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Att se ljusets fjärde dimension 
 

Vi människor är vana att använda synen såväl för att orientera oss i vår omvärld som för att 
kommunicera med vår egen och andra arter. Vi kan med hjälp av skillnader i färg, intensitet 
och mättnad avgöra form och rörelse på ett objekt vi har framför oss. Men det finns djur som 
kan uppfatta egenskaper hos ljuset, som vi inte ens kan ana. En del har synceller som kan ur-
skilja färger, som ligger utanför vårt spektrum, och deras värld ser därför helt annorlunda ut 
än vår. Men medan färger är något vi ganska lätt kan relatera till är det kanske desto svårare 
att föreställa sig den dimension av ljuset, som undersökts här – polarisering. 
 
Polarisering kan beskrivas som ljusets vågriktning. Varje ljusstråle består av en vågrörelse, 
som vibrerar i ett plan vinkelrätt mot strålens riktning. Vilket håll strålarna i en ljuskägla vi-
brerar åt varierar, men om merparten vibrerar åt ett och samma håll sägs ljuset vara polariserat 
i denna riktning. Polariserat ljus kan till exempel uppstå när solljuset reflekteras i vattenytan 
på en sjö, eller med hjälp av polarisationsfilter, som de man finner i solglasögon. 
 
Vissa insekter har så kallad polarisationssyn. Bland annat har man sett att vissa arter av fjäri-
lar använder polariserat ljus för att hitta mat, att identifiera lämpliga platser att lägga sina ägg 
eller vid parningen för att finna en partner. En förutsättning för att ett djur ska kunna ha pola-
risationssyn är förstås att djuret har ett synsystem som kan uppfatta och skilja på ljus med 
olika polarisationsriktningar. Med hjälp av elektrofysiologiska experiment kan man mäta in-
dividuella syncellers reaktioner på ljus polariserat i olika riktningar. Men även om ett djur har 
synceller, som är känsliga för polariserat ljus innebär det inte nödvändigtvis att djuret kan 
använda den informationen. Genom att utföra beteendeexperiment kan man ta reda på om 
djuret kan använda polariserat ljus till olika beteenden, till exempel för att hitta mat.  
 
Fjärilar av den sydamerikanska arten Heliconius erato testades på dessa sätt. Det visade sig att 
de av fjärilarnas synceller, som är mest känsliga för blått ljus, hade en viss polarisationskäns-
lighet. De celler, som reagerar starkast på grönt ljus, märkte däremot inte någon större skill-
nad på ljus med olika polarisationsriktningar. I beteendeexperimentet verkade flertalet av de 
testade djuren inte kunna skilja vertikalt och horisontellt polariserat ljus åt. Istället gick de 
mestadels efter ljusstyrkan i sina val. De hade dock en tendens att flyga något oftare till ljuset 
med vertikal polarisationsriktning, oavsett vilket ljus de från början hade tränats att flyga till. 
 
Det verkar alltså som att fjärilarna i studien föredrog vertikalt polariserat ljus. De blåkänsliga 
syncellerna i fjärilsögat är placerade så att de troligtvis är mer känsliga för ljus med denna 
polarisationsriktning. Då det var just denna typ av celler som uppvisade polarisationskänslig-
het i de elektrofysiologiska mätningarna, stöder de resultaten från beteendeexperimentet. Yt-
terligare undersökningar krävs för att fastställa huruvida Heliconius erato använder den in-
formation, som deras begränsade polarisationssyn kan bidra med, och i så fall hur.  
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Through the eyes of a butterfly 

Polarization vision in Heliconius erato 
 
 
Vision is an important sense for communicating as well as navigating through this world. 
Many animals use colour vision to gather information about their surroundings, but some can 
make use of an additional cue – polarisation. Polarisation of light can be described as the 
direction and degree of polarisation, referring to the plane in which the majority of e-vectors 
of the light are oriented and the proportion of light that has this particular direction, 
respectively.  
 
Insect photoreceptors are innately polarisation-sensitive, meaning that they respond stronger 
to light polarised in one particular direction, and polarisation vision is used by several species 
for different tasks. For instance, the butterfly Heliconius cydno has been found to use 
polarisation cues for mate detection. This study focused on its close relative H. erato, in an 
attempt to determine whether or not this species has some polarisation vision and to what 
extent it is able to extract information about polarisation direction. For this purpose, animals 
were trained to fly to either vertically or horizontally polarised lights and subsequently tested 
to see whether they could tell the stimuli apart. Electrophysiology was also performed to 
determine the polarisation sensitivities of different receptor types.  
 
The experiments showed that the animals had difficulties learning the correct stimulus and 
only modest polarisation sensitivity values were found. There seemed to be some differences 
in polarisation sensitivity between the different receptor types, although no definite 
conclusions could be drawn. The results indicated that even though the animals did not 
possess true polarisation vision, they probably had some preference for vertically polarised 
light. 
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