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Fig. 1. En skogsvitvingehane av vårgenerationen (t.h.) 
spelar för en laboratorieuppfödd artegen hona ur en 
experimentell andra generation (t.v.). Anledningen till 
den säkra artbestämningen av hanen är att han precis före 
fototillfället slog med vingarna, samt att honan efter det 
att fotot togs sänkte sin bakkropp och accepterade att para 
sig med hanen. Notera hanens utsträckta sugsnabel som 
på bilden pekar snett uppåt – under uppvaktningen slår 
han med sin sugsnabel i en halvcirkelformig rörelse framför 
honan utan att vidröra henne. 
Foto: Christer Wiklund

Nya rön om skogs- och ängsvitvingar
– vem är vem i fjärilsvärlden?

År 1988 upptäcktes något så ovanligt som en ny europeisk dagfjärilsart. Genitaliestudier visade 

nämligen att den välkända skogsvitvingen består av två utseendemässigt närmast identiska 

arter – skogsvitvinge Leptidea sinapis och ängsvitvinge Leptidea reali. Här presenteras en 

sammanfattning av aktuell forskning om vitvingarnas parningssystem och värdväxtekologi, 

tillsammans med tips på hur man kan skilja mellan dessa närbesläktade fjärilsarter.

m a g n e  f r i b e r g  &  c h r i s t e r  w i k l u n d

hanarna åt, men det är troligt att vitvingarna använ-
der sig av doftkommunikation. Hypotesen stöds både 
av att det är praktiskt taget omöjligt att hitta utseen-
demässiga skillnader mellan de båda arternas hanar, 
och av att det finns små men påtagliga skillnader vad 
gäller vilka ämnen – och hur mycket av respektive 
ämne – fjärilar av de båda arterna avger. I en studie av 
båda arterna och båda könen visade det sig att hälften 
av de undersökta skogsvitvingarna, hanar som honor, 
utsöndrade detekterbara mängder av dihydroisoforon 
och cyklonol – två ämnen som aldrig återfanns i pro-
verna från ängsvitvingar (Friberg m.fl. 2008a). Alla 
fjärilar, oberoende av art och kön, verkar dessutom ha 
receptorer i sina antenner som är känsliga för samtliga 

Det är inte konstigt att fjärilsskådare och sam-
lare har svårt att veta om den lilla vita fjäri-
len de nyss fångat i kameran eller håven är 

en skogs- eller en ängsvitvinge – inte ens hanarna av 
de båda arterna kan se skillnad på honor av den egna 
och den andra arten. Honorna däremot verkar ha full 
koll på om den uppvaktande hanen tillhör hennes 
egen art – korsvisa presentationsförsök utförda både 
i naturen och i laboratoriemiljö har än så länge inte 
lett till att någon hona har accepterat parning med en 
hane av fel art, medan oparade honor accepterar par-
ning med hanar av rätt art i de flesta av fallen (Friberg 
m.fl. 2008a). Än så länge är det okänt vilka karaktärer 
hos hanarna som honorna använder sig av för att skilja 
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ämnen som utsöndras. Nästa steg är att försöka ta reda 
på respektive ämnes biologiska relevans. Är det så att 
de skogsvitvingespecifika ämnena attraherar skogs-
vitvingehonor, men repellerar ängsvitvingehonor? I 
så fall är gåtan hur honorna lyckas göra skillnad på 
hanarna löst, medan det är svårt att förklara varför ha-
narna inte använder sig av samma kemiska signaler 
för att avgöra vilken hona de ska lägga ner tid på att 
uppvakta och vilka honor de ska låta flyga vidare.

