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ABSTRACT 

 

Pinguicula alpina (alpine butterwort) has a strange distribution in Sweden. It grows in the 

alpine region and on the island of Gotland. On Gotland it grows in springfens. 

The purpose of this study is to see if P. alpina is depended on pollinators for its reproduction. 

Seeds, pollen and ovules from P. alpina flowers have been collected, in different sites on 

Gotland, to compare the amount between sites and treatments. Corolla variations and anther-

smut fungi distribution varies between the studied sites.  

This study shows that P. alpina might not be exclusively dependent on pollinators for its seed 

production even though some insects are regular visitors. The pollinators that visitited P. 

alpina in the sites are Melanostoma scalare, Platycheirus albimanus, Lasioglossum fratellum, 

Lasioglossum albipes, Dasysyrphus, Empididae and Anthomyiidae. These are new to the list 

of potential pollinators of P. alpina.  
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INLEDNING 

 

Bakgrund 

Pinguicula alpina (fjälltätört) är en ört som främst lever i arktiska områden samt i alpina 

områden, från Europa till Sibirien och Kina (Heslop-Harrison 2004, Mossberg & Stenberg 

2010, Global Biodiversity Information Facility 2015). I Sverige förekommer P. alpina i 

fjällkedjan och på Gotland. Förekomsten på Gotland anses som en relikt efter den senaste 

istiden, då det var tundraklimat i södra Sverige (Martinsson 2012). Lagerberg (1947) menar 

dock att arten kan ha invandrat till Gotland från öster, då det finns ett fåtal spridda fynd på ön 

Ösel (Saaremaa) och i Baltikum.  

Undersökningar gjorda i de svenska fjällen (Molau 1993) tyder på att P. alpina är självsteril 

och således beroende av korspollinering, medan släktfränden Pinguicula vulgaris (tätört) som 

ofta växer i samma områden som P. alpina, är självfertil. Detta borde även gälla för de 

gotländska populationerna, men dessa har inte undersökts i detta avseende tidigare. I denna 

studie har gotländska exemplar av båda ovan nämnda arter jämförts med varandra och med 

data från tidigare studier i norra Sverige. Detta för att se om det förekommer skillnader och 

likheter i antalet frön, fröämnen och pollenkorn samt reda ut om det föreligger skillnad i 

reproduktionsstrategi mellan arterna och de geografiska områdena. Potentiella pollinatörer för 

fjälltätört i fjällen är ett fåtal dipterer (tvåvingar), bland annat syrphider (blomflugor) och 

muscider (egentliga flugor) (Molau 1993). Vilka insekter som besöker fjälltätörtens blommor 

på Gotland har fram till nu varit okänt.     

Pinguicula alpina gynnas av fuktiga och kalkrika marker (Anderberg & Anderberg 2004) och 

på Gotland lever de uteslutande i källmyrar som har en kontinuerlig tillförsel av kallt och 

kalkrikt vatten (Martinsson 2012). Även P. vulgaris trivs i dessa miljöer, men förekommer 

även i andra liknande biotoper. Blomningen för P. alpina i svenska fjällkedjan sker i juni-juli 

medan den gotländska populationen blommar från maj till mitten av juni. Pinguicula vulgaris 

påbörjar och avslutar blomningen några veckor senare både i fjällen och på Gotland. 

I nordvästra Europa har Pinguicula-arter använts för att konservera mjölkprodukter sedan 

tidigt 1700-tal och troligtvis tidigare. Pinguicula-blad har bland annat använts för att göra 

mjölk tjock och fermenterad, som då kallas för täte eller tätmjölk som påminner om filmjölk. 

Bakterier och enzymer från bladen som gör att mjölken tjocknar (Legendre 2000). 

Fortplantning och pollination  

Pinguicula alpina är en flerårig och polykarp art som enligt tidigare undersökningar (Molau 

1993) visat att den är korspollinerande, vilket ger nya genkombinationer och därmed undviker 

risken för inavelsdepression.  Korspollination kan dock vara kostsamt då växten måste 

investera i sådant som kan locka till sig pollinatörer, exempelvis dofter, belöning (till exempel 

nektar) och skyltande organ (Widén & Widén 2008). Pinguicula alpina visar tydliga 

karaktärer för insektspollination eftersom de har zygomorf krona med gula fläckar, vilka 

fungerar som pollinationsguider och har en underläpp som fungerar som ”landningsplats”. 

Flugor, nattflyn och svärmare föredrar ljusa färger, gärna vitt. Flugor besöker blommor med 
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lättåtkomlig nektar och pollen (Widén & Widén, 2008). Pinguicula alpina har även 

herkogami, det vill säga att ståndare och pistiller har ett rumsligt avstånd som förhindrar 

självpollinering (Molau 1993), vilket är mycket vanligt hos korsbefruktande växter (Widén & 

Widén 2008).   

Syfte och frågeställning 

Eftersom tidigare undersökningar i Sverige av fjälltätörtens reproduktion endast genomförts i 

fjällen finns det ett intresse att undersöka artens pollination och fortplantning på Gotland, inte 

minst i ett bevarandebiologiskt perspektiv.  

Huvudsyftet med detta arbete var att undersöka om P. alpina på Gotland är beroende av 

pollinatörer för sin fortplantning och, om så är fallet, vilka dessa pollinatörer är. 

De frågeställningar arbetet har valt att undersöka är: 

(1) Är P. alpina beroende av korspollinering för att bilda frön?  

(2) Vilken eller vilka insekter besöker blommorna?  

(3) Hur påverkas blombesökare av väder, tid på dygnet och populationens täthet? 

MATERIAL OCH METOD 

 

Växtmaterial 

Namnet Pinguicula kommer från latinets pinguis, vilket betyder oljig (eng. greasy) (Legendre 

2000, Heslop-Harrison 2004), vilket syftar till bladens klibbiga, oljiga yta. Släktet Pinguicula 

(tätörter) består av ca 100 arter (Rodondi, Beretta & Andreis 2010), av vilka de flesta trivs i 

alpina, arktiska och tempererade områden, men även ett mindre antal tropiska arter 

förekommer i släktet (Legendre 2000). Pinguicula tillhör familjen Lentibulariaceae 

(tätörstväxter) till vilka även släktena Utricularia (bläddror) och Genlisea räknas (Legendre 

2000). Endast tre arter av Pinguicula finns i Sverige, nämligen P. alpina, P. vulgaris (tätört) 

samt P. villosa (dvärgtätört) (Anderberg & Anderberg, 2004). Dessa tre arter kan inte 

hybridisera med varandra eftersom arterna har olika kromosomantal samt skiljer sig i 

fortplantningssystem, pollination och blomningstid (Molau 1993). I Sverige förekommer P. 

alpina främst i fjälltrakterna, men finns även i gotländska källkärr där den växer tillsammans 

med P. vulgaris som startar sin blomning 2-3 veckor senare än P. alpina. Pinguicula villosa 

växer endast i norra Sverige. Pinguicula alpina växer främst på kalkrika och mindre stabila 

jordar medan P. vulgaris oftast växer på stabilare, ombotrofa till minerotrofa, jordar 

(Svensson et al. 1993). De flesta arterna av Pinguicula växer på relativt öppna ytor eftersom 

de inte klarar av för stor konkurrens med andra växtarter (Heslop-Harrison 2004). 

Pinguicula alpina är flerårig ört som vanligen är 5-15 cm hög. Den har bladrosett och vita 

blommor på långa skaft (Anderberg & Anderberg 2004). Bladen är blekt grönbruna till 

rödbruna och har körtlar som utsöndrar slem, i vilket insekter och smådjur kan fastna. Denna 

egenskap gör att växten får ett tillskott av kväve. Eftersom Pinguicula attraherar, fångar, 
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bryter ner och absorberar näringsämnen från byten kan de anses vara äkta karnivorer. De kan 

även klassas som herbivorer eftersom frön och pollen kan fastna på bladen och även näringen 

från dessa kan absorberas (Legendre 2000). De byten som fastnar på bladens slembildande 

körtlar bryts ned av bland annat enzymer (Legendre 2000). Thorén & Karlsson (1998) 

studerade huruvida fodertillskott bestående av fruktflugan Drosophilia melanogaster, 

påverkade utvecklingen och tillväxten hos P. alpina, P. villosa och P. vulgaris. Samtliga arter 

ökade i storlek och antal blommor, men det visade sig att P. alpina sparade en större del av 

energin till framtida reproduktion än vad P. villosa och P. vulgaris gjorde. 

Blomutvecklingen hos P. alpina påverkas av klimatet under föregående växtsäsong. Detta 

medför att P. alpina är beroende av en gynnsam säsong för att knoppanlagen, som utvecklats i 

slutet av vegetationsperioden, ska bli väldifferentierade för att en tidig blomning ska kunna 

ske följande blomningssäsong. 

Blomman (Figur 1) hos P. alpina är 10-16 mm lång och sitter ensam på stjälk som nästan är 

helt kal, men försedd med glesa körtelhår (Lid & Tande Lid 1998, Mossberg & Strandberg 

2008). På Gotland får varje bladrosett vanligast 1-4 blommor, men upp till åtta blommor har 

observerats hos ett fåtal rosetter under fältarbetet. Kronan är vit, zygomorf, tvåläppig och 

sambladig (Degtjareva & Sokoloff 2012). Underläppen har 1-3 gula fläckar av varierande 

form nära svalget (Anderberg & Anderberg 2004, Martinsson 2012). Sporren är ca 2-3 mm 

lång, böjd och gulaktig (Mossberg & Strandberg 2008). Blommorna har fem gröna foderblad. 

