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Bidrar fåglar till spridningen av stenfrö? 

Adam Åberg 

 

Stenfrö (Lithospermum officinale) fungerar som värdväxt åt prickig stenfrömal (Ethmia 

dodecea) vars larver är helt beroende av den. När man nu vill återinföra den regionalt utrotade 

malen till Mälardalen är en stabil population av dess värdväxt ett krav. För att underlätta 

arbetet med att förstärka förekomsten av stenfrö inleddes därför ett samarbete mellan 

länsstyrelsen i Västmanlands län och Uppsala universitet. I detta samarbete utförde jag två 

studier som presenteras i denna rapport. I den första studien undersökte jag hur vatten och 

temperatur påverkar växtens grobarhet samt hur näringsnivåer påverkar den tidiga tillväxten. I 

den andra studien undersökte jag hur frönas grobarhet påverkas av kemisk skada (tillförsel av 

syra) och mekanisk skada (fröna skrapas med sandpapper). Jag arbetade med hypotesen att 

stenfrö betas av kor och därför sprids och gror på sommaren. Detta bör innebära att höga 

vattennivåer i kombination med höga temperaturer skulle ge högre grobarhet i den första 

studien. För den andra studien innebär det att grobarheten bör vara högre hos de frön som 

behandlats med syra än i de som skrapats och de som såddes utan någon behandling. I den 

första studien grodde det så få frön att jag inte kunde dra några slutsatser. I den andra studien 

grodde de frön bäst som skrapats med sandpapper. Det kan tyda på att stenfrö sprids med 

fåglar eftersom man i andra studier har funnit att frön som passerar fågelmagar blir skrapade. 

Det kan också vara ett resultat av valet av styrka på saltsyran som jag använde, kanske var 

den för svag. Med resultaten från min studie i hand föreslår jag att använda sandpapper som 

metod för att enkelt öka grobarheten då man odlar stenfrö i växthus med syfte att plantera ut 

dem i fält senare. 


