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Enbart en liten skillnad i doft mellan två växtarter kan räcka för att de ska pollineras av två 
skilda pollinatörer och detta hindrar arterna från att korsas med varandra. Två arter kan 
därmed bildas till följd av en liten molekylär förändring. Detta fenomen förekommer främst 
hos växter med en specifik form av pollinering, sexuellt vilseledande växter. De är växter som 
lurar sina pollinatörer genom att framstå som en insektshona för att själva bli pollinerade. 
Hanen pollinerar därmed växten genom att försöka para sig med blomman. Bland några av 
dessa växter är doft den signal som den pollinerande hanen förlitar sig mest på.  
 
 
Doft som gräns mellan arter  
Hos sexuellt vilseledande växter har doft visat sig vara en av de viktigaste signalerna för att 
locka till sig en pollinatör men en insektsliknande form och färg spelar också in. Trots att 
blommorna är väldigt lika till utseendet kan det räcka med små olikheter hos de kemiska 
beståndsdelarna i blommans doft för att en annan pollinatör ska lockas till att pollinera den. 
Man har bland annat hittat två arter, Ophrys sphegodes och Ophrys exaltata, som förekommer 
i samma geografiska område men pollineras av olika steklar på grund av små skillnader i 
orkidéernas dofter (figur 1). Det innebär att artgränserna upprätthålls mellan de två växterna 
genom deras variation i doftproduktion. 
 

 

 
Lurad till parning 
De flesta växter vi ser omkring oss är blomväxter. Många av dem producerar blommor som är 
vackra eller väldoftande för att locka till sig en pollinatör. Pollinatörerna erbjuds oftast 
belöning för sina tjänster, till exempel i form av nektar. Det finns dock blommor som inte 
erbjuder någon belöning och som är väldigt specifika i sitt sätt att locka till sig en pollinatör, 
nämligen de sexuellt vilseledande. Sexuellt vilseledande växter blir pollinerade genom att en 

Sexuellt vilseledande växter blir 
pollinerade genom att en 
insektshane försöker para sig med 
blomman  
 
Pollinering är könlig förökning 
bland fröväxter 
 
Till en art räknas alla de 
individer som kan para sig och 
få fertil avkomma med varandra 
 
Reproduktiva barriärer hindrar 
individer från att korsas med 
varandra 
 

Figur 1. Ophrys sphegodes (t.v.) och Ophrys exaltata (t.h.) är båda 
sexuellt vilseledande orkidéer (Källa: Britannica ImageQuest & 
Wikimedia Commons). 
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hanlig insekt försöker para sig med blomman. Blomman lurar hanen genom att likna en honlig 
insekt i doft och utseende. Insekten får ingen belöning eller något positivt ur händelsen, då 
energi oftast slösas på att försöka para sig med blomman, men blomman blir förhoppningsvis 
pollinerad. 
 
 
Varför inte olika arter kan korsas 
För att två individer ska tillhöra samma art, enligt det biologiska artbegreppet, måste de 
tillsammans kunna få avkomma som är fertil. Olika arter har nämligen så kallade reproduktiva 
barriärer mellan sig som hindrar dem från att få avkomma med varandra. Det kan vara 
barriärer som helt hindrar parning från att ske. Till exempel kan arterna befinna sig på olika 
geografiska platser eller så kan de, om de är blomväxter, blomma vid olika tillfällen på året. 
Detta leder till att de aldrig kan mötas för att bilda avkomma. Det finns också barriärer som 
verkar mot att en avkomma bildas om parning skulle ske eller att avkomman blir steril.  
 
 
Vad innebär detta? 
Att det finns växter som är reproduktivt isolerade från varandra på grund av en liten 
doftskillnad är ett exempel på att två arter kan vara åtskilda till följd av små skillnader i en 
viss egenskap. Dessa skillnader är kanske inte alltid uppenbara och liknande fenomen är 
viktiga att studera för att vidare kunna förstå artbildning och dess processer.  
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