
dAGFjäRIlARNAS lIvSPUSSEl, dEl 1:

Att välja partner

Dagfjärilarnas livspussel, del 1: Att välja partner

Vi människor är inte ensamma i världen om att ständigt ställas inför 
mer eller mindre livsavgörande beslut. I en artikelserie om tre delar ska 
vi närma oss fjärilarnas liv och ekologi genom att försöka förstå hur de 
hanterar beslut om partner och uppväxtmiljö samt hur fjärilarna bäst 

rustar sig för den annalkande vintern. 

F järilar har så kallad fullständig 
utveckling. Det betyder att till-
växtperioden som larv skiljs från 
den reproduktivt aktiva flygperio-
den av ett puppstadium då larven 

omvandlas till fjäril. En sådan tydlig upp-
delning av livscykeln gör att varje enskilt 

stadium har kunnat anpassas till de krav 
som ställs i just det skedet av livet. En 
larv tillåts vara en ätmaskin, en puppa en 
kamouflerad utvecklingskammare och en 
vuxen fjäril en mobil partnersökare och 
äggplacerare. På våra breddgrader behöver 
fjärilarna, liksom vi människor, dessutom 
strategier för att förbereda sig på och 
uthärda de långa kalla vintermånaderna 
i väntan på att våren återigen erbjuder 
temperaturer som möjliggör tillväxt och 
reproduktion. 

Bästa tiden att flyga
Låt oss börja på vårens första dag. 
De första, prövande vingslagen slås av 
någon av de arter som övervintrar som 
fullvuxna fjärilar. Nässelfjärilarna Aglais 
urticae brukar vara med i tävlingen om 
att synas först, men lättast att få syn 
på är alla de klargula citronfjärilshanar 
Gonepteryx rhamni som flyger i solbelysta 
värme stråk längs vägar och skogskan-
ter. Hos de allra flesta arter har hanarna 
betydligt mer bråttom än honorna att 
komma på vingarna. Forskning har visat 
att bland arter som övervintrar som 
puppor så har hanarna lättare att bryta 
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Skogsvitvingar Leptidea sinapis under parning. Foto: Roger Vila.
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likheten att en redan parad hona ska välja 
att acceptera en hanlig invit betydligt lägre 
än för en oparad hona. Dessutom garanterar 
en parning i början av flygperioden hanen 
största möjliga avkomma, både för att han 
är den förste som får chansen att befrukta 
honans ägg och eftersom hon i början av 
sitt adulta liv förhoppningsvis har många 
dagars äggläggning framför sig (om hon 
lyckas undvika spindelns klor). Fältstudierna 
av skogsvitvingar visade att bara 2 av 238 
registrerade parningsspel för honor som hade 
börjat lägga ägg (och alltså redan hade parat 
sig minst en gång) ledde till parning.

Kampen om honan
Hur gör då hanarna för att uppvakta en 
hona? Och vad skiljer en framgångsrik 
hane från en som inte lyckas para sig? Hos 

vilostadiet när temperaturen ökar och 
de utvecklas också snabbare till vuxna 
fjärilar i puppan. Därför kan hanar av 
arter som skogsvitvinge Leptidea sinapis 
eller rapsfjäril Pieris napi synas nästan 
en hel vecka före honorna på våren, och 
mången är den skogsvitvingehane som 
en sen aprildag undersökt vitsippa efter 
vitsippa på jakt efter en nykläckt hona i 
samma vita nyans som blomman. 

Förklaringen till att hanarna har mer 
bråttom än honorna att lämna vintervilan 
ligger i att de olika könen har delvis skilda 
evolutionära strategier. Bland hanarna 
gynnas egenskaper som ger bäraren möj-
lighet att befrukta så många ägg som 
möjligt, och nyckeln till evolutionär fram-
gång ligger därför i att maximera chan-
serna att träffa på, uppvakta och para sig 
med honorna. Den fjärilshane som bäst 
lyckas med den uppgiften bär på gener 
som således sprids vidare till framtida 
generationer. Honorna å sin sida gynnas 
av att para sig med ett mer begränsat 
antal hanar, eftersom deras evolutionära 
framgång inte främst bestäms av antalet 
parningspartner utan snarare av förmågan 
att hitta lämpliga växter som kan nära 
deras avkommor. Mellan parningarna 
lägger honan därför ner mycket tid på att 
söka efter rätt typ av växt att lägga ägg 
på. Många fjärilsarter är så specialiserade 
att det inte ens räcker att hitta värdväxt 
av rätt art utan den måste dessutom växa 
på rätt plats och vara av perfekt kvalité 
för att honan ska välja att lägga ägg på 
den. Mer om hur honan fattar dessa beslut 
i nästa nummer.

