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Bladlusens livscykel 
Det finns cirka 560 svenska bladlusarter. Deras 
livscykler skiljer sig åt men i flertalet fall sker 
följande: På våren kläcks övervintrade bladlus-
ägg och vinglösa honor utvecklas. Dessa föder 
utan befruktning nymfer (se bilden ovan) som 
också blir vinglösa honor, som ger upphov till 
ännu fler. När det blir trångt eller dags att byta 
värdväxt föds bevingade honor, som förflyttar 
sig och producerar fler vinglösa honor. I slutet 
av året föds hanar som parar sig med honorna, 
som därefter lägger ägg på värdväxten.

Evolution

En nyckelpiga jag har i handen...

Fiender och beskyddare
Nyckelpigor och deras larver äter gärna bladlöss medan  
myror främst är intresserade av de droppar av ”honungs-
dagg”, ett sockerrikt sekret, som bladlössen producerar. 
Myrorna månar därför om bladlössens överlevnad.

Illustrationen föreställer en nyckelpigelarv och nyckelpigeägg samt bladlöss 
och är hämtad ur boken ”Bladlusjakten”, som ingår i serien Osynliga Mirakel. 
(Författare: Inger Källander. Illustratör: Anna Helldorff. Förlag: Pärspektiv förlag)

Fotografierna publiceras med tillstånd av Matt Cole, en brittisk naturfotograf, 
och föreställer myror som tar hand om bladlöss och skördar deras ”honungs-
dagg” samt en nyckelpiga som äter bladlöss.

Läs gärna artikeln ”Bladlusen i undervisningen” i Bi-lagan nr 2 2003, som 
finns på hemsidan.

Foto: © Matt Cole

   Åk 1–3: Djurs livscykler.              Åk 4–6: Livets utveckling. Organismers anpassning. Samband mellan organismer.               Åk 7–9: Evolutionens mekanismer och uttryck. Ärftlighet 
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Ta bladlusen till hjälp för att diskutera evolution! Hur förökar 
och förflyttar sig bladlöss? Hur skapas genetisk variation mellan 
individer? Vilka egenskaper kan vara gynnsamma för att överleva?

Bladlöss och Darwins utvecklingsmekanismer
Under 1800-talet presenterade Charles Darwin en evolutionsteori 
som här sammanfattas i fyra punkter, med bladlusen som exempel.

1.  Det föds fler individer än som kan överleva eftersom natu-
rens resurser är begränsade. 

En enda bladlus kan ge upphov till tre miljoner nya bladlöss per år. 

2.  Det finns en variation mellan individer inom en art.

Mellan de bladlöss som föds genom jungfrufödsel från samma 
hona finns ingen genetisk variation. Men de ägg som läggs i 
slutet av året är befruktade av hanar med en annorlunda ge-
netisk profil än honorna (om de inte härstammar från samma 
obefruktade hona). Därför kan man förvänta sig en genetisk 
variation mellan de honor som kläcks på våren.

3.  Det sker ett naturligt urval. De bäst anpassade individerna 
för en viss miljö överlever längst och får flest avkomlingar.

Vintern är en krävande tid och bladlusäggen måste vara lämpligt 
placerade och tåla kylan. De bladlöss som kläcks måste hitta föda, 
undgå att bli uppätna och föröka sig.

4.  Egenskaper är mer eller mindre 
ärftliga.

Om de nykläckta bladlös-
sens ungar, ungarnas ungar 
och så vidare klarar våren 
och sommaren förs deras 
egenskaper vidare till nästa 
års övervintrande ägg.

Darwin visste inte något om 
genetik. Mycket har hänt inom 
området som kompletterar och 
förklarar Darwins iakttagelser.

Foto: MedievalRich på engelska Wikipedia
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Då tog vi på oss kläderna
Hur kan man ta reda på när evolutio-
nära händelser inträffat? Ett sätt är att 
utnyttja en molekylär klocka. Man ut-
går då från att neutrala DNA-föränd-
ringar, sådana som inte berörs av se-
lektion, inträffar med jämn hastighet. 

Metoden har använts för att ta reda 
på när människan började använda 
kläder. Man antog nämligen att kläd-
lusen utvecklades från huvudlusen 
vid ungefär samma tid. 

Genom att anta att människans hu-
vudlus och schimpansens lus utveck-
lades separat från det att värdorganis-
merna skiljdes åt för cirka 5,5 miljo-
ner år sedan, och sedan räkna ut hur 
mycket dessa lusarter skiljer sig åt i ut-
valda DNA-segment uppskattades en 
mutationshastighet för lössen. Denna 
hastighet, tillsammans med den beräk-
nade DNA-skillnaden mellan huvud-
löss och klädlöss, användes därefter för 
att dra slutsatsen att klädlusen, tillika 
bärandet av kläder, troligtvis utveckla-
des för omkring 107 000 år sedan.
Källa: Kittler et al, Current Biology, Vol. 13, 1414–1417 
(2003) och Current Biology, Vol. 14, 2309 (2004)

Huvudlus. Foto: Gilles San Martin, Wikimedia Commons

Ett huvudlusägg, behandlat 
med lusmedel, på ett hårstrå
Foto: Gilles San Martin, 
Wikimedia Commons
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