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Kan närvaro av medpollinatörer vara en orsak till blomvariation hos en 

specialistväxt? 

Malin Undin 

Stenbräckan Lithophragma bolanderi är väldigt intressant eftersom dess blommor uppvisar 

uppseendeväckande mycket variation, både i form och doft, mellan olika populationer. Att 

studera orsakerna till sådan variation inom arter kan förhoppningsvis ge viktiga ledtrådar till 

hur jordens biologiska mångfald uppstått och en ökad förståelse om vad som utgör de 

effektivaste och mest långsiktigt hållbara strategierna för att bevara denna mångfald. I mitt 

mastersarbete ville jag komma närmare svaret på frågan om vad som ligger bakom den 

fantastiska blomvariationen hos L. bolanderi, och mer specifikt ville jag studera om en 

förklaring kunde vara varierande närvaro av olika sorters pollinerade insekter. 

Lithophragma bolanderi växter längs bergskedjan Sierra Nevada i Kalifornien. Där pollineras 

den av knoppmalen Greya politella. Greya politella utgör en så kallad barnkammarparasit, 

eftersom honorna pollinerar blommorna genom att nudda ståndare och pistill med bakkroppen 

samtidigt som de lägger ägg inne bland bräckans fröanlag. Detta är en fördelaktig situation för 

båda parter eftersom bräckan blir effektivt pollinerad och knoppmalen får en säker födokälla i 

form av frön till sina larver. Den här typen av specifika specialistrelationer, där båda arter har 

anpassat sig till varandra, har utvecklats genom samevolution. I sådana system väntar man sig 

generellt förhållandevis liten variation, men L. bolanderi visar att så är inte alltid fallet.  

Enligt den geografiska mosaik-teorin för samevolution, kan samma artpar utvecklas på olika 

sätt i olika miljöer på grund av att andra faktorer som skiljer miljöerna åt orsakar skillnader i 

det naturliga urvalet mellan olika populationer. Närvaro eller frånvaro av andra arter kan vara 

just sådana variationsskapande faktorer. Till exempel har forskare visat att amerikanska 

korsnäbbars näbbform, palsternackors parasitförsvar och en sydafrikansk flenörts 

blomsterform alla utvecklats genom parvis samevolution, men att dessa egenskaper varierar 

mellan platser tack vare närvaron av andra arter. För att försöka ta reda på ifall L. bolanderi 

utgör ytterligare ett exempel på detta samlade jag in pollinerade frökapslar från nio olika 

populationer. Jag dissekerade kapslarna och räknade antalet frön samt antalet ägg, larver och 

delvis uppätna frön i dem. Sådana spår av knoppmalar utgör säkra indikatorer på att 

pollineringen skett under äggläggningen. Finns det inga sådana spår måste pollineringen skett 

på ett annat sätt.  

Andelen frökapslar som innehöll spår av G. politella visade sig skilja sig dramatiskt mellan 

olika populationer (0% till 98%). Resultaten från inventeringar i två av dessa nio populationer 

tyder på att detta beror på att knoppmalarna är mycket vanligare i vissa populationer samt att 

andra medpollinatörer besöker blommorna i högre grad där knoppmalarna är ovanliga. 

Dessutom visade mina resultat att trots att G. politella är en mycket effektiv pollinerare av L. 

bolanderi så blir nettoresultatet ofta lika många mogna frön i kapslar som pollineras av 

medpollinatörer eftersom dessa inte påverkas av fröätande larver.  

Jag hävdar att närvaro av olika medpollinatörer samt kraftig variation i närvaron av G. 

politella i olika populationer kan skapa just en sådan geografisk mosaik som nämns ovan och 

därmed vara en förklaring till den fantastiska variationen hos L. bolanderi. Jag hävdar också 

att detta koncept, det vill säga att mångfald genererar mer mångfald, är mycket viktigt både 

för att kunna förstå och kunna rädda vår krympande flora och fauna. 