Den tidskrävande äggläggningen gör 
att det är viktigt att inte spendera alltför 
lång tid som oparad vuxen fjärilshona. 
Varje timme eller dag som går utan att 
äggen är befruktade skulle kunna ha 
använts till att leta värdväxter och hela 
tiden riskerar honan att bli fångad av en 
fågel, att råka flyga in i ett spindelnät eller 
hamna i klorna på en perfekt kamouflerad 
blomkrabbspindel Misumena vatia när hon 
landar i en blomma för att dricka nektar. 
Det är svårt att veta exakt hur starkt 
predationstrycket är på vuxna fjärilar. 
Fältstudier av skogsvitvingar visar att en 
enskild fjäril kan leva i mer än tre veckor, 
men indikerar samtidigt att risken att bli 
uppäten kan vara så hög som 10 % per dag. 
Det betyder att varje dag som en hona 
flyger utan att kunna lägga ägg innebär 
en risk att lämna jordelivet utan att ha 

lämnat någon avkomma efter sig. Alltså 
gynnas förmodligen de honor som kläcks 
under en period när det finns många hanar 
att tillgå och som spenderar så kort period 
som möjligt som oparade.

Borde då inte samma sak gälla för 
hanarna? Vad kan få dem att ta risken att 
dö under någon av de dagar som spenderas 
med vitsippor som enda sällskap? Ett viktigt 
skäl är antagligen att de nykläckta honorna, 
med sina incitament att para sig så snart som 
möjligt, är de som med störst sannolikhet 
kommer att acceptera hanens parningsspel. 
Alltså kan det vara värt risken för hanarna 
att påbörja flygsäsongen lite tidigare än 
honorna för att vara säkra på att inte kläckas 
så sent att de missar parningsmöjligheter. För 
trots att honor av många arter kan välja att 
para sig flera gånger under livet, så är sanno-

Honor – här en citronfjäril Gonepteryx rhamni som fångats av en perfekt kamouflerad blomkrabbspindel 
Misumena vatia – måste para sig så tidigt det går för att inte riskera att dö innan några ägg blivit lagda.

Hanar, här en citronfjäril Gonepteryx rhamni, börjar ofta flyga tidigare på säsongen än 
honorna. Detta eftersom det gynnar hanens gener att vara den förste som parar sig med 
honan, och då gäller det att vara på plats så tidigt som möjligt. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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många fjärilsarter har hanarna större ögon 
än honorna, vilket kanske understryker 
vikten av hanens första uppgift: att upp-
täcka honorna. För detta har hanarna två 
huvudsakliga alternativa strategier. Många 
arter, t ex de flesta vitfjärilarna (familjen 
Pieridae), såsom citronfjäril, rapsfjäril, 
rovfjäril Pieris rapae, skogsvitvinge och 
aurorafjäril Anthocharis cardamines är 
så kallade patrullerare. Dessa är nästan 
ständigt på vingarna och flyger långa 
sträckor sökandes efter honor. Andra arters 
hanar sitter på pass, ofta i en solfläck på 
en sten eller i närheten av en ansamling 
av värdväxter där nykläckta honor kan 
tänkas titta fram. Hanar av kvickgräsfjäril 
Pararge aegeria håller revir i solfläckar i 
öppna skogsmiljöer. När en annan hane 
flyger in i solfläcken, kanske för att själv 
landa och sätta sig på pass, så påbörjas 
en luftstrid som ofta varar i flera minuter 
och i enstaka fall kan pågå så länge som 
en timme. Eftersom kvickgräsfjärilarna, 
liksom alla andra fjärilar, saknar struktu-
rer som tillåter dem att skada varandra, 
så blir luftstriden mest en uttröttningslek 
där båda hanarna tävlar om att hamna 
bakom den andre. Till slut ger en av dem 
upp och lämnar solfläcken varpå den seg-
rande hanen följer efter i några meter för 
att sedan återvända till sitt pass. Det är 
oftast den ursprunglige ägaren av reviret 
som också står som slutgiltig segrare, vilket 
får forskarna att fundera på vilka förde-
lar revirägaren bär på under luftstriden. 

Stora hanar har inte större chans att avgå 
med segern än mindre hanar, och varken 
yngre eller äldre hanar har någon fördel 
i kampen om solfläcken. Istället verkar 
det som att motivationen är avgörande, 
och det är antagligen en stor del av för-
klaringen till varför revirägaren vinner de 
flesta striderna. 