Figur 1. Blommans delar hos Pinguicula alpina (efter Müller i Lagerberg 1947). A. Längdskuren blomma. B. 

Tvärsnitt genom befruktningsdelarna. a. gulhårig och gulfärgad buckla på underläppen. b. spärrhår. c. Näringsrik 

vävnad. ca. Foder. co. Krona. ov. Fruktämne. st. Märke. fi. Ståndarsträng. an. Ståndarknapp.  

Pinguicula alpina är protogyn (Lagerberg 1947, Widén & Widén 2008), vilket innebär att 

märket är redo att ta emot pollen innan det egna pollenet frigörs. Ståndarknapparna öppnas 

när blomman har mognat helt, vilket sker efter ca 2 dagar från det att blomman öppnat sig. 

Blomman har två utåtvända ståndare med korta, grova och något S-formade ståndarsträngar 
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som fäster vid ståndarknapparnas bas. Pistillens märke har två flikar, en mindre överst och en 

större nederst. Ståndarknapparna är placerade precis bakom den nedre märkesfliken och 

öppnas i längdsspringor som sedan ökar i storlek med tiden till en oval eller rund öppning.  

Nedre delen av det vidöppna svalget är beklätt med bakåtriktade hår. Insekten måste passera 

dessa för att komma åt de körtelhår som utsöndrar näringsrikt sekret. För att komma ut ur 

blomman måste den backa och samtidigt pressa sig uppåt mot ståndarknapparna. Då fastnar 

pollen på insektens rygg. Eftersom märkesfliken skjuts bort samtidigt så överförs inte det 

egna pollenet till märket och på så vis undviks självbefruktning (Lagerberg 1947). Pinguicula 

alpina har alltså både tidsmässigt och rumsligt skydd mot självpollinering genom protogyni 

och hur märket är utformat. På undersidan av märkets nedre flik ansamlas pollen (pers. obs), 

kanske för att effektivisera pollenavlämningen på besökande insekters ryggar och vingar.  

Liksom de övriga tempererade arterna i släktet Pinguicula övervintrar P. alpina som 

hibernakel, vinterknopp (Svensson et al. 1993, Thorén & Karlsson 1998, Degtjareva & 

Sokoloff 2012) och dessa kan krypa ner en aning under jorden för att skydda sig mot 

frostangrepp (Legendre 2000). Av Pinguicula arterna i Sverige är det endast hos P. alpina 

som även rötterna övervintrar (Svensson et al. 1993, Thorén & Karlsson 1998). Hibernakler 

hos P. vulgaris kan bilda bulbiller, vegetativa förökningsknoppar, vilket även bör gälla för P. 

alpina. Bulbiller stannar oftast kvar nära moderknoppen, men kan separera och förflyttas med 

hjälp av exempelvis rinnande vatten, snö- eller frostpåverkan (Legendre 2000, Heslop-

Harrison 2004). I Frankrike observerade Legendre (2000) att P. vulgaris och P. grandiflora 

växte på kanterna av gropar eller stigar som kor, hästar eller hjortar skapat. När större djur 

trampar isär moder- och dotterknopparna kan dessa fastna på djurens fötter och flyttas från 

platsen. Moderplantan växer över dotterknopparna om de inte lossnar och då bidrar de inte till 

artens spridning.  

Lokaler 

Den huvudsakliga lokalen för studien av självpollinering och korspollinering av P. alpina var 

ett källkärr som ligger i Klinte, Follingbo, ca 6 km öster om Visby (se Bilaga 1). Lokalen har 

två områden med en ca 10 meter bred naturlig barriär bestående av främst tall (Pinus 

sylvestris) och en (Juniperus communis). Område 1 skuggades längre in på för- och 

eftermiddag av bland annat enbuskar, medan område 2 exponerades för solljus under större 

delen av dagen. Båda områdena sluttar svagt åt söder och populationerna av P. alpina växte 

som tätast längs med några rådjursstigar som korsar källmyren.  

Då populationen i Klinte drabbades av sotsvampen (Microbotryum pinguiculae) gjordes 

kompletterande studier av P. alpina på ytterligare nio lokaler på Gotland: i Brucebo, 

Allstädar, Grausne källmyr, Bluttmo-Gildarshagen, Kallgatburg, Storsund, Torsburgen, 

Mallgårds myr samt Tofta skjutfält. De totalt tio lokalerna är någorlunda jämnt fördelade över 

Gotland (Bilaga 1), och studier av pollinerande insekter, utbredning, variationer i kronans 

utseende samt förekomst av sotsvamp har genomförts vid dessa. Inom vissa lokaler har 

insamling av knoppar, blommor, frökapslar och besökande insekter genomförts.  
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På de lokaler som besökts under denna studie har den omgivande vegetationen varierat en hel 

del. Lokalerna i Klinte, Grausne källmyr och Allstädar domineras av vegetation högre än P. 

alpina vilket gjort att arten trängts undan till stigar och öppna ytor med mossor. På Mallgårds 

myr, som betas av gotlandsruss från slutet av maj till slutet av juli (http://lojstahedrussen.se/), 

hålls vegetation av bland annat halvgräs och gräs tillbaka vilket tillåter P. alpina att breda ut 

sig. Mallgårds myr påverkas även av russens trampande, vilket begränsade en del P. alpina 

till små öar av tuvor omgivna av vatten. Populationen i Brucebo finns på en strandäng, vilket 

även den betas men då av sjöfåglar och tamboskap. Områdena i Kallgatburg påminner om 

både Allstädar och Mallgårds myr och även den betas, men då av nötkreatur. Storsund 

naturreservat omfattar en igenväxande sjö och ett mindre rikkärr och den undersökta 

populationen växte främst vid sidan av spängerna där marken var mycket blöt. I 

naturreservatet Bluttmo-Gildarshagen växte den undersökta populationen i en skogsglänta 

med framträngande källvatten. Här var vegetationen oftast låg, bestod mestadels av olika 

mossor, och P. alpina och P. vulgaris bredde ut sig över större delen av ytan. Den lilla 

källmyren norr om Torsburgen ligger i flack terräng med högre omgivande vegetation och P. 

alpina växte även här längst en stig, vilket påminner en hel del om lokalen i Allstädar. 

Lokalen inom Tofta skjutfält är liksom Kallgatburg tidvis betad av nötkreatur och påverkad av 

trampskador. Källvatten sipprar upp genom marken som är relativt tuvig av bland annat ag.  

Experimentens utformning 

För att undersöka huruvida de gotländska populationerna av P. alpina är beroende av 

korspollination eller inte delades individerna i Klintelokalen in i 4 grupper med 10-20 individ 

i varje grupp enligt följande: 

1. 20 kontrollindivider markerades med numrerade flaggor som sattes ner mellan två 

blad i bladrosetten. 

2. 10 individer avskärmades för att utestänga insekter. Detta för att avgöra om de är 

autogama, alltså om de pollinerar sig själva och kan bilda frukt utan hjälp från 

pollenvektorer. 

3. 10 avskärmade individer som pollinerades för hand med pollen från annan individ 

(korspollinering) från den andra populationen. Detta för att undvika pollinering mellan 

kloner. 

4. 10 avskärmade individer som pollinerades för hand med deras eget pollen.  

Med en individ menas här en bladrosett, oberoende av antalet producerade blommor. 

Blommor och knoppar räknades hos individerna. Bladrosetter avskärmades med cylindrar av 

hönsnät och dessa täcktes med nylonstrumpor. Avskärmningarna förankrades i marken med 

hjälp av blompinnar. Varje avskärmning markerades med en flagga som visade vilken grupp 

individen tillhörde och vilket individnummer den hade.  

Självpollinering och korspollinering genomfördes med tandpetare av trä; en tandpetare per 

pollination för att undvika eventuell smittspridning eller felpollinering. För korspollineringen 

i Grupp 3 användes icke avskärmade blommor från det närliggande området för att undvika 

pollination mellan kloner. Mogna frökapslar plockades i slutet av säsongen.  

http://lojstahedrussen.se/
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Sjukdomar 

Experimentet gav tyvärr endast ett fåtal frökapslar på grund av Microbotryum-angrepp och 

kompletterande besök gjordes i ovan nämnda lokaler. Vid räkningen av blommor med eller 

utan angrepp gjordes ingen skillnad för blommor som tillhörde samma individ eftersom P. 

alpina ofta växte mycket tätt. Andelen friska och angripna blommor på lokalen beräknades 

genom att undersöka blommor längs transekter och stigar. 

Microbotryum (sotsvamp) har tidigare tillhört släktet Ustilago som idag endast innefattar arter 

som parasiterar på Poaceae (gräs), medan de som parasiterar på Charyophyllaceae 

(nejlikväxter) och andra värdfamiljer har flyttats till släktet Microbotryum (Piątek m fl 2005). 

Microbotryum pinguiculae är således namnet på den sotsvampart som parasiterar på 

Pinguicula-arter och som tidigare hette Ustilago pinguiculae (Piątek et al. 2005). Gemensamt 

för Microbotryum är att de har violett-brunaktiga sporer. Microbotryum pinguiculae är spridd 

i boreala zonen och i bergskedjorna i central Europa. Piątek et al. (2005) undersökte 

utbredningen av P. alpina med M. pinguiculae i Karpaterna och fann att upp till 50 procent av 

individerna i de studerade lokalerna var angripna. I Abisko fann Molau (1993) att de 

studerade populationerna av P. alpina som mest var angripna upp till 37 procent.  

