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Jungfrusländor: a) Hane blå jungfruslända 
b) Hane blåbandad jungfruslända c) Hona 
blå jungfruslända d) Hona blåbandad 
jungfruslända. 
 

Hanar kan vad honor måste lära sig 
 

Förmågan att känna igen en potentiell partner av sin egen art är oerhört viktigt då man 
minskar riskerna för att slösa tid, energi och resurser på att uppvakta och försöka para sig med 
fel art. Partnerpreferenser har länge ansetts vara strikt genetiska och medfödda: förmågan att 
känna igen en möjlig partner har funnits där redan från starten. Nyare undersökningar har 
dock visat att bland arter där föräldrarna vårdar sina ungar, såsom däggdjur och fåglar, 
tillsammans med andra typer av interaktioner med individer av samma art kan bidra till att en 
unge kan lära sig känna igen artspecifika karaktärsdrag. Genom prägling får ett ungdjur 
möjligheten att lära sig och utveckla en preferens, en förkärlek, för dessa karaktärsdrag. När 
djuret når könsmogen ålder kan den rätta sig efter dessa preferenser när den letar efter en 
partner. 
 
Man trodde länge att inlärda parningspreferenser bara förekom bland djurarter där föräldrarna 
tar hand om ungarna, eftersom man ansåg att det var framförallt föräldrarna som ungarna 
använde som förebilder. Nu har nyare studier kunnat visa att inlärda parningspreferenser och 
prägling även förekommer bland djurarter där föräldrarna sällan eller aldrig tar hand om sina 
ungar, såsom bland fiskar och insekter. Interaktioner med individer av samma art och med 
individer av olika arter kan förse unga, icke-könsmogna djur med flera inlärningsmöjligheter 
då de kan lära sig känna igen sin egen art och skilja på andra arter. 
 
Förmågan att lära sig känna igen en potentiell partner baserat på tidigare erfarenheter gör det 
möjligt för ett djur att utnyttja dessa erfarenheter när de letar efter en partner, och chanserna 
att hitta en partner av rätt art och i bra kondition blir större. Syftet med min undersökning var 
att ta reda på om där finns en inlärd partnerpreferens hos arten blåbandad jungfruslända 
(Calopteryx splendens). Partnerpreferenserna hos honorna har visat sig variera mellan de 
olika populationerna. I de populationer där den snarlika blå jungrfrusländan (Calopteryx 
virgo) förekommer kan de blåbandade honorna se skillnad på hanarna. Men i populationer där 
blå jungfruslända inte förekommer kan blåbandade honor inte se skillnad på de två hanarna.  
 
Resultaten från min undersökning visar att i alla fall blåbandade jungfrusländehonor har en 
inlärningsförmåga. Det är genom inlärning och prägling, i form av upprepade interaktioner 
med hanar av båda arterna, som naiva, icke-könsmogna, honor lär sig se skillnad på dem och 
utvecklar en preferens för sina egna hanar. Blåbandade jungfrusländehanar, å andra sidan, 
visade inte några tecken på någon form av 
inlärningsförmåga. Istället var hanarna kapabla att 
känna igen sina egna honor från starten: de visade inget 
intresse för honorna av den andra arten. Detta skulle 
kunna bero på likheterna mellan de olika arterna. 
Medan det är relativt enkelt att se skillnad på de två 
hanarna, p.g.a. de olika vingmönstrena, så är det 
betydligt svårare att se skillnad på de två honorna. I 
honornas fall är det alltså enkelt att lära sig att se 
skillnad på hanarna. För hanarna verkar istället en 
medfödd förmåga att känna igen sina egna honor ha 
blivit gynnad, då likheterna mellan de två honorna gör 
det svårt att lära sig att se skillnad på dem snabbt. För 
en kortlivad insekt finns det helt enkelt inte tid för en 
lång inlärningsperiod, och hanarna har istället en medfödd igenkänningsförmåga. Dessa 
resultat visar att inlärning kan spela en viktig roll när det gäller insekters sexuella beteenden.  
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Females learn what males already know: Differences in mate-choice and 

learning between sexes in a Calopterygid damselfly. 

 
Mate preferences and species recognition have traditionally been thought to be strictly genetic 
and fixed from the start of life. However, it has been shown that parental care and interactions 
with conspecifics can provide juvenile animals with opportunities to learn species-specific 
characteristics. This would enable juveniles to develop a preference for certain species-
specific traits.  Recent studies have also shown that learned mate preferences and imprinting 
also occur in animal groups where parental care is rare or absent, such as among fishes and 
insects.  

 
Here I present evidence which indicate that at least females of Calopteryx splendens (Banded 
Demoiselle) have the ability to learn how to recognize conspecific and heterospecific males. 
By comparing male and female C. splendens mate responses towards their own kind and the 
closely related Beautiful Demoiselle (Calopteryx virgo)     I was able to estimate whether the 
mate recognition ability was innate or learned. There was a significant difference between 
how male and female C. splendens from allopatric populations (where C. virgo do not co-
occur) responded towards the heterospecific C. virgo. Out in the field female C. splendens 
showed a significantly stronger preference towards heterospecific C. virgo males while male 
C. splendens preferred their own females. Furthermore there was a significant difference 
between how experienced and naïve females responded towards heterospecific and 
conspecific males. Experienced C. splendens females could distinguish between the males and 
showed a significant preference towards their own males. Naïve females, however, were not 
able to distinguish between the two different males and responded in a similar fashion 
towards both conspecific and heterospecific males. When the naïve females had been exposed 
to either conspecific or heterospecific males for two hours there was a change in the female 
mate responses. After two hours of exposure with heterospecific males they showed 
significantly less interest in those males. Naïve females were thus able to discriminate     C. 
virgo males to a higher extent after the exposure, indicating that the naïve females managed to 
learn to recognize heterospecifics. Male C. splendens did not show any changes in mate 
preferences before and after the exposure, they always preferred their own females. 

 
These results indicate that female C. splendens learns how to recognize conspecific males, 
while males appear to have an innate ability to recognize conspecfic females from the 
beginning. This pattern could be due to the similarities between the two different species. 
While it is relatively easy to distinguish between the two males the much more similar 
females could have favoured an innate recognition ability among C. splendens males in order 
to reduce mating costs. These results indicate that learning, at least to some extent, could play 
an important role in the sexual behaviour among short-lived insects. 
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