
Examensarbete i biologi 30 hp till masterexamen, Uppsala universitet, 2016 

Institutionen för biologisk grundutbildning och institutionen för ekologi och genetik, zooekologi, Uppsala 

Universitet 

Handledare: David Outomuro 

Det kostar på att vara attraktiv 

Linus Söderquist 

 

Många djur har färggranna karaktärsdrag. Dessa drag påverkas av olika evolutionära krafter, 

som till exempel sexuell selektion och naturligt urval. Sexuell selektion förklarar hur vissa 

karaktärsdrag kan medföra en högre fortplantningsframgång, till exempel den färggranna 

stjärten hos påfågeltuppar. Naturligt urval förklarar hur karaktärsdrag kan påverka 

individens överlevnad. Sexuell selektion borde förstärka färggranna karaktärsdrag, förutsatt 

att en mer iögonfallande färg har högre fortplantningsframgång. Naturligt urval, å sin sida, 

borde leda till mindre iögonfallande drag, då en iögonfallande färg torde vara lättare för rov- 

och bytesdjur att upptäcka, vilket skulle resultera i att individer med färggrannare 

karaktärsdrag blir uppätna snabbare och fångar färre bytesdjur själva. Detta borde leda till 

en avvägning mellan att vara iögonfallande för partners och svårupptäckt för rovdjur och 

bytesdjur. Om rov- och bytesdjurens har ögon som gör att de uppfattar färger på ett annat 

sätt än den egna arten skulle en så kallad ”privat kommunikationskanal” uppstå, där de 

färggranna karaktärsdragen är finjusterade så att de är mer iögonfallande för den egna arten 

än vad de är för dess rov- och bytesdjur. I min studie undersökte jag två närbesläktade arter 

av jungfrusländor, Calopteryx splendens och Calopteryx virgo. De förekommer båda i Sverige 

och hanarna har vingar med en färgsättning som liknar varandras. Jungfrusländorna är 

bytesdjur till sädesärlan (Motacilla alba) och äter själva, bland annat, små flugor. Jag 

undersökte om deras färggranna vingar fungerade som en privat kanal genom att fånga 

individer av båda arterna från populationer i Mälardalen. Sedan undersökte jag båda könens 

och båda arternas vingfärger med en spektrofotometer, ett redskap som mäter våglängden 

på ljus som reflekteras och fick därmed ett mått på deras vingfärg. Därefter använde jag 

datormodeller och modellerade hur särskiljbara vingfärgerna var från en bakgrund, så som 

löv, vass och vatten. Jag modellerade detta för tre olika typer av syn, sädesärlans, 

jungfrusländans och bananflugans (rovdjur, den egna arten och bytesdjuret). Hanarna var 

mycket mer lättupptäckta än honorna för alla tre synsystem. Hos hanarna var sädesärlan 

bäst på att särskilja jungfrusländorna därefter jungfrusländorna själva och sämst var 

flugorna. Honorna å andra sidan var väldigt svåra eller omöjliga att särskilja för alla tre 

typerna av syn. Mina resultat pekar på att en privat kanal finns mot bytesdjuren, men inte 

mot rovdjuren. De sexuellt selekterade vingfärger som jag undersökt i min studie ökar alltså 

rovdjurets särskiljningsförmåga och stärker tesen om att sexuell selektion och naturligt urval 

är krafter som ofta verkar i motsatta riktningar.  