Insamling 

Insekter 

Inom båda områdena i Klinte utsågs två punkter för att observera och infånga insekter. 

Observationerna vid varje punkt pågick i 10 minuter. Vid fångst av pollinatörer stoppades 

tiden för att placera insekterna i en glasburk med ättiketer droppat på en bit hushållspapper, 

för att sedan återuppta tidtagningen. Vid de övriga lokalerna infångades insekter vid punkter 

längs en tillfällig transekt eller när de slumpvis landade på P. alpina i min direkta närhet. 

Insamlandet skedde främst mellan kl. 09.00-18.00 under insamlingsperioden. 

Kriteriet för infångning var att insekten helt eller delvis skulle vara nere i blommans svalg. 

Insekter som bara landade på blommans underläpp infångades inte men noterades. Insekterna 

förvarades sedan separat i små burkar märkta med insamlingsdata. De flesta insekterna kunde 

artbestämmas av Niklas Johansson. 

Fröämnen, frön och pollen 

Inom de olika lokalerna (Bilaga 1) plockades blommor, knoppar och mogna frökapslar för att 

jämföra antalet fröanlag med mogna frön för att kunna avgöra om P. alpina är beroende av 

pollination eller inte.  

För att räkna antal fröämnen och frön delades fruktämnen respektive frökapslar på längden 

(Figur 2). Från en halva skrapades fröämnen eller frön loss från sina fästen och spreds ut i lite 

vatten i en petriskål för att sedan räkna dem i stereolupp. Antalet multiplicerades sedan med 2 

för att få totala antalet fröämnen eller frön per blomma. Från dessa värden beräknades 

medelvärden med 1 standard error (+/- SE). 
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Figur 2. Längdskurna frökapslar med omogna frön. Pinguicula 

alpina (A) och P. vulgaris (B). Fotograf: Malin Nordin. 

Från mycket unga knoppar lösgjordes ståndare och placerades i Eppendorf-rör (0,65 ml) med 

200µl H2O. Ståndarknapparna från en knopp eller blomma mosades i ett rör så att 

pollenkornen blandades ut i vattnet. Rören skakades i tio sekunder innan 20µl från vardera rör 

micropipetterades till objektglas för att sedan räkna pollenkornen i ett ljusmikroskop med x40 

och x20 objektiv. Antalet pollenkorn multiplicerades med 10 för att få det totala antalet 

pollenkorn per blomma. Liksom för fröämnen och frön beräknades även medelvärden för 

antalet pollenkorn. För att få en indikation om reproduktionskategorier hos både P. alpina och 

P. vulgaris beräknades Pollen:fröämne kvoten (P:O ratio) enligt Cruden (1977) och 

kategoriserades enligt tabell 1. Kort förklarat är att ju högre antal pollenkorn som bildas för 

varje bildat fröämne i en blomma, desto mer beroende är växten av korspollination. Om en 

växt inte är beroende av korspollinering så behöver den inte producera fler pollenkorn än vad 

den själv behöver för sin egen fröbildning. Pollen:fröämne kvoter för gotländska exemplar av 

P. alpina och P. vulgaris beräknas i denna undersökning för att se om arterna har olika 

reproduktionssystem och sedan jämföra med data från norra Sverige (Molau 1993). 

Tabell 1. Kategorierna för olika reproduktionssystem och medel Pollen:fröämne kvoter för arter (Cruden 1977).  

RESULTAT 

 

Besökande insekter 

Insekterna infångades i Klinte, Mallgårds myr, Bluttmo-Gildarshagen samt Allstädar. Under 

fältarbetet infångades insekterna under dagtid mellan klockan 10.00 och 17.00. Tidigare och 

senare än så noterades inga besökande insekter hos P. alpina, även om insamlingstillfällen 

skedde tidigast klockan 09.00 och senast 18.00. De mest frekventa besökarna var Syrphidae 

(blomflugor), Lasioglossum (smalbin) och små Diptera (Tabell 2). Även tre Syrphidae, tre 

Lasioglossum och två små Diptera observerades som besökare utan att infångas.  
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Tabell 2. Identifierade blombesökare hos Pinguicula alpina på Gotland (f=hona, m=hane). 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Individ 

Melanostoma scalare m Lång gräsblomfluga 5 

Platycheirus albimanus m Silverfotblomfluga 1 

Dasysyrphus sp. Skogsblomfluga 1 

Lasioglossum fratellum f Svartsmalbi 3 

Lasioglossum albipes f Ängssmalbi 1 

Diptera Empididae Dansflugor 4 

Diptera Anthomyidae Blomsterfluga 1 

Totalt   16 

Fröämnen, frön och pollen 

Hos de insamlade blommorna och knopparna har medelvärden (med 1 standard error) för 

fröämnen, frön och pollen beräknats för både P. alpina (Tabell 3, 4 och 7) och P. vulgaris 

(Tabell 5, 6 och 7). Minsta och högsta värden visar en tydlig variation mellan de olika 

lokalerna. Insamlandet av P. vulgaris gav ett lägre antal blommor och knoppar än för P. 

alpina, men variationen är likartad. 

Tabell 3. Antalet fröämnen per fruktämne (n) hos Pinguicula alpina på olika lokaler på Gotland. 

Lokal min-max  x̄ ± SE n 

Bluttmo-Gildarshagen 136-316 257,3 ± 26,9 6 

Kallgatburg 116-376 291,3 ± 27,9 8 

Storsund 186-368 302 ± 37,4 5 

Torsburgen 175-318 254,6 ± 18,9 7 

Tofta skjutfält 374-422 398 ± 24 2 

Mallgårds myr 154-398 313,6 ± 22,9 11 

Alla lokaler 116-398 291 ± 12 39 

 

Tabell 4. Antalet frön per frökapsel (n) hos Pinguicula alpina på två lokaler på Gotland. 

Lokal min-max x̄ ± SE n 

Allstädar 238-549 386,2 ± 29,4 11 

Brucebo 134-290 221,3 ± 18,8 9 

Båda lokalerna 134-549 312 ± 25,9 20 
 

Medelvärdet för fröämnen och frön hos P. alpina är nästan lika, men variationen mellan 

maximalt och minimalt värde skilde sig desto mer (Figur 3.). 

 

 

Figur 3. Antal fröämnen och 

frön hos Pinguicula alpina från 

lokalerna i tabell 3 och 4. 
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Som jämförelse insamlades även blommor, knoppar och fruktämnen från P. vulgaris (Tabell 5 

och 6). Pinguicula vulgaris producerar, hos de flesta individ, något fler fröämnen per 

blomma. Färre blommor och knoppar av P. vulgaris har dock insamlats. 

Tabell 5. Antalet fröämnen per fruktämne (n) hos Pinguicula vulgaris på olika lokaler på Gotland. 

Lokal min-max x̄ ± SE n 

Allstädar 136-568 320,5 ± 42,7  8 

Bluttmo-Gildarshagen 196-537 296 ± 123,5 6 

Båda lokalerna 136-568 309,9 ± 31,5 14 

 

Tabell 6. Antalet frön per frökapslar (n) hos Pinguicula vulgaris på olika lokaler på Gotland. 

Lokal min-max x̄ ± SE n 

Allstädar 210-510 396,8  ± 32,79 10 

Brucebo 142-470 382,5  ± 37,11 8 

Båda lokalerna 142-510 390,44  ± 23,90 18 

Den producerade mängden pollenkorn per blomma varierade mellan P. alpina och P. 

vulgaris. Det största antalet pollenkorn producerade P. alpina vilket är nästan dubbelt så 

många som P. vulgaris (Tabell 7.). 

 

Tabell 7. Antalet pollenkorn per ståndarpar (n) hos P. alpina och P. vulgaris på tre lokaler på Gotland 

  P. alpina P. vulgaris 

Kallgatburg (n=4) 12 822 ± 1 550 

 Allstädar (n=1) 

 

4660 ± 0,0 

Bluttmo-Gildarshagen (n=1) 

 

5910 ± 0,0 

På huvudlokalen i Klinte kunde endast nio frökapslar insamlas inom de olika grupperna från 

område 2 (Tabell 8). Resterande frökapslar hade inte satt frö eftersom individen var angripen 

av M. pinguiculae. Tre frökapslar från en frisk kontrollindivid hade redan spruckit upp och 

spridit sina frön. Skillnaden mellan antal frön och obefruktade fröämnen skiljer sig en hel del 

mellan de olika grupperna. Frökapslarna från Grupp 1 (kontrollindivider) producerade flest 

frön, medan frökapseln från Grupp 3 (korspollinerad) producerade klart mindre antal frön. 

Grupp 2 (endast avskärmade) producerade ett mindre antal frön än kontrollindividerna. Från 

Grupp 4 (självpollinerade) kunde inga frökapslar insamlas på grund av svampangrepp. 

Tabell 8. Antal frön och obefruktade fröämnen från plantor av Pinguicula alpina med olika behandling på 

lokalen i Klinte på Gotland. Grupp 1, obehandlade kontrollindivider. Grupp 2, korspollinerade för hand. 

Grupp 3, avskärmade obehandlade individer. 

  Grupp 1 Grupp 2  Grupp 3 

Antal frökapslar 3 5 1 

min-max frön 195-251 14-130 15 

x̄ ± SE frön 213,7 ± 18,7 78,6 ± 21,0 15 

min-max obefruktade 205-293 177-331 216 

x̄ ± SE fröämnen 242,7 ± 26,2 254,2 ± 27,9 216 
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De reproduktiva egenskaperna för P. alpina och P. vulgaris visas av kvoterna för pollen per 

fröämne samt frö per fröämne (Tabell 9). Kvoterna skiljer sig mellan arterna och tydligast är 

skillnaden mellan arternas pollen:fröämne kvoter. 