Hanarnas parningsspel är kostsamt. Vit-
vingehanar är patrullerare, vilket betyder att de spen-
derar stora delar av sitt liv i luften på jakt efter honor. 
Hanarna kläcks ur puppan i genomsnitt en vecka ti-
digare på våren än honorna (Friberg m.fl. 2008b). I 
mitten på maj, innan de första honorna har kläckts, 
ser man ofta vitvingehanar flyga an mot vitsippor 
med förhoppning om att de vita kronbladen är honor. 
När en hane väl upptäckt en äkta vitvingehona för-
följer han henne tills hon satt sig ner i vegetationen. 
Ofta lönar det sig inte för en ovillig hona att försöka 
fly, eftersom hanarna är minst lika goda flygare som 
honorna och allt som oftast med lätthet lyckas följa 
honans undanmanövrar till dess att hon har landat. 
Då placerar sig hanen mittemot honan och påbörjar 
parningsspelet genom att slå med sugsnabeln i sidled 
fram och tillbaka framför honan (Fig. 1). Honan, som 
fortfarande inte verkar kunna avvisa hanen aktivt, kan 
nu antingen välja att acceptera parningsspelet eller att 
inte göra någonting i väntan på att hanen ska förstå att 
han inte är önskvärd och ge upp. Om hon tackar ja till 
parning böjer hon ned bakkroppen så att bakkropps-
spetsen blir synlig mellan vingarna, varefter hanen 
kan genomföra parningen. Det verkar nämligen vara 
omöjligt för en hane att para sig med en hona utan 
hennes medgivande, och detta tillsammans med det 
faktum att honan inte verkar kunna avvisa en hane 
aktivt gör att hanens parningsspel för en ovillig hona 
kan bli en långvarig historia. Den längsta uppvakting-
en som hittills uppmätts i naturen varade i 45 mi-
nuter, när en ängsvitvingehane försökte uppvakta en 
redan parad hona av samma art. Laboratorieförsök har 
visat att hanar av båda arterna t.o.m. parningsspelar 
längre tid för honor av fel art än för ovilliga honor av 
sin egen art (Friberg m.fl. 2008a). Eftersom det  bara 

finns ytterst små skillnader i morfologi mellan de två 
vitvingefjärilarna talar mycket för att artbildningen är 
relativt sentida. Av evolutionära skäl är det nämligen 
uppenbart att hanar med förmåga att se skillnad mel-
lan honor av de båda arterna borde gynnas av den 
naturliga selektionen – de får ju mer tid över för att 
leta efter artegna honor och behöver inte slösa energi 
på att vifta med sugsnabeln framför honor av fel art. 
Lägg dessutom till det faktum att 45 minuters spel 
för fel hona är en betydande del av en fjärilshanes 
liv – de lever i snitt mellan sex och åtta dagar i fält 
och flyger bara när solen tittar fram – så borde det 
finnas en stark naturlig selektion som gynnar hanar 
vilka uteslutande uppvaktar honor av den egna arten. 
Att så inte har skett tyder på en sentida artbildning, 
vilket gör vitvingarna till ett intressant system för att 
studera de processer som verkar på två närbesläktade 
arter som samexisterar.

Fjärilarnas larver är växtätare och är nästan all-
tid anpassade till att livnära sig av en eller ett par spe-
cifika växtarter. Vanligen är det den adulta honan som 
bestämmer vad hennes larver ska äta, och hon väljer 
med omsorg ut de växtarter och plantor som hon se-
dan lägger sina ägg på. Vid sällsynta tillfällen väljer en 
fjärilshona att lägga ägg på en ny växtart – antingen 
av misstag eller för att hon hamnat på en plats där 
den växtart hon söker inte finns. I de allra flesta fallen 
misslyckas hennes avkomma med att överleva, men 
då och då under evolutionens gång lyckas larverna 
utvecklas på den nya växten. Att delar av en fjärilsart 
på det sättet byter värdväxt och därmed ofta också 
hamnar i ett delvis nytt habitat har visat sig kunna 
driva på artbildningen av växtätande insekter, och fle-
ra exempel visar hur en population snabbt kan splitt-
ras i två när en del av populationen börjar utnyttja 
en ny värdväxt. En sådan ställer nämligen nya krav 
på larverna, och så fort en nybliven ”fraktion” – el-
ler underart – fått nya, värdväxtspecifika anpassningar 
är det troligt att hybrider mellan den gamla och nya 
underarten har en lägre evolutionär livsduglighet. 
Orsaken skulle kunna vara att dessa mellanformer är 
ofullständigt anpassade till att utnyttja såväl den nya 
som den ursprungliga värdväxten. Selektionen kom-
mer då att gynna de individer som parar sig inom sin 
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värdväxtspecifika underart och på så sätt drivs de två 
underarterna längre och längre ifrån varandra fram till 
dess att de inte längre blandar sina gener och därför 
tillhör två olika arter. 

