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Skogsvitvingen (Leptidea sinapis) är en av tre nästintill identiska arter (de andra två är 

Leptidea reali och Leptidea juvernica) och finns över nästan hela Europa. De är alla vita med 

en svart fläck ytterst på de främre vingarna och flyger mycket långsamt. Tidigare räknades de 

som bara två arter, L. sinapis och L. reali. Men 2011 upptäckte man att L. reali faktiskt var 

två olika arter efter att ha jämfört DNA från mitokondrierna. Trots att alla tre arter finns över 

större delar av Europa, så har aldrig fler än två olika arter hittats i samma område. De har 

även en stor variation av kromosom antal, både inom och mellan de olika arterna. 

Skogsvitvinge, som vi kommer fokusera mer på, har ett kromosomantal mellan 2n=56-58 i 

Sverige och Kazakstan, men 2n=106-108 i Spanien. Fast vi har en så stor skillnad i antalet 

kromosomer hos skogsvitvinge, så är genomet (gen uppsättningen) alltid lika stort. Det här 

betyder att i Sverige och Kazakstan där man har färre antal kromosomer så är de också ganska 

stora, medan i Spanien där antalet kromosomer är mycket fler så är de även mycket mindre i 

storlek. Experiment som tidigare har gjorts mellan populationer inom skogsvitvinge, med 

olika antal kromosomer, har visat att de inte heller får fungerande avkomma och orsaken till 

detta har varit fokus för min studie. 

 

I det här projektet har jag jämfört tre olika populationer av skogsvitvingar med 10 individer 

från varje population (från Sverige, Kazakstan och Spanien) och framförallt undersökt 

fixerade skillnader i deras genom mellan populationerna, dvs positioner på DNAt som skiljer 

sig mellan populationerna. Jag har även jämfört var på DNAt man kan hitta dessa skillnader 

och ser om de passar överens med FST (den genomsnittliga genetiska skillnaden mellan två 

populationer). Generellt så passade de fixerade skillnaderna väldigt bra med FST, enligt 

förväntan, då fixerade skillnader i DNAt leder till att det är en genomsnittlig skillnad mellan 

populationer. Det intressanta var när man jämförde olika par av populationer och kunde se att 

i jämförelse med Spanien, hade svenska och kazakstanska populationer fler skillnader än om 

de jämfördes med varandra. Sverige-Kazakstan jämförelsen hade nästan inga fixerade 

skillnader och hade kunnat vara samma population, medan Spanien populationen nästan 

kunde vara en annan art. Om man jämför de fixerade skillnaderna med hur många 

kromosomer populationerna hade, så blir det tydligare varför Sverige-Kazakstan är så lika, 

medan Spanien är annorlunda, både Sverige och Kazakstan har samma mängd kromosomer 

medan Spanien har nästan dubbelt så många. Som jag tidigare nämnt så har andra experiment 

visat att individer med stora skillnader i antalet kromosomer inte får fungerande avkomma 

och min studie har dessutom visat att det är en mycket större skillnad i genomet mellan 

populationer med olika antal kromosomer. Detta kan vara tecken på ett tidigt stadie av 

artbildning. 