Tabell 9. Reproduktiva egenskaper hos Pinguicula alpina och P. vulgaris på Gotland. 

 

P. alpina P. vulgaris 

antal fröämnen/fruktämne 291 ± 12,1   (39) 309,9 ± 31,5   (14) 

antal pollenkorn/blomma 12 822,5 ± 1 550,4   (4 par) 5 285 ± 625   (2 par) 

antal frön/kapsel 312 ± 25,9   (20) 390,4  ± 23,9   (18) 

pollen:fröämne kvot 44,1 8,5 

frö:fröämne kvot 1,1 1,3 

Svampangrepp  

Angreppen av sotsvampen Microbotryum pinguiculae varierade mellan lokalerna vilket även 

antalet P. alpina gjorde (Tabell 10). De mörka sporerna avslöjade vilka individer som var 

angripna av M. pinguiculae (Figur 4) vilket oftast kunde ses på avstånd. Den totala andelen 

angripna blommor på samtliga undersökta lokaler är lite mer än en tredjedel av samtliga 

undersökta blommor (Figur 5).  

Figur 4 Ståndarknappar hos Pinguicula alpina omvandlade till sporangier av Microbotryum pinguiculae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

Angripna

Friska

Fotograf: Malin Nordin 

Figur 5. Fördelningen av Microbotryum-

angrepp på blommor av Pinguicula alpina 

inom samtliga lokaler på Gotland. 
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Tabell 10. Andelen Pinguicula alpina blommor angripna av Microbotryum pinguiculae på olika lokaler på 

Gotland 2015. Antal (n) och andel är uppskattade värden utifrån de undersökta blommorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadade Pinguicula alpina blommor 

Inom båda områdena i Klinte observerades att flera kronor av P. alpina var ”trasiga” och 

senare observerades att nymfer av Tettigoniidae (vårtbitare) var ansvariga för dessa skador 

(Figus 6). Två nymfer infångades när de gnagde på varsin krona. Ingen observation har gjorts 

om predation även förekommit på ståndare och pistiller.  

Figur 6. Predationsskador av insekter på blommor av Pinguicula alpina orsakade av nymfer av Tettigoniidae 

(vårtbitare). 

 

Lokaler angrepp i % n 

Klinte 80,7 114 

Brucebo 0 300 

Allstädar 0 200 

Grausne källmyr 88,5 600 

Bluttmo-Gildarshagen 55 650 

Kallgatburg 32 420 

Torsburgen 77 200 

Tofta skjutfält 78 100 

Mallgårdsmyren 8 730 

Storsund 46 200 

Totalt 42,6 3514 

Fotograf: Malin Nordin 
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Variationer i kronans utseende 

Den vita kronan hos P. alpina har gula fläckar på underläppen och fläckarnas form och antal 

varierade mellan de besökta lokalerna (Tabell 11). Totalt noterades en tydlig skillnad i andel 

olika varianter (Figur 7). Denna variation klassificerades i tre huvudkategorier, nämligen; 1 

fläck, ”byxa” och 3 fläckar (Figur 8). Det fanns även ett mindre antal udda varianter som inte 

kunde placeras direkt i någon av dessa kategorier, såsom exempelvis kronor med några 

mycket små prickar vid sidan om huvudmarkeringen eller mycket ljusa fläckar nedanför en 

klart gul fläck. Dessa udda varianter har dock förts till någon av kategorier de liknade mest. 

Tabell 11. Variationer av gula markeringar i kronor hos Pinguicula alpina på olika studerade lokaler.  

Lokaler 
Gula markeringar (i %) 

n 

1 fläck ”byxa” 3 fläckar 

Klinte 27.2 54.4 18.4 114 

Brucebo 100     300 

Allstädar 82.5 17.5   200 

Grausne Källmyr 65.7 33.8 0.5 600 

Bluttmo-Gildarshagen 100     650 

Kallgatburg 99 1   420 

Torsburgen 88 12   200 

Tofta skjutfält 25 85   100 

Mallgårdsmyren 88 7 5 730 

Storsund 79 19 2 200 

Totalt 84 14 1.8 3514 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fördelningen av den totala 

variationen av gula markeringar hos 

Pinguicula alpina kronor på samtliga 

studerade lokalerna. 
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Figur 8. Variationer av de gula fläckarna på kronornas underläppar hos Pinguicula alpina på de besökta 

lokalerna på Gotland.  

Fotograf: Malin Nordin 
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DISKUSSION 

 

Den enda artikeln som beskriver vilka insekter som pollinerar P. alpina är den som gjorts av 

Molau (1993). I Molaus artikel (1993) omnämns ett fåtal arter som samtliga finns i norra 

delen av svenska fjällkedjan där de flesta av hans fältstudier har genomförts. De insekter som 

har insamlats under fältstudierna på Gotland är nya i sammanhanget som potentiella 

pollinatörer hos P. alpina. Gotland har ett varmare klimat än i norra Sverige, vilket kan vara 

en anledning till att P. alpina trivs bäst i källkärr där de har konstant tillgång till kallt vatten. 

Experimentet i Klinte fortskred inte enligt planen eftersom större delen av populationen var 

drabbad av M. pinguiculae och har då inte kunnat bilda tillräckligt med frön, vilket var 

avgörande för att kunna jämföra den reproduktiva framgången mellan de olika behandlingarna 

(självpollinering, korspollinering samt endast avskärmade) och kontrollindivider. 

Svampangreppen upptäcktes några dagar efter att blomningen påbörjats, vilket gjorde att det 

var för sent att flytta till en annan lokal då individerna måste avskärmas innan de börjat 

blomma. Totalt nio frökapslar kunde insamlas i Klinte. För att kunna avgöra om P. alpina är 

självpollinerande eller inte samlades blommor och knoppar in från andra lokaler och senare 

även frökapslar. Detta för att kunna räkna antalet fröämnen och jämföra med antalet bildade 

frön. Informationen kan i viss mån indikera huruvida P. alpina är autogam eller inte.  

Information om att P. alpina och P. vulgaris har nektar och nektarier eller inte har inte hittats 

i någon litteratur annat än att Lagerberg (1947) omnämner om P. alpina ”… de näringsrika 

körtelhår, vilkas sekret de (flugorna, pers. kom.) kan suga i sig; honung saknas nämligen”. 

Under dissektionerna av blommor från både P. alpina och P. vulgaris återfanns inget nektar, 

endast körtelhår. Frånvaron av nektar beror troligtvis på att endast ett fåtal färska blommor 

dissekerades, medan övriga var konserverade i etanol innan dissektion. En närmare 

undersökning krävs för att reda ut vad insekterna lockas av. Troligtvis så lockas de av 

pollenförekomsten i Pinguicula blommor, men möjligtvis även någon annan lockelse. 

Huruvida körtelhåren är näringsrika eller inte är inte fastställt under denna studie. 

Besökande insekter 

De infångade insekterna är generalister i sitt val av föda och kan besöka många olika 

blommor och samtliga trivs i öppna marker med närhet till skog. Eftersom det inte finns så 

stor diversitet av blommor i kärrområden tidigt på våren borde P. alpina och P. vulgaris vara 

betydande för insekternas fortlevnad under denna period. 

Enligt undersökningen i Abisko av Molau (1993) var blomflugan Metasyrphus abiskoënsos en 

regelbunden besökare av P. alpina. Även två mindre flugor, Nupedia (Pegoplata) aestiva 

(Anthomyiidae) och Spilogona triangulifera (Muscidae), en oidentifierad skalbagge samt 

fjärilen Colias nastes besökte den studerade populationen av P. alpina i Abisko. Ingen av de 

funna arterna i Molaus studie (1993) har rapporterats från Gotland (GBIF http://www.gbif.se 

juni 2015, Artportalen http://www.artportalen.se juni 2015).  

Enligt Lagerberg (1947) och Molau (1993) är det huvudsakligen flugor som pollinerar P. 

alpina, men under denna undersökning noterades att även smalbin (Lasioglossum), dansflugor 

http://www.gbif.se/
http://www.artportalen.se/
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(Empididae) och blomsterflugor (Anthomyiidae) besöker P. alpina. På Gotland har det inte 

förekommit någon pollinationsstudie av P. alpina tidigare, så de funna insektsarterna och 

släktena är helt nya i sammanhanget.  

Av de infångade insekterna hade två smalbin och två blomflugor pollenkorn på kroppen. 

Eftersom de flesta av insekterna insamlades i Klinte, där större delen av populationen var 

angripen av M. pinguiculae, fanns det endast ett fåtal blommor som kunde producera pollen 

och sprida dem vidare med insekter. De tycks dock fortfarande kunna producera näring till 

besökare eftersom några av de pollenlösa insekterna fångades då de besökt sjuka blommor. 

Om dessa insekter istället har sporer från M. pinguiculae är inte undersökt. 

Någon pollenanalys har inte genomförts eftersom de insamlade insekterna med pollen hade 

drabbats av mögelangrepp under tiden de skickats iväg för artbestämning och kommit 

tillbaka. Att pollenkorn förekom på vissa individer noterades innan insekterna skickades iväg 

för artbestämning. De större insekterna (Lasioglossum och Syrphidae) hade lufttorkat flera 

dagar innan de skickades iväg för analys, men ändå hade lite fukt dröjt sig kvar och dessa 

insekter möglade. De små insekterna kunde endast bestämmas till familj (Empididae och 

Anthomyiidae) och hade lagts i 70 procentig etanol och var då inte angripna av mögel. Vid en 

liknande undersökning bör samtliga insekter antingen artbestämmas omgående eller läggas i 

sprit för bevaring. Ganska självklart såhär i efterhand. 