Kan ett värdväxtbyte ha haft någon påverkan 
på vitvingarnas artbildning? Tidiga observationer av 
skogs- och ängsvitvingarnas äggläggningsbeteende, 
som citerats av flera bestämningsböcker för fjärilar, 
har antytt att skogsvitvingen skulle vara mer benägen 
att lägga ägg på gökärt, medan ängsvitvingen istäl-
let föredrar gulvial som äggläggningsväxt (Eliasson 
2005, Söderström 2006, se Lorkovic´(1993) för ur-
sprungskällan; Fig. 2). Så är dock inte fallet. Efter att 
ha studerat äggläggningsbeteendet hos ett hundratal 
vitvingehonor i fält, och i tre kontrollerade labora-
torieexperiment, kan vi konstatera att honor av båda 
arterna föredrar att lägga ägg på gulvial framför gök-
ärt, och att ytterligare två andra ängslevande ärtväxt-
er – käringtand och kråkvicker – är betydligt mer 
populära än den skogslevande gökärten när fjärils-
honorna kan välja (Friberg och Wiklund 2009). I 
 naturen hamnar dock sju gånger fler skogsvitvingeägg 
än ängsvitvinge ägg på gökärt (Friberg m.fl. 2008c), 
eftersom skogsvitvingar verkar vara habitatgeneralis-
ter som förutom att de flyger i ängsmarker också vis-
tas i öppna örtrika skogsmiljöer, medan ängsvitvingar 
uteslutande flyger i ängsmark (Friberg m.fl. 2008b). Vi 
testade denna observation ytterligare genom att släp-
pa ut omkring 200 laboratorieuppfödda, individuellt 
märkta fjärilar av varje art dels i en skogsmark, dels i 
en intilliggande ängsmark. Därefter återvände vi till 
området varje dag de nästkommande veckorna och 
återfångade så många fjärilar som möjligt. Det visade 
sig att ängsvitvingarna sökte sig till ängen – ingen 
rörde sig från ängen till skogen – medan skogsvit-
vingarna flög fram och tillbaka mellan de olika habi-
taten. De båda arterna har alltså olika habitatpreferenser, 
trots att de har näst intill identiska värdväxtpreferenser, 
och larverna överlever och växer också lika bra på 
såväl gökärt som gulvial (Friberg och Wiklund 2009). 
Alltså verkar skälet till att de båda vitvingarnas evolu-
tionära vägar delats inte vara att det har skett ett värd-
växtskifte. Istället är det troligt att nischuppdelningen 
i en habitatspecialist och en habitatgeneralist har skett 

efter artbildningen, kanske som ett evolutionärt svar på 
kostnaden för att uppvakta fel honor, eller att bli upp-
vaktad av hanar av fel art. Genom att flyga i ett habitat 
där sannolikheten att träffa på hanar eller honor av sin 
egen art är stor minimeras ju risken att man spiller tid 
på onödiga parningsspel med icke artegna partners. 
Med hjälp av molekylärgenetiska metoder testar vi nu 
istället hypotesen att artbildningen har skett genom 
att delar av en enhetlig moderpopulation har isolerats i 
olika delpopulationer i isfria områden under någon av 
de senare istiderna som drabbat Europa under de se-
naste fyra miljoner åren. Ett sådant mönster, där båda 
arterna inte längre känt igen varandra när de återfått 
kontakten efter det att isen dragit sig tillbaka, skulle 
också delvis kunna förklara ett intressant mönster i 
vitvingarnas europeiska utbredning. Det är nämligen 
så att spanska och franska skogsvitvingar är generalister 
och ängsvitvingar är ängsspecialister precis som våra 
svenska fjärilar. Mönstret är däremot omvänt i Tjeck-
ien och Slovakien, liksom på Irland där arten som vi 
kallar ängsvitvinge är vittspridd i många olika habitat, 
medan vår skogsvitvinge är specialiserad på ängsmark 
(beskrivet i detalj i Friberg m.fl. 2008b). Riktningen 
på nischuppdelningen verkar alltså variera över Eu-

Fig. 2. En hona av ängs- eller skogsvitvinge lägger ägg 
på gulvial, vilket är den växt som honor av båda arterna 
föredrar.
Foto: Christer Wiklund
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ropa och vår framtida forskning är till stor del inrik-
tad på att förklara hur och varför nischuppdelningens 
geografiska mosaik har uppkommit.

