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Många av våra kärlväxter är insektspollinerade, vilket innebär att en insekt attraheras av en växts egenskaper eller 
resurser och samtidigt överför pollen som bidrar till växtens reproduktion. Hur mycket pollen en växt exporterar och 
hur många frön den kan producera påverkas av en mängd faktorer, bland annat kan reproduktiviteten påverkas av 
populationens storlek (antal individer) och densitet (individernas täthet). Växter som producerar belöning till 
pollinatörerna, som nektar och/eller pollen, påverkas positivt av en större populationsstorlek d.v.s. att växter i större 
populationer producerar större mängd frön och exporterar en större mängd pollen än motsvarande planta i en mindre 
population, då en större population erbjuder större tillgång på föda för pollinatören. 
 
Majoriteten av alla insektspollinerade växter tillhandahåller pollen och/eller nektar till insekten, men en del arterna är 
lurande. Pollinatörerna lär sig snabbt att känna igen växter som inte tillhandahåller nektar eller pollen, och undviker 
att besöka dem. De lurande arterna besöks därför oftast av oerfarna pollinatörer. För lurande växter kan det vara en 
nackdel att växa i en stor population jämfört med en liten population, om pollinatören lär sig att undvika arten efter 
ett antal besök. Detta skulle kunna innebära att lurande arter påverkas negativt av en större populationsstorlek, och 
producerar mindre antal frön ju större populationen är. Lurande växtarter kan dra fördel av att växa i populationer av 
nektarproducerande arter. En population av nektar eller pollen producerande växter attraherar pollinatörer, och ju fler 
pollinatörer som rör sig i området desto större chans att någon av dem av besöker en lurande växt. Nektar eller 
pollenproducerande växter kan även påverka lurande växter negativt genom att attrahera pollinatörer, så att dessa 
minskar antalet besök hos den lurande arten. 
 
I denna studie undersöks en lurande art, Dactylorhiza incarnata, som pollineras av oerfarna humlearbetare. Studien 
utfördes på Öland, där växten förekommer i kalkrika fuktängar och kärr. D. incarnata förekommer i tre underarter, 
och varav två har röda blommor; D. incarnata ssp. incarnata och D. incarnata ssp. cruenta, medan D. incarnata ssp. 
ochroléuca har vita blommor.  
 
Jag undersökte om den reproduktiva framgången var beroende av populationsstorleken, tätheten av 
nektarproducerande växter i omgivningen samt frekvensen av D. incarnata ssp. ochroléuca. Totalt undersöktes 11 
populationer av varierande storlek. För att undersöka om växtens reproduktiva framgång var korrelerad med 
populationens täthet och storlek samlade jag in frukter från plantor som pollinerats naturligt samt från 
handpollinerade plantor. För att kunna relatera graden av pollenbegränsning till populations storleken 
handpollinerade jag mellan åtta och femton plantor i elva populationer.  
 
Pollen exporten hos D. incarnata var negativt påverkad av storleken på populationen. Frösättningen var däremot inte 
korrelerad med varken populations storlek eller densitet. D. incarnata var pollenbegränsad, men 
pollenbegränsningen var inte korrelerad till populationens storlek eller densitet. Pollenbegränsingen varierade mellan 
populationerna. Frekvensen av D. incarnata ssp. ochroléuca påverkade inte den reproduktiva framgången, dock 
uppvisade D. incarnata ssp. ochroléuca signifikant lägre reproduktiv framgång än D. incarnata ssp. incarnat, vilket 
möjligen kan bero av skillnaden i attraktivitet för pollinatören. Av resultaten kan man dra slutsatsen att den pollen 
exporten är negativt påverkad av populations storleken, att underarterna av Dactylorhiza incarnata skiljer sig 
signifikant i reproduktiv framgång och att pollenlimiteringen av D. incarnata var signifikant och varierade mellan 
populationerna. Variationen i frukt och fröproduktion, pollenlimitering mellan populationer, samt skillnaden i 
reproduktiv framgång mellan underarterna kunde inte förklaras av populationsstorlek, populationsdensitet, 
proportion av D. incarnata ssp. ochroléuca och/eller densitet av näringsväxter i omgivningen, och beror därför 
sannolikt även på faktorer som inte omfattas av denna studie. 
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