Ljusa färger är vanliga hos växter som pollineras av nattaktiva besökare, till exempel nattflyn 

(Noctuidae) (Widén & Widén 2008). Under denna studie observerades inga insekter under 

kvällstid, vilket eventuellt beror på för få observationstillfällen. Skymning och natt är alltså i 

princip outforskade för insektsbesök, vilket kan vara bra till vidare undersökningar. 

Pinguicula alpina blommar tidigt på säsongen, vilket sannolikt reducerar antalet potentiella 

nattaktiva insekter. 

Insekterna tycks påverkas mycket av vind, då de vid dagar med frisk vind knappt syntes till på 

öppnare ytor. Vid klart väder och svag vind tycktes de vara som mest aktiva. Det var lättare 

att observera besökande insekter i större bestånd av P. alpina än i mindre, men det har inte 

varit någon större trafik till blommorna under studiens gång. Förutom de insamlade insekterna 

har jag observerat ytterligare tre Syrphidae (blomflugor), tre Lasioglossum (smalbin) samt två 

små Diptera. 

Läppformiga blommors underläpp fungerar som en landningsplats för insekter (Widén & 

Widén 2008), vilket även observerats under fältstudierna till detta arbete. Hos P. alpina är 

blomman formad som en böjd tratt, med tät behåring i och nära svalget. Blommor som är 

försedda med sporrar är anpassade till insekter med lång sugsnabel (Widén & Widén 2008), 

men eftersom blommorna hos P. alpina har ett brett svalg och bred sporre kan besökande 

insekter med kort sugsnabel krypa in i blomman för att sedan backa ut. De minsta diptererna 

(Anthomyiidae och Empididae) som insamlades kunde vända sig inne i blomman för att ta sig 

ut framlänges. I tre olika blommor observerades att insekter fastnat och dött, men jag har inte 

observerat om det sker någon nedbrytning eller hur blomman och plantan påverkas. 
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Svampangrepp och mekanisk påverkan 

På studielokalen i Klinte hade några P. alpina blommor brutits av innan de hunnit bilda frön. 

Detta har troligtvis orsakats av förbipasserande rådjur, eftersom båda populationerna ligger 

mestadels på eller i direkt närhet av rådjurstigar, men även på grund av egen oförsikt då de 

flesta individer växte tätt. Eftersom större delen av Klintepopulationen var angripen av 

Microbotryum bildades endast nio frökapslar, så den mekaniska påverkan som förekom bör 

inte ha påverkat utfallet nämnvärt. Störst predationspåverkan, av bland annat Tettigonidae-

nymfer, förekom i Klinte, medan de övriga lokalerna hade en liten eller ingen påverkan av 

predation. Om nymferna endast prederar på friska blommor eller även på ståndare och 

pistiller är okänt, men om så är fallet så påverkar predationen med stor sannolikhet 

reproduktionen hos de angripna individerna av P. alpina. 

Svampangrepp av sotsvampsläktet Microbotryum har noterats i subalpina populationer av P. 

alpina i Abisko (Molau 1993). Vid svampangrepp antar ståndarknapparna en violett-brunaktig 

färg när de omvandlas till sporangier (Molau 1993, Heslop-Harrison 2004, Giraud et al. 

2008). Friska blommor har ståndarknappar som är gräddvita till ljust gula. Blommor med 

svampangrepp kan inte bilda frön och blir alltså sterila (”parasitisk kastration”) (Giraud et al. 

2008). Svampsporerna kan spridas av pollinatörer (Molau 1993). Hos Microbotryum 

violaceum, som angriper ca 100 arter av Caryophyllaceae (nejlikväxter), sprids sporer med 

hjälp av insekter, vind och regnstänk (Ruddat et al. 1991, Giraud et al. 2008). Microbotryum 

violaceum utvecklar hyfer som växer intercellulärt i värdväxten (Ruddat et al. 1991). Detta 

borde även gälla för M. pinguiculae. 

I studier av Molau (1993) och Piątek et al. (2005) framkom det att studerade populationer av 

P. alpina var angripna av M. pinguiculae upp till och med 37 respektive 50 procent. I min 

undersökning fann jag att totalt 42,6 procent av de undersökta blommorna i samtliga 

studerade populationer var angripna, men värst drabbade var populationerna i Grausne 

källmyr (88,5 procent) och Klinte (80,7 procent). Metoden för beräkning av sotsvampangrepp 

i populationer skiljer sig mellan de olika studierna. Som tidigare nämnts har antalet angripna 

blommor räknats i denna studie, men Molau (1993) och Piątek et al. (2005) har räknat antalet 

angripna individer. Vad de har räknat som en individ är något oklart. 

Eftersom de gotländska lokalerna är någorlunda jämnt fördelade så bör de representera 

utbredningen av M. pinguiculae på Gotland väl. Resultatet av denna undersökning bör väcka 

en del oro för de angripna populationerna eftersom Microbotryum gör individer sterila, vilket 

leder till att P. alpina inte kan föröka sig även om individen kan fortsätta leva och på så vis 

kunna sprida sporer vidare till friska individer. Värdväxtens överlevnad tycks vara en 

försäkran för M. pinguiculae att kunna fortsätta att sprida sig från år till år.  

De kompletterande besöken på de ovan nämnda lokalerna visade att utbredningen av M. 

pinguiculae varierade mycket mellan lokalerna och även var sotsvampen troligtvis har funnits 

längst, men inte hur dessa angrepp varierar mellan olika år. Inom lokalen i Klinte var angrepp 

från M. pinguiculae utbrett i större delen av de studerade individerna. Detta medförde att 

utvecklingen av frön i stort sett uteblev och experimentet fallerade, då det krävdes friska 

plantor för undersökningen.  
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Hur länge en individ av P. alpina överlever med ett svampangrepp är okänt, men eftersom 

populationens halveringstid hos P. alpina var 7,5 år i Abisko (Svensson et al. 1993, Thorén & 

Karlssons 1998) samt att angripna individer överlever från år till år kan en enda 

Microbotryum-angripen planta sprida sporer under en relativt lång tid. Till slut kan hela 

populationen vara drabbad, vilket leder till att reproduktionen upphör och arten dör ut lokalt, 

såvida inte individen kan utveckla resistens mot Microbotryum. 

Räddningen för en population, förutom resistens, kan ligga i fröbanken. Om frön från P. 

alpina finns vilande i marken under en tillräckligt lång tid, så att den smittade populationen 

dör ut och Microbotryum sporer i omgivningen inte längre kan smitta, så kan en ny population 

av P. alpina växa upp utan svampangrepp. En förutsättning för detta är dock att svampen har 

svårt att överleva utan värdväxter och att frön av P. alpina verkligen kan behålla sin grobarhet 

under lång tid. Om frön från P. alpina kan ligga länge i vila är okänt.  

Reproduktion  

Spridning och utbredning 

De bladrosetter som jag hittade på lokalen i Klinte är främst fördelade längst rådjursstigar 

som löper kors och tvärs över källkärret. Dessa stigar har betydligt lägre vegetation än 

omgivande mark och de flesta bladrosetterna ligger mitt på stigen eller längst dess kanter, från 

tätt till glest. Detta överensstämmer med observationer i Frankrike (Legendre 2000) där 

Pinguicula-arter växte vid stigar och gropar som större vilt och boskap skapat. Enligt Heslop-

Harrison (2004) återfinns arter av Pinguicula på relativt öppna ytor eftersom de är 

konkurrenssvaga. Detta stämmer även väl överens med mina observationer. Populationerna i 

Klinte och Allstädar var som tätast på och vid sidan av viltstigarna som korsade områdena. 

Vid de betade markerna i Brucebo och Mallgårds myr kunde populationerna breda ut sig utan 

större konkurrens. I Mallgårds myr var det omgivande källvattnet relativt strömt, vilket skulle 

kunna vara fördelaktigt för spridningen av både hibernakler, bulbiller och möjligtvis även 

frön. I Bluttmo-Gildarshagen bredde P. alpina ut sig tillsammans med P. vulgaris över en 

mossbeklädd glänta där källvatten sipprade ut. Troligtvis gynnas P. alpina av dessa habitat på 

grund av spridningsmöjligheter och mindre konkurrens från omgivande vegetation. 

Pollination 

Ännu en blommorfologisk skillnad mellan P. alpina och P. vulgaris, som jag hittills inte 

funnit i någon litteratur, framkom under dissektionerna av blommorna. Även om arternas 

pistiller och ståndare är likartade skiljer sig märkena åt (Figur 9). Som nämnts ovan är den 

nedre märkesfliken hos P. alpina vikt över ståndarknapparna med undersidan mot 

pollenöppningarna. Undersidan är glest försedd med långa körtelhår, vilka tycks ansamla 

pollen. Hos P. vulgaris är nedre märkesfliken ihoprullad med dess ovansida mot 

pollenöppningarna; pollen fastnar därmed på märket och självbefruktning kan ske. Dess 

undersida är kal och har inga långa körtelhår. De flesta pollenkorn som fastnat på märket i de 

undersökta exemplaren av P. vulgaris hade bildat pollenslangar. Även den övre märkesfliken 

skiljer sig åt mellan arterna då dem hos P. alpina är kort eller lång och utan körtelhår, medan 

den hos P. vulgaris är lång och smal, med korta tättsittande körtelhår (Figur 9). 
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Figur 9. Ståndare och pistiller hos P. alpina (A) och P. vulgaris (B). Exemplaren har legat i 70 procentig etanol, 

därav de bleka färgerna. 

