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Könsdimorfism är ett klassiskt resultat av sexuell selektion och innebär att det har uppstått 

beteendemässiga eller morfologiska skillnader mellan könen hos en art. En av anledningarna till att 

speciella könstyper uppstår är att de på något sätt ger reproduktiva övertag genom att öka chansen 

för att få reproducera sig med det motsatta könet. Det kan exempelvis innebära färgstarka ornament 

för att imponera på motsatta könet eller att vara utrustad med något sorts ”vapen” som ger fördel i 

tävlan mot andra av samma kön. Ett annat sätt att öka sin reproduktiva förmåga är storlek, ofta är 

honor större än hanar vilket innebär att de kan allokera mer resurser till sina avkommor. 

Dessa vägar till reproduktiv framgång är kostsamma och i vissa fall kan de inte utnyttjas fullt ut. Ett 

sådant exempel finner vi hos en skalbagge i familjen bladbaggar; Callosobruchus maculatus. Det har 

tidigare visats genom artificiell selektion att de hanar hos skalbaggen som får flest avkommor är de 

som lever kortast. Honorna som får flest avkommor är däremot de som lever längst. Detta indikerar 

att det finns en konflikt som innebär att inget av könen kan få så många avkommor som de optimalt 

skulle kunna. Detta kallas för "intra-locus sexual conflict". 

Vad som återstod att ta reda på var anledningarna till varför och hur livslängd är kopplat till 

reproduktion hos dessa skalbaggar. Min studie innefattade att undersöka om beteendet hos 

kortlivade skalbaggar var anledningen till att de var mer framgångsrika i reproduktion. Hypotesen var 

att de skulle bete sig mer aggressivt än långlivade hanar när de fick tävla om tillgång till en hona och 

vara först till att para sig. 

Vad jag först fick göra var att utföra en artificiell selektion där jag selekterade på skalbaggar som 

levde längre respektive kortare än genomsnittet. 

När den artificiella selektionen var klar var det dags att genomföra beteendestudien där långlivade 

och kortlivade hanar fick ”tävla” om vem som kunde para sig med en hona först.  

En annan sak som testades var skillnader i förhållandet mellan skalbaggarnas vikt och storlek genom 

att väga nykläckta skalbaggar och sedan mäta deras elytra (det hårda skalet som täcker deras 

flygvingar). 

Resultaten visade att det inte fanns några tydliga kopplingar mellan beteende och livslängd. Något 

som däremot visade tydliga resultat var förhållandet mellan vikt och storlek; de kortlivade 

skalbaggehanarna vägde mer i relation till sin kroppsstorlek än de långlivade. Hos honorna var 

förhållandet vice versa, de långlivade honorna vägde mer i förhållande till sin storlek än de 

kortlivade. Detta stödjer tidigare resultat som visar att kortlivade hanar och långlivade honor har 

högre reproduktiv fitness och att den s.k. "intra-locus sexual conflict" faktiskt är något som påverkar 

dessa skalbaggar. 
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