Hur kan vi se skillnad på de två vitving-
arna? Genom att studera fjärilarnas vingar med 
spektrofotometer har vi kunnat konstatera att ingen 
av de två har UV-reflekterande pigment. Ett annat 
artpar bland vitfjärilarna, de nordamerikanska höfjä-
rilarna Colias eurytheme och Colias philodice, som i våra 
ögon liknar varandra, ser nämligen helt olika ut för 
organismer som kan se i det ultravioletta spektrumet, 
däribland deras egna honor, men så är alltså inte fal-
let med skogs- och ängsvitvingarna. Ängsvitvingarnas 
svarta fläck vid framhörnet på framvingarnas ovansida 
är däremot i snitt mörkare än skogsvitvingens fläck 
hos båda könen (Friberg m. fl. 2008a), men karaktären 
överlappar mellan arterna och kan inte användas som 
en säker bestämningsmetod, förutom för andra gene-
rationens skogsvitvingehonor. Dessa saknar nämligen 
den svarta pigmenteringen även längst ut på fram-
vingespetsarna (se Fig. 1). 

I Sverige är det dock ovanligt att skogsvitvingen 
flyger i en andra generation (Friberg m.fl. 2008b), och 
vitvingar som upptäcks i slutet av juli eller i början av 
augusti är därför med stor sannolikhet ängsvitvingar. 
En av anledningarna till att ängsvitvinge, men inte 
skogsvitvinge, har en andra flygtopp verkar höra ihop 
med skogsvitvingens bredare habitatnisch. Skogs- och 
ängsvitvingar spenderar vintern i diapaus som puppor 
(Fig. 3), och eftersom en stor andel av skogsvitvinge-
larverna och pupporna hamnar i det kallare skogskli-
matet verkar det som att denna del av populationen 
kläcker ur puppan senare på våren. Därav följer att 
deras avkomma har kortare tid på sig att nå puppsta-
diet före den kritiska tidpunkt då det inte längre är 
gynnsamt att direktutvecklas till en andra generation 
(Fig. 3). Kanske är det därför som skogsvitvingar ver-
kar föredra att gå i diapaus och invänta vintern, i syn-
nerhet om de som larver har levt på den skogsbundna 
värdväxten gökärt. Att skogsvitvingen genom att upp-
träda i flera olika habitat har en bredare rumslig nisch 
verkar alltså ha påverkat dess tidsmässiga uppträdande 
så att den har svårare än ängsvitvingen att hinna med 

Fig. 3. Livscykeln hos en vitvinge. Fjärilarna övervintrar som puppor och kläcks som fullvuxna (imagines) i maj–juni. 
Deras larver kan, på grundval av information från uppväxtmiljön, välja att som puppor antingen diapausera (pil a) och 
inte kläckas förrän nästa vår, eller direktutvecklas till en andra generation (pil b) som flyger i juli–augusti. Deras avkomma 
måste då hinna nå puppstadiet innan vinterns ankomst. Illustration: Moa Lönn
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två generationer per år. Detta både eftersom arten i 
allmänhet flyger senare under våren och genom att 
den, i och med att den vistas i skogen, lägger en vä-
sentlig andel av sina ägg på gökärt, vilket i sin tur gör 
att larverna i större utsträckning väljer att diapausera 
(Friberg m.fl. 2008b,c; Friberg och Wiklund 2009). 
Den evolutionära kostnaden för att direktutvecklas 
om ingen annan artfrände gör det är uppenbar, och 
det verkar därför som om skogsvitvingarna på våra 
breddgrader har selekterats till att ha en lägre med-
född benägenhet än ängsvitvingarna att kläcka till en 
andra generation (Friberg och Wiklund 2009).

