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Polycarpon är ett litet släkte bestående av ungefär 8 arter i nejlikfamiljen Caryophyllaceae. 
Två av arterna växer i Sydamerika, en är spridd över tropikerna, en finns över nästan hela 
världen (P. tetraphyllum), en art förekommer bara i ett litet område i Kalifornien och de 
resterande växer alla runt Medelhavet. Polycarpon består av små ett- eller fleråriga arter som 
antingen är örtartade eller med en vedartad bas, bladen är motsatta eller i grupper om fyra. De 
har blomställningar med små blommor, kölade foderblad och 1-5 ståndare. Frukterna är 
kapslar med många frön. Flera av arterna är morfologiskt mycket lika och svåra att skilja, 
vilket har lett till ett stort antal synonyma namn och en viss förvirring angående det egentliga 
antalet arter. Antalet arter inom Polycarpon har ofta uppskattats till ca 16 men 8 är närmare 
sanningen. De sydamerikanska arterna P. coquimbense och P. suffruticosum samt den 
vidspridda P. prostratum är morfologiskt olika de andra och det kan ifrågasättas om de ens 
ska tillhöra Polycarpon. De skiljer sig bland annat genom att ha kapslar som inte rullar ihop 
sig när de öppnas samt sakna de kraftigt kölade foderblad med utdragen spets som är väldigt 
karaktäristiska för de andra arterna. De övriga arterna, här även benämnda som �P. 
tetraphyllum gruppen�, som främst förekommer kring Medelhavet är däremot väldigt lika, 
ofta med överlappande karaktärer.  
 
Studiens målsättning var att reda ut fylogenin inom släktet Polycarpon, se om det är en 
monofyletisk grupp samt se över dess placering inom underfamiljen Paronychioideae.  
För att genomföra detta sekvenserades två olika regioner, kloroplast rps16 intronen och den 
nukleära RNA polymeras rpb2 intronen. Alla arter inom släktet, två underarter till P. 
tetraphyllum (subsp. alsinifolium och subsp. diphyllum) samt flera närbesläktade arter 
inkluderades i studien. Rps16 användes främst för att reda ut släktskapen i ett större 
sammanhang, för att se om Polycarpon är en monofyletisk grupp och ta reda på dess position 
inom underfamiljen Paronychioideae. Rpb2 regionen användes sedan för att reda ut 
släktskapen inom P. tetraphyllum gruppen. 
 
Mina resultat visade att Polycarpon inte är en monofyletisk 
grupp. P. coquimbense, P. suffruticosum och P. prostratum 
är närmare besläktade med arter från andra släkten än med 
de resterande inom Polycarpon, de bör därför uteslutas ur 
Polycarpon. Analyserna av rpb2 regionen visade att de 
övriga arterna är mycket närbesläktade och att 
hybridisering har skett flera gånger. Min slutsats är därför 
att samtliga arter inom P. tetraphyllum gruppen bör 
behandlas som en enda art (P. tetraphyllum).
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