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Den tropiska vägglusens livsstil 

Den tropiska vägglusen Cimex hemipterus och den allmänna vägglusen, Cimex lectularius är båda två 
blodsugande, nattaktiva parasiter som har följt människan sedan urminnes tider.  Medan den tropiska 
vägglusen lever i varma klimat så är den allmänna vägglusen spridd över stora delar av världen. Den 
sist nämnda minskade kraftigt i förekomst efter andra världskriget, på grund av ett omfattande 
användande av insektsmedel. Under de senaste 10 åren har de dock kommit tillbaka.  Denna återkomst 
kan bero på ett ökat resande, då de lätt följer med i kläder och bagage samt en utvecklad resistans mot 
insektsmedel. Vägglössen betraktas inte som sjukdomsspridare, vilket förmodligen är anledningen till 
att så lite forskning har bedrivits på dem. Framförallt är forskningen på naturliga populationer 
begränsad, då de studier som gjorts är utförda i laboratoriemiljö. I mitt examensarbete ville jag 
undersöka hur en naturlig population av den tropiska vägglusen ser ut gällande ålders-, köns- och 
storleksfördelning, samt deras födosituation och parningsfrekvens.  

Samtliga vägglusarter har ett speciellt parningssätt, så kallad traumatisk insemination. Detta innebär 
att hanen sticker hål på honans mage och inseminerar direkt in i kroppshålan, detta trots ett fungerande 
könsorgan hos honorna. Traumatisk insemination är ett exempel på en sexuell konflikt, där honorna 
står för kostnaderna. Exempelvis kan infektioner och skador i samband med parningen minska honans 
livslängd med upp till en fjärdedel. För att möta riskerna med parningen har honorna utvecklat ett 
skyddande organ, spermalegen.  Både hos den tropiska och allmänna vägglusen är parningen starkt 
korrelerad med födointaget, då parningen sker när honorna nyligen ätit och kroppen är förstorad av 
blodinnehållet. Traumatisk insemination ger upphov till mörka ärr, som är ett resultat av melanisering, 
en immunologisk funktion som återfinns hos alla insekter. Tidigare studier har visat att hanar är 
attraherade av stora individer oavsett kön och homosexuella parningar förekommer bland vägglössen. 
Hos en närbesläktad art, Afrocimex constrictus sker detta i så pass stor utsträckning att till och med 
hanarna har utvecklat ett skyddande organ, liknande spermalegen. 

Jag har undersökt 352 individer av den tropiska vägglusen. Samtliga är slumpmässigt insamlade ifrån 
sex hus i Kenya 2007. Jag fotograferade djuren med en mikroskopkamera och därefter analyserade jag 
köns-, ålders- och storleksfördelning, samt hur mycket de hade ätit innan insamlandet. För att kunna 
analysera ärren på de insamlade honorna så utfördes parningsexperiment på allmänna vägglushonor. 
Under arbetes gång försökte jag besvara följande frågor; Finns det någon storleksskillnad mellan 
könen? Har honorna, hanarna och nymferna ätit lika mycket? Jag har diskuterat vad dessa faktorer 
innebär för parningen, samt för eventuella homosexuella parningar.  

Mina resultat visar att det finns skillnad i längd mellan honor, hanar och nymfer, men också ett 
överlapp i längder, detta överlapp existerar oavsett hur mycket mat de hade i sig, vilket tyder på en 
potentiell risk för hanar att bli parade av andra hanar. Matintaget visade sig också vara olika mellan 
honor, hanar och nymfer. Hanarna hade ätit mindre än honorna medan nymferna hade ätit mest av de 
tre grupperna. Genom att hålla sin kroppsstorlek nere så undkommer hanarna eventuella 
parningsmisstag samt att parningen underlättas, då de måste vika sin kropp för att sticka hål på honans 
mage, vilket kräver att de inte är fullmatade. Däremot ökar honorna sina parningschanser genom att 
äta mer och oftare och därigenom bli mer attraktiva för hanarna. Matintaget hos honorna och hanarna 
kan sammanfattningsvis förklaras med att de båda könen maximerar sina chanser för parning genom 
att anpassa kroppsstorleken för just detta ändamål. Min studie utgör en liten pusselbit i kartläggningen 
av hur dessa fascinerande djur lever.    
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bedbug, Cimex hemipterus 
 

The human bedbugs Cimex lectularius and C. hemipterus (Hemiptera; Cimicidae) have 
followed man since ancient times. They almost disappeared after World War II due to an 
extensive use of insecticides, but have resurged during the past ten years. Even though this 
reappearance has caused great discomfort among humans, our knowledge about these blood 
sucking parasites is still limited. Especially the understanding of populations in natural 
conditions, since most of the studies is made in laboratories. 

The only mode of copulation in bed bugs is by traumatic insemination; the male pierces the 
female through the abdomen and ejaculates into the hemocoel. Feeding and mating is strongly 
linked in bed bugs and males are attracted to any large sized individual, therefore a larger 
sized body would lead to multiple harassment by other males. 

 Here, I present a study made on 352 wild caught C. hemipterus collected in Kenya 2007. I 
have analyzed the distribution of sex, age and size, as well as the food status and mating 
frequency among these individuals.  A large quantity of blood meal in the bed bugs’ abdomen 
changes the body size, and increases the length of the body. 

 My results show that there is a significant difference in size between females, males and 
nymphs and also a difference in their food status. The results also show that large overlaps in 
body sizes exist within the population between the three categories and that overlaps still 
occur independent of feeding status. By exploring food intake, mating scars and size 
distribution in a wild population, more insight on the costs associated with mating will be 
revealed. The results are discussed from a sexual conflict perspective. 
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