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Brudsporre är en orkidé som pollineras av både dag- och nattaktiva insekter. Precis som andra 
djurpollinerade växter är brudsporren beroende av pollinatörer för att förflytta sitt pollen och 
reproducera sig. Alla insekter som besöker en växt är inte lika effektiva som pollinatörer. 
Antal frukter som bildas och storleken på dem varierar mycket inom populationer som 
pollineras av flera olika arter. Hur bra en pollinatör lyckas beror både på hur väl djuret passar 
med blommans reproduktiva delar och dennes beteende.  

Utseendet på växten påverkar hur attraktiv den är för pollinatörerna i området och därmed hur 
många besök de får. När de mest attraktiva växterna får fler besök än de mindre attraktiva har 
de en större chans att bli pollinerade och reproducera sig. Chansen är då stor att växterna i 
nästa generation är lite mer lika de mest attraktiva växterna i den tidigare generationen 
eftersom de lyckas bäst med att föra sina gener vidare (de har hög ”fitness”). En sådan 
förändring hos en art kallas pollinatörsstyrd selektion. Studier av flera växtarter, däribland 
brudsporre, har visat att pollinatörer kan påverka flera florala karaktärer, bland annat höjd, 
antalet blommor, storlek på blommor och längd på sporren. Längd på sporren är ofta 
sammankopplat med mängden nektar, vilket är intressant för pollinatörer.  

Syftet med min studie var att undersöka om det är dag- eller nattaktiva pollinatörer som driver 
förändringen i blommans florala karaktärer hos brudsporre, samt att se om dag- eller 
nattaktiva pollinatörer är olika effektiva. Genom att begränsa dag- respektive nattaktiva 
pollinatörernas tillgång till olika individer inom en population och i slutet av sommaren samla 
in och jämföra frukter kan man se om de har lyckats olika bra. För att kunna kontrollera vilka 
pollinatörer som besökte olika individer använde jag mig av burar som jag placerade över 
växterna under de timmar de inte fick besökas. I studien fanns även en kontrollgrupp som 
kom åt att pollineras både på dagen och natten samt en grupp som jag pollinerade för hand.  

Resultatet visade att det finns selektion orsakad av pollinatörer, dels på antal blommor och 
dels på längden på sporren. Det fanns däremot ingen skillnad i antalet frukter som bildats eller 
storleken på dem hos de växter som pollinerats av enbart dag- eller nattpollinatörer. Det fanns 
inte heller någon skillnad i pollinatörsstyrd selektion på florala karaktärer mellan dag- och 
nattpollinerade växter. Studien visar även att höjden på plantan var viktig för fitness hos den 
handpollinerade gruppen och att fler blommor ökade risken för att bli uppäten av herbivorer.  
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