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Vanilla bosseri är en vaniljorkidé som enbart finns på Madagaskar. Den har stora, 
mycket iögonfallande vita och orangefärgade blommor och växer som en lian. Den 
slingrar sig upp längs med buskage och trädstammar för att på 3-5 meters höjd bilda 
stora blomställningar med omkring 15 blommor som slår ut en i taget. Blommorna är 
kortlivade och vissnar redan efter en dag. Orkidén är en så kallad bedragare, det vill 
säga blommorna producerar ingen nektar eller annan belöning åt sina besökare. Dess 
blomegenskaper är dock allmänt typiska för blommor med belöning och besökarna 
blir därför lurade. 
 
V. bosseri är helt beroende av pollinatörer för sin reproduktion. Den naturliga 
fruktsättningen, alltså andelen blommor som pollineras och utvecklas till frukt, är 
mycket låg. Pollinationsförsök där blommor handpollinerades hade mer än tio gånger 
högre fruktsättning, vilket innebär att artens reproduktiva framgång är begränsad, i 
detta fall troligen av det låga antalet pollinationsbesök.  
 
Orkidéer är kända för att ha specifika pollinationsmekanismer, där enbart en eller ett 
fåtal arter fungerar som effektiva pollinatörer. Pollinationsmekansimen hos V. bosseri 
är ganska enkel. Ett bi landar på den yttre delen av blommans tunnelformade läpp och 
kryper in i jakt på föda. På vägen ut måste det höja upp kroppen för att ta sig över två 
åsar som skapar en trång passage. Denna rörelse gör att biet först kommer i kontakt 
med pistillmärket och sedan ett klibbigt rostellum, en struktur som skiljer pollen och 
pistillmärke åt för att undvika självbefruktning, och därifrån får lite ”klister” på 
ryggen. Därefter kommer biet i kontakt med ståndaren och får pollenmassa avsatt på 
den klistriga biten av ryggen. Biet flyger därefter vidare till nästa blomma och när 
samma procedur upprepas avsätts denna gång pollen från den tidigare blomman på 
pistillmärket, vilket fullbordar pollinationen, innan ny pollenmassa plockas upp.   
 
Genom att utgå ifrån blommans morfologi är det möjligt att förutsäga hur en effektiv 
pollinatör borde se ut: V. bosseri är uppenbarligen bipollinerad, troligen av ett 
medelstort bi. Den vanligast observerade besökaren var det knappt medelstora biet 
Macrogalea ellioti. Förmodligen är detta bi en aning för litet för att ofta aktivera 
pollinationsmekanismen, men en infångad individ hade en pollenavsättning på 
ryggen, så pollination är möjligt. Dock hade alla infångade individer även samlat in 
pollen vilket de bar på bakbenen. Detta tillsammans med ganska långa och 
återkommande blombesök tyder på att biet inte upplevde sig bedraget, utan istället 
fick en belöning av besöken. Typiska blombesök till bedragande orkidéer är korta och 
med få upprepade besök då besökaren snabbt lär sig att undvika liknande blommor. 
På grund av detta är det troligt att den vanligaste besökaren inte var den effektiva 
pollinatören, utan istället en pollentjuv som vid enstaka tillfällen pollinerar blomman. 