Ett forskarlag vid Stockholms Univer-
sitet arrangerade fjärilsfajter i stora fjä-
rilsburar vid Tovetorps forskningsstation 
i Nyköpings kommun i Sörmland och lät 
hanar med olika bakgrundshistoria mötas 

i kamp om en stor solfläck. Experimenten 
visade att hanar som fått träffa en hona 
under en tid före det att han ställs inför 
en revirkamp med en konkurrent kämpar 
hårdare och längre, och oftare avgår med 
segern än en hane som fått förbereda sig för 
luftstriden i ensamhet. Det skulle kunna 
förklara varför hanar som redan äger ett 
revir oftare vinner kamperna också i natu-
ren – de har helt enkelt en bättre bild av 
vad de kämpar om. 

Varför är då solfläckarna så viktiga? 
Det verkar som att det i stor utsträck-
ning handlar om att de ger hanarna en 
möjlighet att upptäcka förbiflygande 
honor, och medan ännu oparade honor 
gärna flyger genom solfläckarna så brukar 
redan parade honor istället kryssa mellan 
fläckarna, kanske för att undvika hanlig 
uppvaktning. När en hona flyger in i 
fläcken så lyfter hanen och påbörjar en 
förföljelsejakt. Hanar som håller revir i 
större fläckar verkar ha större chans att 
både upptäcka honan och att lyckas hinna 
börja följa efter henne innan hon försvinner 
in den mörkare omkringliggande ljusmil-
jön. Förföljelsejakten varar till dess att 
honan landar i vegetationen. Då inleds 
ett parningsspel som består av att hanen 
placerar sig ”ansikte mot ansikte” mot 
honan och slår med vingarna. Om honan 
inte har parat sig tidigare, så finns det 
goda chanser att hon finner hanen vara 
en värdig parningspartner (ungefär 3/4 av 
hanarnas parningsspel för oparade honor 
ledde till parning i forskarnas burförsök). 

Hanar av kvickgräsfjäril Pararge aegeria i revirstrid. När en hane flyger in i en annan hanes revir, 
kanske för att själv landa och sätta sig att invänta en hona, påbörjas en luftstrid som ofta varar 

i flera minuter och i enstaka fall kan pågå så länge som en timme. Foto: Martin Bergman.

Hanar av aurorafjäril Anthocharis cardamines, och många andra dagfjärilshanar, är s k patrullerare, 
d v s de patrullerar stora områden i sitt sökande efter honor att para sig med. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Uppvaktning & utvärdering
Många fjärilsarter har ytterst avancerade 
parningsspel, och vissa av dessa är lätta 
att studera i naturen. En av pionjärerna 
på området, nobelpristagaren Niko Tin-
bergen, beskrev tidigt sandgräsfjärilen 
Hipparchia semele genom att detaljerat 
notera och illustrera varje led i ritua-
len. Precis som hos kvickgräsfjärilen så 
innehåller sandgräsfjärilens parningsspel 
flera beteendemoment, liksom kemisk 
informationsöverföring. Under en del av 
spelet fångar sandgräsfjärilshanen honans 
antenner mellan sina vingar och stryker 
hennes antennklubbor över vingarnas 
androkonier, d v s de strukturer där han 
tillverkar sitt könsferomon. Det är troligt 
att hanens feromoner är ett av de allra 
viktigaste sätten en fjärilshona har för att 
säkerställa att hanen är en lämplig och 
passande parningspartner. 

Inte minst är könsferomonerna viktiga 
för att undvika parningar med hanar av 
andra arter. Ofta utsöndrar hanar av 
mycket närbesläktade arter helt olika 
dofter, vilket gör att en hona som regel 
kan vara helt säker på vilka hanar hon 
inte ska para sig med. Hos de närbe-
släktade vitfjärilarna av släktet Pieris så 
doftar hanar av kålfjäril Pieris brassicae 
benzylcyanide och brassicalactone, rovfjä-
rilshanar ferrulactone, och rapsfjärilsha-
nar citral. Honorna uppfattar dessa dofter, 
och alltså råder det för dem ingen tvekan 
om det är en hane av fel art som plötsligt 
pockar på uppmärksamhet. Ofta brukar 

parningsspelen från hanar av andra arter 
inte heller bli långvariga, vilket tyder på 
att även hanarna har sätt att avgöra om 
en hona är alltför obesläktad för att det 
ska vara gynnsamt att lägga ned tid och 
energi på att uppvakta henne. I alla fall 
om hanen inte är en skogs- eller en ängs-
vitvinge …

Skogsvitvingen är en av de svenska 
fjärilsarter som vi vet mycket om, efter-
som dessa små, vackra, vita fjärilar flyger 

långsamt nog för att hugade fjärilsforskare 
ska kunna följa efter dem under lång tid 
(åtminstone tre–fyra timmar utan att 
tappa fjärilen ur sikte) och dokumentera 
deras beteende. Därför var det en över-
raskning av stora mått när upptäckter i 
slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet visade att det bland skogsvitving-
arna doldes ytterligare en art i vårt land 
– den fick namnet ängsvitvinge Leptidea 
 juvernica. De två arterna går inte att skilja 

Hanar av kvickgräsfjäril Pararge aegeria håller revir i solfläckar i öppna 
skogsmiljöer. Där väntar de på att nyckläckta honor ska dyka upp.