Fångar man en vitvinge på ängen, i kantzo-
nen mellan skogen och ängen, eller på breda, solbe-
lysta skogsvägar, är det svårt att avgöra om det är en 
skogs- eller en ängsvitvinge, men om fjärilen spen-
derar en stor del av sin tid i skogen kan man vara 
ganska säker på att det är en skogsvitvinge. Skogs-
vitvingen och ängsvitvingen har dessutom en tydlig 
utseendemässig skillnad i puppstadiet (Friberg 2007), 
och genom att föda upp ägg från äggläggande honor 
till larver och puppor kan man därför ta reda på vil-
ken art som flyger i ett visst område utan att behöva 
använda sig av DNA-tekniker eller genitaliepreparat. 
Det är nämligen så att puppantennernas ytterkanter är 

vita på skogsvitvingens, men röda på ängsvitvingens 
puppor, och detta verkar vara en karaktär som inte 
överlappar mellan arterna (Fig. 4). Ett ytterligare, mer 
fältanpassat sätt att ta reda på arttillhörigheten hos en 
vitvinge är att följa efter en hane till dess att han upp-
täcker en hona och börjar spela. Det är nämligen så 
att alla skogsvitvingehanar som spelar i 30 sekunder 
eller mer då och då slår ett eller ett par slag med ving-
arna samtidigt som de utför sin uppvaktning, medan 
ängsvitvingehanar aldrig visar detta beteende (Friberg 
m.fl. 2008a). En skogsvitvingehona skulle alltså kunna 
veta säkert att hon är uppvaktad av en artegen hane så 
fort han slår med vingarna, medan en ängsvitvinge-
hona måste vänta tills hon är säker på att han inte 
kommer att slå med vingarna, vilket är en mycket svå-
rare uppgift. Det som också talar emot att honorna 
använder sig av vingslagen när de utvärderar en upp-
vaktande hanes arttillhörighet är att många parnings-
spel accepteras efter bara 1–10 sekunder av honor av 
båda arterna, dvs. långt innan de kan vara säkra på om 
hanen kommer att slå med vingarna eller inte. För 
den intresserade entomologen erbjuder däremot när-
varon eller frånvaron av hanliga vingslag en möjlighet 
att se skillnad på arterna i fält, något som alltså inte ens 
fjärilsarternas hanar själva klarar av!

Fig. 4. Puppa av skogsvitvinge (a) som 
i närbild (b) känns igen på de vita 
kanterna på puppantennerna (pil 2). 
Antennkanten på ängsvitvingens puppa 
(c) är röd hela vägen ut till kanten (d). 
Foto: Magne Friberg
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Summary: Ecology of Leptidea sinapis and 
Leptidea reali
As late as in 1988 a new butterfly species was dis-
covered in Europe. Genital studies revealed that the 
previously well-studied Wood White (Leptidea sinapis) 
actually consisted of two separate species, and the new 
species was named Real’s Wood White (Leptidea reali) 
after the discoverer. The two species are very similar, 
and in this paper we compile recent research on their 
ecology, morphology and life history together with 
tips about how to distinguish between them. The si-
milarity of the two species is highlighted by the obser-
vation that males of the two species cannot distinguish 
between con- and heterospecific females, and readily 
engage in courtship with females of both species. The 
females, on the other hand, exclusively accept matings 
with conspecific males. There by, females are more or 
less solely responsible for maintaining the reproduc-
tive isolation between the species, and their ability to 
distinguish between males is constantly tested, since 
the two species are evenly distributed across Europe 
and often appear in sympatry. They do, however, ap-
pear to have partitioned their ecological niches slight-
ly. In Sweden, the Wood White is a habitat generalist 
inhabiting both meadows and forests, whereas Real’s 
Wood White is a meadow specialist that exclusively 
utilizes the meadow habitat, and a similar pattern has 
been shown in Spain and France. Interestingly, the 
pattern is reversed in the Czech Republic and on Ire-
land where the Wood White is specialized on mea-
dows, whereas its sister species is widespread in many 
different habitats. Our second research focus has been 
to study the geo graphic mosaic of this niche separa-
tion. So far, our results show that this pattern is not 
caused by diverging host plant adaptations. Instead 
they seem to indicate the importance of local proces-
ses in each secondary contact zone. Finally, we provide 
guidelines for dist inguishing between the two species. 
A white butterfly in Sweden that spends much time 
in the forest is very probably a Wood White, whereas 
butterflies spotted in meadows or in the border zo-
nes between habitats may belong to either species. 
Furthermore, we have found clear-cut differences in 
pupal morphology, and distinct if subtle differences in 

the male courtship behaviour that may help amateur 
lepidopterists to distinguish between the two white 
butterflies in the field. n
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