl avdelningen f6r evolutioniir ekologi pi Zoolog'iska institutionen; siirskilt Christer Wiklund, som alltid
hiller ddrren rippen.
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Summary
Leks are aggregations of males and females at sites
which primarily are used for mating. Among insects
it is common that leks occur around conspicuous
landmarks. Males of Coenony,mpha pamphilus
aggregate around trees and bushes. Here males
defend territories of a few square metres size. Other
males appear unable to establish territories beside
landmarks, and instead patrol between them. Sites
where males assemble are not associated with any
resources that females cannot find in abundance
anywhere else in their habitat. Mated females do not
use these places more often than expected by
chance, they do not lay their eggs there and they do
not use them as flyways. Instead females disperse
their eggs randomly all over the grasslands they
inhabit, and females normally eclose outside male

aggregation sites. However, virgin females approach landmarks and solicit courtship from males
upon arrival. This behaviour of females favours
males beside landmarks, who have higher mating
success than males patrolling between them. Taken
together the results suggest that C. pamphilus is a
lekking species. Additional results also show that
females by visiting leks lose time and thereby incur
fecundity costs. Hence, it appears likely that this
costly behaviour is balanced by similar benefits,

most probably by mating with better males (e.g.
more fertile or with better genes).

Landskapsinsekter!
Vid SEF:s ersstamma 1996 beslutades

att
gdra ett upprop om landskapsinsekter. Nu har
du chansen att lamna fcirslag.

Kriterierna frir val av insekt iir enkla:
. insekten ska vara representativ fdr land-

.

skapet

insekten ska helst finga allmiinhetens intresse

Varje lokalftirening ska i ftirsta hand fciresli
landskapsinsekter inom sitt "revir", men fir

givetvis f6resli insekter hven fcir andra landskap. Vi vill gcirna ha in erafdrslag senast I
april 1997. Diirefter skickar vi ut en sammanstallning

pi

fcirslagen. Om man

fir

vara

lite optimistisk kanske vi kan besluta om

en

slutlig lista pfl niista ersstAmma.

till SEF:s sekreterare:
Hdkan Ljungberg, Riksdalersg. 18, 414 8l
Gdteborg, tel. 031-41 33 54 (hem), 031'
Fdrslagen skickas
775 24 39 (arb.).
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