 

Att pollen fastnar på undersidan av den nedre märkesfliken hos P. alpina kan vara en 

mekanism att undvika självpollination samt stödjer hypotesen att P. alpina är beroende av 

vektorer för befruktning. Eftersom eget pollen fastnar på ovansidan av märket hos P. vulgaris 

och att pollenslangar bildats hos dessa stödjer detta att arten är självfertil.  

Hos P. alpina förekommer protogyni, märket mognar tidigare än ståndarna, vilket är en 

mekanism för att undvika självpollination (Lagerberg 1947, Widén & Widén 2008), men 

utesluter inte självpollinering helt (Cruden 1977). Att pollen ansamlas på undersidan av den 

nedre märkesfliken tycks effektivisera pollenavlämningen på besökande insekters ryggar och 

vingar (pers. obs.), men är även ett sätt att undvika självpollinering. 

Korsbefruktning (allogami) har flera fördelar. De nya individerna får nya genkombinationer 

som leder till variation och därmed möjlighet till anpassningar (Willmer 2011). Allogami 

skyddar dessutom mot naturliga mutationer i det genetiska materialet samt skyddar delvis mot 

inavelsdepression. 

Fördelarna med självbefruktning (autogami) är att reproduktionen garanteras trots avsaknaden 

av potentiella partners. Självbefruktning är även ”billigare” eftersom växten inte behöver 

lägga resurser på strukturer som ska locka pollinatörer och är dessutom ofta snabbare. 

Autogama växter har därför oftast mindre och färre blommor utan klara färger, en beskrivning 

som dock inte stämmer överens med P. vulgaris som är klart blå-violett och som enligt Molau 

(1993) är autogam.  

Enligt Molau (1993) och Lagerberg (1947) behöver P. alpina pollenvektorer för 

pollenspridning och reproduktion, men detta medför en tydlig risk för spridning av sjukdomar 

som svampangrepp av sotsvamp (Microbotryum). Redan angripna blommor sprider sporer 

med hjälp av besökande insekter, vilket medför en tydlig nackdel för växter som är beroende 

av korspollination.  
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Fröämnen, frön och pollen 

Ett fåtal kapslar av P. alpina kunde insamlas i Klinte (se Tabell 8) från individer där 

Microbotryum inte observerats. Kontrollerna i Grupp 1 är nära medelvärdet (+/- SE) hos 

frökapslarna från Brucebo, vilket knappast är förvånande då de alla är obehandlade. 

Frökapslarna från Grupp 2 (endast avskärmade) lyckades producera ett mindre antal frön än 

kontrollerna, men att de ändå producerade frön tyder på att de inte är helt beroende av 

korspollination och på så vis motsätts den allmänna hypotesen beskriven av Molau (1993). 

Om fröna är grobara eller inte är okänt, men frösättningen ger ett mått på potentiell fertilitet. 

Detta tyder på att P. alpina inte är helt beroende av pollinatörer för sin reproduktion. Det är 

inte särskilt troligt att insekter lyckats ta sig innanför avskärmningarna eftersom de var väl 

och tätt förankrade i marken.  

Frökapseln i Grupp 3 var korspollinerad med en blomma från område 1 och borde ha gett fler 

producerade frön, eftersom hypotesen säger att P. alpina är beroende av korspollination för 

sin reproduktion. Blomman från område 1 innehöll troligtvis sporer från M. pinguiculae vilket 

kan ha påverkat fröproduktionen. Tyvärr kunde inte frökapslar från Grupp 4 (självpollinerade) 

insamlas då samtliga exemplaren var angripna av Microbotryum. 

För att kunna göra en säker bedömning av de olika behandlingarna så bör experimentet göras 

om på en lokal som inte är smittad av Microbotryum, samt att betydligt fler frökapslar från 

friska individer samlas in.  

Resultaten från de besökta lokalerna (förutom Klinte) visar att antalet fröämnen, frön och 

pollenkorn varierar mellan P. alpina och P. vulgaris, men absolut tydligaste var skillnaden i 

antal pollenkorn. Hos P. alpina var medelvärdet (+/- SE) 12822 ± 1550 och för P. vulgaris 

5285 ± 625 (Tabell 9). De unga P. alpina-knopparna som samlades in i Kallgatburg för 

pollenräkningens skull, genererade färre användbara knoppar än planerat. Av tio plockade så 

kunde endast fyra användas då övriga antingen var drabbade av Microbotryum eller hade 

nyöppnade ståndarknappar och pollen redan läckt ut. Dessa fyra gav dock mellan 8300–15340 

pollenkorn per knopp, alltså en relativt stor spridning i antal. 

Det noterades fler frön än fröämnen hos båda arterna (Tabell 9) vilket indikerar att hela 

spridningen i antal inte hittats. Eftersom alla blommor och frökapslar inte plockades inom 

samma lokal kan detta också tyda på lokala variationer. Frökapslarna insamlades i Allstädar 

och Brucebo eftersom de var de enda av lokalerna där P. alpina inte var drabbad av M. 

pinguiculae. En av P. vulgaris blommorna från Allstädar var dock drabbad av M. pinguiculae, 

vilket bevisar att sjukdomen ändå finns i området. Antalet knoppar och blommor som 

plockats på olika lokaler varierar mellan två och elva blommor eller knoppar. Några blommor 

och knoppar har uteslutits då de varit angripna av M. pinguiculae, vilket upptäcktes i 

efterhand. Den stora variationen i medelantal (+/- SE) för fröämnen och frön kan bero på att 

mina stickprov är relativt små och jakten på det sanna medelvärdet tycks bara ha börjat. 

På Gotland producerar P. alpina betydligt fler pollenkorn än P. vulgaris (Tabell 9). Enligt den 

beräknade pollen:fröämne kvoten (P:O kvoten) borde båda arterna vara autogama, men  P. 

vulgaris är något mer autogam än P. alpina enligt klassindelning av Cruden (1977). Cruden 
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(1977) har beräknat P:O kvoter för ett flertal arter och gjort en generaliserad klassificering (se 

tabell 1) som inte alltid stämmer med artgrupper som han inte studerat. Lentibulariaceae 

(tätörtsväxter) är en av de familjer han inte studerat. Enligt studien i Abisko (Molau 1993) är 

P:O kvoten 800 för P. alpina och 450 för P. vulgaris, medan i min studie var P:O kvoten 44.1 

för P. alpina och 8.5 för P. vulgaris. Mina P:O kvoter för båda arterna hamnar enligt 

klassificeringen av Cruden (1977) inom och närmast klassen: obligat autogami, vilket innebär 

att arterna är helt autogama. Molaus P:O kvoter för båda arterna hamnar enligt samma 

klassificeringssystem inom och närmast klassen: fakultativ xenogami, vilket innebär att de 

gärna korspollineras, men att de inte är helt beroende av korspollinering. Molaus hypotes att 

P. alpina är självsteril och att P. vulgaris är självfertil motsätts delvis av våra gemensamma 

data över P:O kvoter enligt Cruden (1977). Enligt hypotesen stämmer mina kvoter för P. 

vulgaris och Molaus kvoter stämmer delvis för P. alpina, men eftersom Cruden inte har 

studerat och klassificerat Lentibulariaceae kan inga slutsatser dras utifrån klassificeringen.  

Metoderna för beräkning av P:O kvoter skiljer sig åt, men värdena tyder på att det är stor 

skillnad mellan P:O kvoterna hos populationerna i norra Sverige och på Gotland. Molau 

(1993) har uppskattat antalet pollenkorn genom att beräkna den invändiga volymen i 

ståndarknappar medan jag har beräknat antalet pollenkorn löst i 200µl vatten, vilket bör vara 

en mer exakt beräkning. Att det är skillnader mellan populationerna i norra Sverige och på 

Gotland borde inte vara särskilt överraskande då de geologiska betingelserna skiljer sig åt och 

det geografiska avståndet mellan dem är mycket stort. Skillnaderna kan indikera att 

populationerna har varit åtskilda under en relativt lång tid eller att de har utvecklats från två 

olika genpooler, vilket i det senare fallet inte stärker att den gotländska populationen är en 

relikt från den populationen i norra Sverige. Hur P:O kvoterna är för P. alpina-populationerna 

i grannländerna och i andra länder är okänt, så ingen jämförelse mellan dem har därför gjorts. 

Enligt Molau (1993) så besökte insekter P. alpina betydligt oftare än P. vulgaris på samma 

lokal. Under mina fältstudier har jag inte observerat någon insekt som besökt P. vulgaris, men 

å andra sidan så hade jag inte planerat någon insektsstudie för arten. Pinguicula vulgaris 

verkar inte vara beroende av pollinatörer, men de tackar inte heller nej till en korspollination 

någon gång emellanåt enligt Moalus observationer (1993). 

Variationer i kronan. 