En kvickgräsfjärilshane Pararge aegeria 
sitter på pass i sitt soliga revir.

För att studera kvickgräsfjärilens Pararge aegeria revir- och parningsbeteenden skapade ett 
forskarlag stora ”burar” med solfläckar – en konstgjord skogsmiljö. Foto: Martin Bergman.
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Ett lyckat parningsspel mellan två skogsvitvingar Leptidea sinapis. När honan (t v) har landat i vegetationen så påbörjar hanen 
spelet genom att svänga med sin sugsnabel i en liggande åtta framför henne (1) och då och då slå några vingslag (2). Efter en tid 

(ibland många minuter, oftast efter 5–30 sekunder) signalerar honan att hon är redo att para sig genom att böja på bakkroppen (3), 
vilket gör att hanen efter ett visst åbäkande (4, 5) kan kroka fast sin bakkropp i honans och påbörja parningen (6).

åt på utsidan, så för att ta reda på vem 
som är vem krävs närgångna studier av 
fjärilarnas DNA, deras genitalier – skogs-
vitvingens genitalier är något kortare än 
ängsvitvingens hos både honorna och 
hanarna, eller hanarnas parningsspel. 

Lika svårt som för den mänskliga 
betraktaren verkar det vara för skogs- och 
ängsvitvingehanarna. De ser inte skillnad 
på honorna utan är lika benägna att upp-
vakta honor av den andra arten som honor 
av sin egen art. Hanen upptäcker oftast 
honan i flykten, och följer sedan efter henne 
tills hon landar i vegetationen. Då landar 
han mittemot henne och börjar parnings-
spelet genom att slå med sin utsträckta 
sugsnabel i en liggande åtta framför honan. 
Spelet fortskrider fram till dess att honan 
tackar ja till parning genom att böja ner 
bakkroppen, eller till dess att hanen ger 

upp och bestämmer sig för att flyga vidare. 
Det senare kan dock ta en stund – ofta 
pågår parningsspelen i flera tiotals minuter, 
och honan parar sig aldrig med en hane av 
den andra arten. Den enda artskillnaden i 
parningsspelet som hittills konstaterats är 
att skogsvitvingehanarna då och då slår 
med vingarna, medan ängsvitvingehanar-
na håller vingarna stilla under hela spelet. 
Denna beteendeskillnad verkar dock inte 
vara det som gör att honorna kan se skill-
nad på hanarna, eftersom många honor 
tackar ja till parning redan efter några 
sekunders spel, d v s innan hanen hunnit 
slå med vingarna. Istället tror forskarna 
att hanarna utsöndrar artspecifika dofter 
under parningsspelet som skulle kunna 
bistå honan i partnervalet. 

Forskning pågår för att identifiera 
denna kemiska kommunikation och för 

att förstå hur kostsamma parningsspelen 
för fel art är för hanarna, som spenderar 
viktig tid med att spela för honor som 
aldrig kommer att tacka ja till parning, 
liksom för honorna, som förlorar viktig 
tid som kunde ha ägnats åt att hitta ägg-
läggningsväxter eller åt att dricka nektar.

Kemiska påtryckningar
När en hane lyckats hitta en parnings-
sugen hona av rätt art och inlett par-
ningen väntar en lugnare period. Hos 
många fjärilsarter bidrar hanen inte bara 
med spermier till honan utan också med 
näringsämnen som honan kan använda till 
att producera fler ägg. En rapsfjärilshane 
kan t ex överföra mer än en tiondel av sin 
egen kroppsvikt under parningen. Spermier 
och näringsämnen förpackas i en så kallad 
spermatofor, som överförs till honan under 
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parningen. En oparad hane tar ungefär en 
timme på sig, medan en parning med en 
hane som parat sig tidigare kan vara så 
länge som 10 timmar.

