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Hur väljer rapsfjärilen vilka växter den lägger sina ägg på? 

Hampus Petrén 

Växter och insekter är två av de mest artrika grupperna av organismer på jorden. Många av 

insekterna är växtätare, som på något sätt livnär sig på levande växter. De flesta  

insektsarterna är specialister, vilket betyder att de endast använder ett fåtal närbesläktade 

växtarter som föda. Vanligtvis lägger en befruktad insektshona sina ägg på en värdväxt som 

larverna – efter att äggen kläckts – får använda som föda. Därför är det viktigt för en hona att 

hon lägger sina ägg på en växt som larverna faktiskt kan äta av, så att de överlever larvstadiet 

och kan växa upp till en ny generation av vuxna insekter. Evolutionen borde därmed ha 

gynnat honor som lägger ägg på lämpliga värdväxter. Dock så har flera studier visat att så inte 

alltid är fallet, och honornas rangordning av olika växter (värdväxtpreferens) kan ibland 

stämma ganska dåligt med vilka växter som är bäst för larverna. 

Skillnader i värdväxtpreferens mellan olika arter av insekter och mellan individuella honor 

inom samma insektsart beror på flera olika faktorer. Genetiska skillnader är viktiga, eftersom 

olika gener kan påverka vilka växter honor föredrar att lägga sina ägg på. Men också 

variationer i storlek kan vara betydelsefulla. I vissa fall verkar även olika typer av inlärning 

vara viktigt, och det finns exempel där honor föredrar att lägga ägg på samma växtart som de 

åt av som larver. 

I min studie har jag använt mig av rapsfjärilen (Pieris napi), som är en av Sveriges vanligaste 

fjärilar. Arten lägger ägg på olika arter av korsblommiga växter och tidigare studier har visat 

att det finns individuella variationer i vilka arter honor föredrar. Jag undersökte vilka faktorer 

som påverkar vilka växter honorna vill lägga ägg på, och ifall valet av växt överensstämmer 

med vad som är bäst för larverna. För att göra detta använde jag mig av labbförsök där 

rapsfjärilshonor i ett antal experiment fick lägga ägg på tre olika arter av korsblommiga 

växter: åkerkårel, raps och sommargyllen. Resultaten visar att honornas storlek eller vilka 

växter de åt av som larver inte påverkar deras värdväxtpreferens. Istället verkar en relativt stor 

del av variationen i val av växt bero på genetiska skillnader mellan individer. Konstigt nog 

var överensstämmelsen mellan vilka växter honorna föredrog att lägga ägg på och vilka växter 

som larverna klarade sig bäst på relativt dålig. Många honor lade ägg på åkerkårel vilket 

larverna växte långsamt på. Samtidigt undvek ett flertal honor att lägga ägg på raps, som 

tillsammans med sommargyllen var de två bästa växterna för larverna. 

En anledning till att honorna inte alltid lägger ägg på växterna som är bäst för larverna kan ha 

att göra med neurologiska begränsningar; honorna kan helt enkelt ha svårt att skilja på de 

olika växterna. Min studie visar att sådana begränsningar kan vara betydelsefulla för att 

förklara avsaknaden av överensstämmelse mellan honors värdväxtpreferens och vad som är 

bäst för larverna. Framtida studier bör undersöka hur stor betydelse neurologiska 

begränsningar har, jämfört med andra faktorer, i att forma växtätande insekters 

värdväxtpreferenser. 


