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A lepke, ami az embernek hála hódította meg a világot
Két dolog segítette nagyban a répalepke (Pieris rapae) világhódító útját: az egyik a kereskedelem, a
másik a mezőgazdaság fejlődése. Elsőként az ókori Selyemúton keresztül jutott el Ázsiába, később a
hajózás, majd az amerikai kontinens gyarmatosítása után a vasúti hálózat fejlődése járult hozzá a
terjedéséhez. Ez persze nem lett volna elég, ha a mezőgazdaságban nem nemesítenek ki számára
többféle tápnövény-fajtát is.
Nem válogatós a hernyója, megtelepszik bármilyen káposztafélén, mint a kelkáposzta, karalábé vagy
éppen a brokkoli.
A nagyszabású kutatást Sean Ryan posztdoktori kutató vezette az Tennessee Egyetem
Mezőgazdasági karáról. A tanulmányban nyolc különböző intézet kutatói és több, mint 150 önkéntes
vett részt, összesen 32 országból.

A tanulmány alapját egyrészt történelmi feljegyzések adták, másrészt pedig megvizsgálták a
répalepke jelenlegi populációinak genetikáját is. Utóbbihoz önkéntes civilek segítségét kérték:
lényegében a feladat az volt, hogy fogjanak lepkéket, és küldjék azokat el a kutatóknak. Ezzel a
módszerrel több, mint 3000 példány érkezett a tudósokhoz 293 különböző helyszínről,
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mely nagyjából le is fedte a rovar jelenlegi elterjedési területét - beleértve az eredeti élőhelyeit,
illetve azokat is, ahová behurcolták.
Az eredmények alapján a répalepke valószínűleg Kelet-Európából származik, és innen terjedt
Ázsiába, majd Szibériába, még a Selyemút mentén. Sőt, azt is megerősítették, hogy ÉszakAmerikába is Európából jutott át az apró inváziós rovar. Ami azonban meglepő volt, hogy az ÚjZélandi populáció a kaliforniai San Franciscóból származik. A Kalifornia középső részein élő
példányok azonban genetikailag különböznek az észak-amerikai állománytól, és valószínűleg az USA
keleti partvidékéről vonattal "utazva" kerültek San Franciscóba.
Ugyan minden új területre való behurcolással csökkent a répalepke genetikai változatossága,
azonban a sikeres inváziók következtében mára széles körben elterjedtté vált a faj.
A tanulmány nem csak azt mutatta meg, hogyan indult hódító útjára egy inváziós faj, hanem
megerősítette azt is, hogy a lakosság értékes adatokkal segítheti a tudományos munkát. Ryan
szerint a társadalomban rejlő lehetőségekre további kutatásokat lehetne alapozni, melyekkel
pontosan dokumentálhatók az ökológiai és evolúciós változások. Az így gyűjtött adatok segítségével
pedig jobb növényvédelmi-, illetve az inváziós fajok kezelésére szolgáló gyakorlatokat dolgozhatnak
ki.
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