För att inte förlora så mycket tid hade 
det därför antagligen varit gynnsamt för 
honan om hon kunde undvika hanar som 
parat sig förut, men det finns inga studier 
som tyder på att honor kan skilja mellan 
redan parade och oparade hanar. Istället 
verkar det som att honor som är beredda 
att para om sig, d v s sådana honor som 
parat sig en gång, men kanske använt det 
mesta av näringen som fanns i den första 
spermatoforen, ofta väljer att para om sig 
på eftermiddagen. På så sätt minimerar 
de risken att behöva spendera värdefull 
äggläggningstid ihop med en hane som 
behöver 10 timmar på sig att bilda och föra 
över nästa spermatofor, eftersom den för-
längda parningen då sker under kvälls- och 
nattetid då honorna ändå inte är aktiva. 

Hanarna å sin sida har egna tricks 
för sig. I alla fall bland rapsfjärilarna 
där spermatoforerna inte bara innehåller 
sperma och näring, utan också ämnet 
metylsalicylat som luktar ungefär som 
jenkatuggummi. Metylsalicylatet verkar 
fungera som ett anti-afrodisiakum. När 
andra hanar känner doften av ämnet 
avbryter de parningsspelet och lämnar 
honan i fred. Att hanar undviker honor 
som doftar anti-afrodisiaka är förmodli-
gen gynnsamt för samtliga tre inblandade 
individer, d v s (1) hanen som parat sig 
med honan och levererat spermatoforen, 
(2) för honan, liksom (3) faktiskt för den 
uppvaktande hanen. Hanen som fått para 
sig och som överfört metylsalicylatet till 
honan maximerar sin chans till att bli far 
om honan hinner lägga många ägg innan 
hon parar sig med en annan hane. För 
honan kan det också vara fördelaktigt att 
inte vara alltför attraktiv under perioden 
just efter parning, eftersom hon gärna 
undviker tidskostnader i samband med 
parningsspel när hon behöver lägga ägg 
och de hanar som avbryter spelet när 
de känner tuggummilukten sparar tid 
genom att undvika att spela för honor 
som ändå inte kommer tacka ja till par-
ning. Dessa trevägsfördelar gäller dock 
antagligen bara i inledningsskedet. I takt 
med att honan lägger ägg så närmar hon 
sig hela tiden den punkt när det skulle 
vara gynnsamt för henne att para sig 
igen för att få en ny spermatofor full med 
spermier och näring. 

För den ursprunglige hanen däremot 
vore det antagligen gynnsamt om honan 
väntade ännu längre med att para sig efter-
som hans evolutionära fitness bara bestäms 
av hur många ägg hon lägger som han är 
far till – inte hur många ägg hon lägger 
totalt under livet. Det är ännu oklart hur 
dessa skilda intressen påverkar honans 
eventuella förmåga att avbryta utsönd-
ringen av anti-afrodisiaka eller hanarnas 
känslighet för när de bestämmer sig för att 
uppvakta en metylsalicylatdoftande hona. 

En hona av rapsfjäril Pieris napi som inte vill para sig utsöndrar kemikalien metylsalicylat 
samtidigt som hon böjer upp bakkroppen mot den uppvaktande hanen. När hanen 

känner lukten avbryter han oftast parningsspelet. Foto: Magne Friberg.

Bakkroppen av en rapsfjärilshona Pieris napi och 
storleken på den spermatofor som hanen överför 

till honan under parningen. Spermatoforen 
innehåller förutom spermier också näringsämnen 

som honan kan omvandla till ägg, samt anti-
afrodisiaka (kemikalien metylsalicylat) som gör 

honan mindre attraktiv för framtida hanar.

Klart är i alla fall att en fjärilshona som 
nyss parat sig med en lämplig hane står 
inför nästa viktiga livsval. Hur kan hon 
på bästa sätt ge alla avkommorna en så 
god start i livet som möjligt? Mer om det 
i nästa nummer av Yrfän. 

Magne Friberg är docent i biologi vid Institu-
tionen för växtekologi och evolution, Uppsala 
universitet. Underlag till denna artikel har häm-
tats ur drygt 16 källor, för mer info kontakta 
artikelförfattaren.

Fjärilsforskning 
vid Stockholms 

Universitet
År 1975 presenterade Christer Wiklund sin 
avhandling om relationen mellan maka-
onfjärilar och deras värdväxter. Detta var 
startpunkten på ett forskningsprogram 
som under de senaste fyra decennierna 
pågått vid Zoologiska Institutionen på 
Stockholms Universitet. Totalt har det 
publicerats 30 doktorsavhandlingar och 
runt 350 artiklar i vetenskapliga tidskrifter 
om fjärilars ekologi, evolution, beteende 

och livshistoria. 

15 Dagfjärilarnas livspussel, del 1: Att välja partnerYrfän 2 · 2017




