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Reproduktiva barriärer mellan rödblära och vitblära 
Emelie Hallander  

 

Det finns många växter som kan hybridisera, dvs. korsas med varandra, trots att de inte är av 

samma art. De bevaras ändå som olika arter, och hur det kan komma sig är frågeställningen 

för mitt arbete.  Två arter som naturligt hybridiserar med varandra är rödblära och vitblära, 

men trots detta hittar man sällan dessa hybrider i naturen, vilket tyder på att det finns starka 

reproduktiva barriärer mellan dem. 

 

Rödblära och vitblära är fleråriga örter som är tvåbyggare (dioika), vilket betyder att han- och 

honblommor sitter på olika plantor. Rödblära, som har röda blommor, växer i fuktiga habitat, 

skogsmark och vid höga altituder. Vitblära, som har vita blommor, växer i torra habitat, på 

odlingsbar mark och vid låga altituder.  

 

I den här studien undersökte jag en reproduktiv barriär mellan dessa två arter, som beror på 

olikheter i hur väl fröna gror i olika temperaturer. Jag producerade 12 olika korsningstyper, 

som bestod av de två arterna samt tre generationer av korsningar mellan dessa arter och 

tillbakakorsningar med den första generationen. Jag samlade in färska frön från dessa 

korsningstyper och utsatte dem för tre olika temperaturbehandlingar. Två av dessa 

behandlingar efterliknade rödblärans respektive vitblärans naturliga habitat, och en 

behandling var utformad för att bryta frödvala, genom att först utsättas för en 30 dagars 

köldbehandling innan fröna placerades i ett klimatskåp med temperaturer mellan 15 och 25°C. 

Frögroningshastighet beräknade jag genom att räkna antal grodda frön var tredje dag under tre 

veckor. Det totala antalet grodda frön använde jag för att beräkna frögroningsprocent för varje 

korsning.  

 

Resultaten visade på att frögroningsprocenten var större i vitblära-behandlingen än i rödblära-

behandlingen för alla korsningstyper. Rödblära grodde mer än vitblära i alla behandlingar, 

vilket kan vara ett tecken på högre grad av frödvala hos vitblära. Vitblära grodde dock 

snabbare än rödblära i alla behandlingar, vilket kan betyda att om dessa två arter gror på 

samma plats kanske vitblära konkurrerar ut rödblära. Båda arterna kan alltså förmodligen gro 

i varandras habitat, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de kommer att överleva i 

dem. Detta kan leda till en komplex reproduktiv barriär som över tid leder till ett minskat 

antal hybrider, främst i vitblära-habitatet där större andel frön grodde på direkten. Jag fann 

även att tredjegenerationshybrider grodde minst av alla korsningstyper, vilket kan vara ett 

tecken på hybridnedbrytning.  

 

Dessa resultat visar på att det finns reproduktiva barriärer, som uppstår från olikheter i 

frögroningsrespons, mellan arterna rödblära och vitblära. Det är därför viktigt att fortsätta 

undersöka denna typ av reproduktiv barriär hos hybridiserande växter, eftersom det påverkar 

arternas möjlighet att bevaras som enskilda arter.  