Tanken med studien av kronans utseende var att undersöka om det fanns något samband 

mellan Microbotryum-angrepp och blommornas färgmarkeringar, vilket skulle kunna visa 

vilka blomtyper insekterna har som preferens. Microbotryum sprids med hjälp av insekter och 

genom att se andelen sotsvampangrepp inom kronvarianterna skulle det kunna visa vilken 

variant som är mest populär. Mina observationer av detta tyder inte på något samband, då 

samtliga variationer kunde vara angripna i olika grad inom de olika lokalerna. Den vanligaste 

varianten var ”en fläck” som stod för 84 procent av det totala antalet undersökta blommor, 

medan varianten ”3 fläckar” stod för endast 2 procent (Tabell 10 och Figur 7). Denna 

fördelning är mycket ojämn och resultatet om eventuellt samband mellan blommornas 

färgmarkeringar och angrepp av Microbotryum är därför inte tillförlitliga. Fördelningen av 

varianterna i utseendet på de gula markeringarna på kronorna hos P. alpina är dock intressant 

i sig självt. 
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SUMMARY 

 

Previous studies about the reproduction of Pinguicula in Sweden have only been done in the 

alpine region even though populations of both Pinguicula alpina and Pinguicula vulgaris 

grow on the Swedish island of Gotland. They are said to be relics on Gotland from the last ice 

age and now thrives in calcareous springfens in numerous sites. Pinguicula alpina has 

rosulate leaves, long slender pedicel with few glandular hairs and white zygomorphic flowers 

with one to three yellow spots that act as pollination guides. The flowers lower lip act as a 

landing place for visiting insects. 

Studies in Abisko, in northern Sweden, show that P. alpina is an outbreeder and thus 

dependent on pollinators for its sexual reproduction and that P. vulgaris is an inbreeder. In a 

conservation perspective, it is of interest to study if the populations of P. alpina are dependent 

on pollinators for their reproduction. Which insect species that pollinate the flowers of P. 

alpina on the island of Gotland has until now been unknown.  

To test the hypothesis about P. alpina as an cross-breeding, pollinator dependent plant, an 

experiment was conducted in one study site, in Klinte about 6 km east of the town of Visby. 

Random individuals of P. alpina where divided into four groups, (1) 20 individuals as 

controls, (2) 10 shielded in cages, (3) 10 shielded in cages and cross-pollinated by hand with 

other P. alpina flowers, and (4) 10 shielded in cages and self-pollinated by hand. 

Unfortunately this experiment did not go as planned. Almost the entire population at this site 

was infested with anther-smut fungi (Microbotryum) which was discovered too late to make a 

new experiment at another site. Thus, not many seeds were produced at the experimental site. 

In previous study sites in Sweden and in the Carpathians it was discovered that P. alpina had 

anther-smut infestation up to 37 and 50 percent among the studied populations. On the island 

of Gotland the most infested population reached 88.5 percent and that P. alpina were fungi 

free only in two of the ten studied sites. The total fungi infestation in all study sites on 

Gotland reached 42.6 percent, so the Gotlandic population might be the unhealthiest in 

comparison to the previous studied sites. But, the count of infestation in previous and present 

sites has been done differently. On Gotland, infested flowers were counted and in northern 

Sweden and Carpathians infested individual plants were counted.  

In addition to the experiment, another 9 localities with P. alpina were visited. These sites are 

scattered around the island of Gotland and the distribution is quite even. Random collection of 

buds, flowers and seed capsules were made at these sites and the extent of anther-smut 

infestation were recorded. From the buds, flowers and seed capsules, ovules, pollen grains and 

seeds were counted. Collections of visiting insects were made foremost in Klinte but also at 

three other sites. Insects were only captured when they had been completely or partially inside 

the flower and thus likely engaged in pollination. Also, buds, flowers and seed capsules from 

P. vulgaris were collected to compare ovule, seed and pollen number with them of P. alpina. 

The data from the collected buds, flowers and seed capsules in the nine additional sites 

revealed that there were no great differences between the amount of ovules or seeds in either 

species. On the other hand, there was a great difference in the pollen grain amount between 
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the species. Pinguicula alpina having almost three times more pollen grains per flower than 

P. vulgaris. This can support both that P. alpina as a pollinator dependent crossbreeder and P. 

vulgaris as an inbreeder. Crossbreeding plants need to produce more pollen to have better 

chance of successful reproduction. Self-fertile plants have no need to produce more pollen 

than for their own uses. 

Another interesting discovery in this study is that the only available seed capsules that could 

be collected from group 2 in the experiment site, Klinte, shows that P. alpina has the ability to 

produce seeds without the aid of pollinators. The amount of seeds from group 2 was lower 

than the amount from control plants and the additional nine sites, but still seeds were 

produced. If the seeds would be viable or not is unknown, but seed set is a measure of 

potential fertility. It is unlikely for insects to have entered the shielding cages. This shows that 

P. alpina might not be exclusively dependent on pollinators for their sexual reproduction. 

The flowers were regularly visited by a few taxa during the field studies and the pollinators 

that have been found are new as potential pollinators of P. alpina. In northern Sweden the 

flowers of P. alpina were visited mostly by dipterans (true flies) like family Syrphidae 

(hoverflies). On the island of Gotland Syrphidae were regular visitors and also the families 

Lasioglossum (sweat bee), Empididae (dance flies) and Anthomyiidae (root-maggot flies). 

Wild bees are not likely to be found in northern Sweden or in the mountains and therefore no 

previous observations of these have been done. 

To get a more reliable data set from the experiment it is a good idea to remake it in a new site 

that is not infested with anther-smut fungi. To choose sites one year before the experiment 

will take place would be a good idea. Hibernacula or early buds did not show any signs of 

anther-smut, only when the flowers were in bloom. It would also be interesting to know if the 

anther-smut infestation varies between years. 
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Bilaga 1. Karta över Gotland och de besökta lokalerna med Pinguicula alpina.  



 
 

Bilaga 2. Koordinater till lokalerna med Pinguicula alpina från bilaga 2. 
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Namn Nord Ost 

Klinte område 1 6388169 0700216 

Klinte område 2 6388142 0700258 

Brucebo 6398688 0699487 
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Grausne källmyr 1 6414732 0709667 

Grausne källmyr 2 6414859 0709753 

Bluttmo-Gildarshagen 6418960 0736701 
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Torsburgen 6369902 0723615 
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Mallgårds myr 2  6358375 0697921 

Mallgårds myr 3 6358160 0697956 

Storsund 1 6385850 0725703 

Storsund 2 6385973 0725554 

Storsund 3 6385989 0725480 
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11. Ansén Nilsson, Marianne. 2004. Jämförande studie av anlagda och naturliga våtmarker på Gotland. Främst 

med avseende på kärlväxtfloran. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

12. Östbrant, Inga-Lena. 2004. Vegetation och fårbete på Stora Karlsö. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

13. Henningson, Eva. 2005. Predationens betydelse för habitatspecifik pigmentering hos sötvattensgråsuggan, 

Asellus aquaticus. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Hargeby. 

14. Martinsson, Jesper. 2005. Skillnader i otolittillväxt och ålder vid metamorfos mellan olika populationer av 

skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

15. Dahlman, Gry. 2005. Äggproduktion i förhållande till fiskens storlek, ålder och kondition hos skrubbskädda 

(Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

16. Larsson, Kristin. 2005. Storlek och täthet hos årsyngel av havsöring (Salmo trutta) – en studie relaterad till 

omgivningsfaktorer i sex närliggande vattendrag på Gotland. (20p). Handledare: Bertil Widbom, Lars 

Vallin. 

17. Pennanen, Petri. 2005. Ägg- och larvkvalitet hos skrubbskädda, Pleronectes flesus, i relation till honans 

storlek, ålder och kondition. (20p) Handledare: Anders Nissling. 

18. Hallberg, Nina. 2005. Födoval hos juvenil skrubbskädda (Pleuronectes flesus) och piggvar (Psetta maxima) 

i relation till födoutbudet: Föreligger födokonkurrens? (20p). Handledare: Bertil Widbom, Anders 

Nissling.  

19. Larsson, Therese. 2006. Boplatsval, täthet och kläckningsframgång hos vadarfåglar på gotländska 

strandängar. (20p) Handledare: Kjell Larsson. 

20. Björklund, Teresa. 2006. Etnobotanik och diversitet i köksträdgårdar på Kuba. (20p). Handledare: Bertil 

Ståhl. 

21. Ridbäck, Ulrika. 2006. Botanical diversity in fragments of semidecidous forest in western Ecuador. (20p) 

Handledare: Bertil Ståhl. 

22. Britse, Lina. 2006. Frö- och groningskaraktärer hos Styrax officinalis (Styracaceae) och deras samband med 

artens begränsade spridningsförmåga i Italien. (20p) Handledare: Karin Bengtsson, Francesco Spada. 

23. Garnett, Jason. 2006. Best Environmental Practices and Technology on U.S. Golf Courses: Factors 

Affecting Implementation (Thesis in Coastal Zone Management, 10p). Handledare: Kjell Larsson 
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24. Persson, Måns. 2007. Reproduktionsbiologiska studier av salmbär, Rubus caesius. (20p). Handledare: Bertil 

Ståhl, Jette Knudsen. 

25. Hallenfur, Lotta. 2007. Corydalis gotlandica (Papaveraceae) – reproduktionssystem och morfologi i olika 

populationer. (20p). Handledare: Bertil Ståhl, Jette Knudsen. 

26. Sundin, Josefin. 2007. Mating system and sexual selection of River lamprey, Lampetra fluviatilis, on 

Gotland. (10p). Handledare: Kjell Larsson, Nils Ljunggren. 

27. Semenov, Oleg. 2007. Different ways of natural gas transportation. Their advantages and disadvantages in 

the light of the North European Gas Pipeline. (Thesis in Coastal Zone Management, 15 ECTS credits). 

Handledare: Kjell Larsson. 

28. Bardtrum, Jens. 2007. Bycatches of Birds in the Gotlandic Turbot Fishery. (Thesis in Coastal Zone 

Management, 15 ECTS credits). Handledare: Anders Nissling. 

