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Den familjeplanerande skalbaggen 
Jesper Boman 

 
I bönlager världen över råder en ständig kamp mot den lilla skalbaggen, Callosobruchus 
maculatus. Den skallbaggsgrupp som de tillhör, bladbaggar, är en av få djurgrupper som är 
förtjusta i hårda okokta bönor såsom kikärtor och black-eyed peas. De millimeterstora 
skalbaggarna lägger ägg som inte är större än knappnålshuvuden på bönans yta. Efter ett 
par dagar kläcks larven som borrar sig in i bönan med aptitens okuvliga kraft. Under två-
tre veckor lever baggen inuti bönan för att sedan framträda som vuxen, direkt redo att 
fortplanta sig och återupprepa sin livscykel. Skalbaggen lever längre och producerar fler 
avkommor om den får äta som vuxen men det är inget krav för att den ska kunna para sig 
och överleva. Det har gjort den till ett fruktat skadedjur under årtusenden av mänsklig 
bönodling. Den har följt med i allt från små bönpåsar till stora fartygslaster. Mycket 
forskning har tillägnats skalbaggen i försök att kontrollera och förhindra dess skadeverkan. 
Callosobruchus maculatus otroliga förmåga att trivas och fortplanta sig har även gjort den 
till ett utmärkt djur för att utforska okända aspekter av hur livet här på jorden fungerar.  
 
I varje organism finns långa molekyler av arvsmassa, DNA, som innehåller koden för att 
verkställa en levande individ. Koden består av så kallade baspar av nukleotider – 
molekyler gjorda av kol-, väte-, kväve- och ibland syreatomer. Olika kombinationer av 
baspar kopplas till aminosyror som i cellens fabriker sammansätts till proteiner vilka utför 
vitt skilda funktioner. Det är till exempel proteiner som fångar ljus i ögat så att vi kan se. 
Tidigt gjordes upptäckten att det finns mer DNA i de flesta organismer än vad som behövs 
för att bygga alla nödvändiga proteiner. En del av den arvsmassan används till att reglera 
när och hur proteiner ska byggas. Andra delar av organismers DNA vet vi inte varför de 
finns eller om de har någon funktion överhuvudtaget. Det är mycket troligt att en stor del 
av arvsmassan finns kvar som en harmlös restprodukt av själva livsprocessen.  
 
Hos skalbaggen Callosobruchus maculatus finns en variation i den totala mängden DNA 
mellan olika populationer av arten. I ett experiment bestående av flera delar ville jag utreda 
om denna variation korrelerar med olika egenskaper hos skalbaggarna, beroende på 
miljöfaktorer såsom temperatur och tillgång till vatten och mat. Det visade sig att variation 
i mängden DNA mellan populationer av skalbaggen inte kunde kopplas till skillnader i 
storlek och tillväxthastighet hos larven. Däremot så fanns det en tydlig korrelation mellan 
mängden arvsmassa och hur många avkommor vuxna par av skalbaggarna under olika 
dieter producerade. Baggar med större DNA-molekyler reagerade mindre på tillgång till 
vatten och föda (sockervatten och bipollen). De verkade inta en mer avvaktande och 
familjeplanerande hållning än populationer med mindre arvsmassa. Det är viktigt för ett 
djur att under sin levnad kunna anpassa sig till den omgivande miljön men samtidigt finns 
det en evolutionär fördel i att inte reagera för mycket, speciellt i en mycket föränderlig 
omgivning. De här resultaten visar att individer inom samma djurart reagerar olika på 
miljön och att det kan korrelera med skillnader i mängden DNA. Då mönstret sträcker sig 
över arton populationer är det inte troligt att förklaringen ligger i variation mellan de olika 
arternas gener. Det antyder att svaret står att finna i den mystiska delen av DNA-koden 
bortom genernas gränser som biologer kommit att kalla arvsmassans mörka materia. 


