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Genom att konkurrera om bland annat ljus och näring kan plantor påverka varandra negativt, 

men det kan också finnas positiva effekter av att ha många artfränder i närheten. 

Blomningssynkroni är ett begrepp som beskriver i hur stor utsträckning en plantas blomning 

överlappar tidsmässigt med blomningen hos andra plantor. För plantor med mer än en 

blomma handlar det om hur stor andel av dess blommor som är öppna under de dagar som 

andra plantors blommor är öppna.  

Jag undersökte effekterna av blomningssynkroni hos fjällglim (Silene acaulis) under 

sommaren 2013. Fjällglim växer i bergsområden på norra halvklotet. Arten blommar med ett 

stort antal rosa små blommor. En planta kan blomma i många veckor men varje enskild 

blomma är bara öppen i några dagar. I Sverige finns det nästan bara honplantor och 

hermafroditplantor. Varje blomma på en hermafroditplanta fungerar som både hona och hane. 

Jag utförde min studie på honplantors reproduktion.  

Jag kunde påvisa att det finns ett positivt samband mellan blomningssynkroni och 

reproduktiv framgång. Att blomma i fas med sina grannar inom en stor yta (4*50 m från 

plantan) var viktigare än att blomma i fas med grannar inom en liten radie (50 cm och 100 cm 

från plantan). En anledning till detta kan vara att fjällglimsplantorna växer så glest i det 

studerade området. Det kan ha påverkat dels de pollinerande insekternas beteende, dels hur 

många potentiella partners en planta har i omgivningen. En annan möjlig förklaring är att 

risken för inavel minskar om en planta paras med individer som växer längre ifrån den, 

jämfört med om de växer nära. Studien indikerar också att det är viktigare för en honplanta att 

blomma i fas med hermafroditplantorna i närheten, än att blomma i fas med alla intillväxande 

plantor (alltså både hermafroditer och andra honor). Det är hermafroditplantorna som har 

pollen som behövs för att befrukta honplantan. Det här antyder att den huvudsakliga 

anledningen till att blomningssynkroni är positiv för en planta är att det ökar tillgången på 

partners och pollen, snarare än att det attraherar insekter till området. Det är dock möjligt att 

faktorer såsom väder och plantornas växtplats påverkar resultaten. För att helt kunna skilja på 

effekter av blomningssynkroni och effekter av exempelvis väder behöver man utföra en annan 

typ av studie, där man inte bara observerar utan också påverkar plantorna och de olika 

faktorerna. Dessutom skulle en flerårig studie behövas, för att se vilka effekter av synkroni 

som är del av årlig variation och vilka som utgör en större trend. 

 