29. Ljunggren, Nils. 2007. Lekbeteende och populationsstruktur hos flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, på 

Gotland. (30 hp). Handledare: Kjell Larsson, Mikael Svensson. 

30. Buhre, Louise. 2008. Habitatets betydelse för dårgräsfjärilens, Lopinga achine, förekomst på Gotland. (15 

hp). Handledare: Bertil Widbom. 

31. Lindell, Mattias. 2008. Akvariestudier av stensimpans, Cottus gobio, födoval och jaktbeteende. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom 

32. Sällebrant, John. 2008. Habitatpreferenser för juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus) och piggvar 

(Scophtalmus maximus) – bottensubstratets betydelse för överlevnad och tillväxt hos den gotländska 

populationen. (30 hp). Handledare: Anders Nissling. 

33. Strömbom, Markus. 2008. Tardigrades on epiphytic lichens in the Visby area – abundances and 

morphometrics. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

34. Röstlund, Karolina. 2008. Kannibalistiskt beteende hos flodkräfta, Astacus astacus: Effekter av tidigare 

födoval. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

35. Bolander, Sebastian. 2008. Betydelsen av uppvandrande större fisk för bottenfaunasamhällets struktur i två 

åar på Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

36. Ridbäck, Ulrika. 2008. A floristic study of Polylepis forest fragments in the central Andes of Ecuador. (15 

hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

37. Hallin, Borit. 2009. En studie av några hotade åkerogräs på Gotland. (30 hp). Handledare: Karin Bengtsson. 

38. Siitonen, Sanna. 2009. Havsöringsfisket på Gotland. För vem och till vilket värde? (30 hp) Handledare: 

Patrik Rönnbäck. 

39. Kulsdom Asterhag, Laila. 2009. Mnemiopsis leidyi – utbredning och födoval i svenska vatten. (30 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

40. Enström, Isabel. 2009. Substistence use and management of mangrove ecosystems – a study of community 

based conservation in Samoa. (15 hp). Handledare: Patrik Rönnbäck. 

41. Nygren, Daniel. 2009. Födoval hos juvenil piggvar (Psetta maxima): Effekter av bytesstorlek. (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling, Bertil Widbom. 

42. Nygren, Daniel. 2009. Direkta effekter av insekticiden deltametrin på zooplankton och bottenfauna – en 

fältstudie av bieffekter av insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Gotland. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

43. Enström, Lars. 2009. Gamla tallars betydelse för biologisk mångfald på Gotland. (15 hp). Handledare: 

Bertil Widbom. 

44. Winberg, Peder. 2010. Ecological and energetic properties of a system. Assessing the importance of system 

dependence (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

45. Persson, Åsa. 2010. Mixotrofa dinoflagellater i två vikar på Gotland. Förekomst och påverkande faktorer 

(30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

46. Södergren, Carin. 2010. How stimuli by toys affect pigs growth, health and welfare (15 hp). Handledare: 

Gunilla Rosenqvist. 

47. Lindqvist, Charlotte. 2010. Does female scent trigger male response? A behavioral study on the broad-

nosed pipefish (Sygnathus typhle) in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist. 

48. Andersson, Martin. 2010. Muddring i Ireån. Indirekta effekter på bottenfaunan nedströms (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 
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49. Olsson Hedman, Mia. 2011. Effekter på insektsfaunan efter restaurering av Salmbärshagen i Stenkyrka s:n, 

Gotland (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

50. Kangasniemi, Sanna. 2011. Färgval hos blomkrabbspindeln (Misumena vatia) med och utan konkurrens (15 

hp). Handledare: Bertil Widbom. 

51. Johansson, Karl-Magnus. 2011. Fredningseffekter och rekryteringsproblem hos abborre (Perca fluviatilis) i 

Stockholms skärgård (15 hp). Handledare: Anders Nissling. 

52. Skagerberg, Frida. 2011. The effect of landscape structure on distribution and abundance of Lobaria 

pulmonaria (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl, Per Johansson. 

53. Wallin, Jakob. 2011. Plant-pollinator networks in three habitats on a Baltic island (30 hp). Handledare: Jette 

Knudsen.  

54. Asp, Annette. 2011. En pilotstudie över gråsälens (Halichoerus grypus) födoval runt Gotland. Kan 

gråsälens predation på fisk ha en strukturerande effekt på det lokala beståndet av piggvar? (30 hp). 

Handledare Anders Nissling, Karl Lundström. 

55. Peräläinen, Sofia. 2011. Detection of trends in Baltic Grey seal health (15 hp). Handledare: Bertil Widbom, 

Britt-Marie Bäcklin. 

56. Retz, Rebecca. 2011. Effects of temperature on growth in juvenile Baltic turbot (Psetta maxima) (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

57. Larsson, Elin. 2011. Miljöstatusundersökning i Kisaån, Östergötland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

58. De Gouveia, Manuela. 2011. Predation av sandräka (Crangon crangon) på juvenil piggvar (Psetta maxima) 

och juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus). – Betydelse av yngelstorlek för överlevnad hos piggvar 

och skrubbskädda efter bottenfällning. Handledare: Anders Nissling. 

59. Bystedt, David. 2012. Havsöringens (Salmo trutta, lekvandring i Själsöån, Gotland (15 hp). Handledare: 

Anders Nissling, Lars Vallin. 

60. Kenczek, Carolin. 2012. Rådjur (Capreolus capreolus) på Gotland. Populationsutveckling och 

spridningsmönster. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

61. Wallin, Isa. 2012. Swimming behavior and mortality of the indigenous amphipod Monoporeia affinis in 

presence of the invasive polychaete Marenzelleria spp. in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

62. Johansson, Anna “Sixten”. 2012. A plant-pollination network on Fårö island – Description, comparison and 

general patterns (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

63. Basth, Mia. 2012. Underlag för en pedagogisk turled i permakulturekobyn Suderbyn. (15 hp). Handledare: 

Karin Bengtsson. 

64. Nyström, Dennis. 2012. Vårpassagen hos trädgårdssångare (Sylvia borin), ärtsångare (Sylvia curruca) och 

svarthätta (Sylvia atricapilla) vid Hoburgen – Fenologisk studie av tidsperioden 1999-2011 (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

65. Grantén, Julius. 2012. Vattenanalys av närsalter i Ireån – En utdiknings effekter på närsaltshalter och en 

jämförelse av två olika system för vattenanalys (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

66. Plahn, Jenny. 2012. Undersökning av miljöstatusen i Gothemsån/Dalhem i anslutning till utsläpp av 

lakvatten från sopdeponi i Roma 2010 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

67. Ljungberg, Jennie. 2013. Sydlig ladlav, Cyphelium notarisii, på Gotland  –  Ekologi, utbredning och 

bevarande (15 hp). Handledare: Bertil Ståhl 

68. Norrby, Nils-Erik. 2013. Igelkottar i jordbrukslandskapet på Gotland 2011 (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom, Mattias Olsson. 

69. Holpers, Jimmy. 2013. Styrande faktorer för makrofytsamhället i fem gotländska åar (15 hp). Handledare: 

Bertil Widbom. 

70. Törnkvist, Fanny. 2014. Skötselplan för naturreservatet Helges Hage (15 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

71. Hoffman, Ellinor. 2014. Forced copulation hos gräsänder (Anas platyrhynchos) i Almedalen, Visby (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

72. Karlsson, Jennie. 2014. Pica-beteende hos katter (Felis catus): påverkan av ras och miljö? (15 hp). 

Handledare: Juha Alatalo. 

73. Gustafsson, Rickard. 2014. Habitatval, migrations- och furageringsaktivitet hos gädda (Esox lucius) 

härstammande från Österby myr, Gotland (30 hp). Handledare: Anders Nissling, Olof Engstedt. 

74. Lewin, Marcus. 2015. Taxonomic revision of the genus Chamaecrista (Fabaceae) in Ecuador (15 hp). 

Handledare: Bertil Ståhl. 

75. Larsson, Oscar. 2015. Ett pollinationsnätverk på Södra Hällarna, Gotland (30 hp). Handledare: Jette 

Knudsen 

76. Martelius, Janna. 2015. Försök med födopreferenser för kompostmasken Eisenia andrei för utveckling av 

odlings- och sorteringsteknik. (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 
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77. Fransson, Lina. 2015. Äggläggningspreferenser för honor av väddnätfjäril, Euphydryas aurinia, på området 

Bälsalvret, Gotland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

78. Nilsson, Emelie. 2015. Hävdens inverkan på fenologi och artrikedom i ängen. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson 

79. Magnusson Overmark, Amanda. 2015. The development of eggs and larvae of the two frog species Rana 

temporaria and R. arvalis – A field study in Białowieza National Park, Poland (15 hp). Handledare: 

Bertil Widbom. 

80. Nyberg, Sofia. 2015. Egg buoyancy and survival probabilities of the Baltic flounder (Platichtys flesus) – 

Differences between spawning areas and interannual variation in conditions for reproduction (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling, Christoph Petereit. 

81. Montgomerie, Emily. 2015. Temporal correlation between the acoustic activity of harbor porpoise and the 

movement activity of their prey species at Kullaberg, Sweden (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

82. Nielsen, Cecilie. 2015. Födoval och potentiell födokonkurrens hos svartmunnad smörbult (Neogobius 

melanostomus) (15 hp). Handledare: Anders Nissling. 

83. Nordin, Malin. 2015.  Pinguicula vulgaris (fjälltätört) på Gotland: pollination och fortplantning (30 hp). 

Handledare: Bertil Ståhl. 


