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Enligt en hypotes från 2010 karaktäriseras växtsläktet Ephedra’s (Gnetales) evolutionära 

historia av (minst) två stora spridningshändelser. En förhållandevis stor diversitet av Ephedra-

lika arter finns dokumenterad från tidig krita (ca125 miljoner år sedan), inklusive arter som 

delar unika egenskaper med nutida Ephedra. Under den senare delen av krita verkar en 

majoritet av växterna ha dött ut vilket resulterade i en s.k. flaskhalseffekt inom Ephedra. Det 

innebär att den genetiska och morfologiska varationen inom Ephedra begränsades. Baserat på 

molekylära dateringsanalyser antas nutida diversitet vara resultatet av en ny spridning som 

startade långt efter kritatidens slut, för ungefär 30 miljoner år sedan. Men vad initierade denna 

andra spridning? En möjlig förklaring skulle kunna vara ett skifte i pollinationsbiologi, från 

insekts- till vind-pollination. Det här arbetet utgör ett första test av denna hypotes. 

Studien genomfördes i nordöstra Grekland nära staden Asprovalta under våren och sommaren 

2011. Två arter valdes; E. foeminea som är systerart till övriga Ephedra och växer i östra 

Medelhavsområdet, samt E. distachya som har en utbredning som sträcker sig från Kina till 

Spanien. Genom att slumpvis välja honplantor av respektive art innan pollinationsdroppar 

producerats, och sluta in grenar av dessa i tygpåsar av olika maskstorlek, undersöktes 

vindpollinationens betydelse för reproduktion. Insekter och insektsburet pollen hindrades 

tillträde genom alla påsar genom en typ av påse stoppades dessutom vindburet pollen. Genom 

att jämföra fruktsättning på grenar under de olika behandlingarna med varandra och med en 

negativ kontroll kan slutsatser om pollinationsmekanismer dras. För att undersöka huruvida 

pollenkorn fanns i luften kring växterna utfördes ytterligare ett experiment där pollenfällor på 

olika avstånd från han-plantan sattes upp. Resultat från inpåsade kottar, pollenfällor, och 

insektsobservationer tyder på att E. foeminea (systerarten till övriga Ephedra) är 

insektspollinerad medan E. distachya är vindpollinerad. Ephedras närmaste släktingar, 

Gnetum och Welwitschia, har tidigare visats vara insektspollinerade och de har, liksom E. 

foeminea, sterila honstrukturer i hankotten, något som övriga Ephedra-arter saknar. Resultaten 

ger stöd för hypotesen om ett skifte i pollinationsmekanism inom Ephedra, men hypotesen 

kommer givetvis behöva testas ytterligare. Studien är en del av ett större tvärvetenskapligt 

projekt om evolutionära processer och mönster inom Gnetales. 
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