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Himmelsblommeväxter gör skäl för sitt namn, de är ofta starkt blå, rosa eller gula. En växt 
i familjen, Coleotrype madagascarica finns endast på Madagaskar där den växer i fuktiga 
skogsgläntor. Likt den svenska flaggan lyser C. madagascarica i blått och gult. De tre 
kronbladen är blå medan ståndarna täcks av ett virrvarr av tunna, intensivt gula hår som 
bildar en boll i mitten av blomman. Generellt finns det inte mycket information om 
himmelsblommeväxters utbredning och pollinationsbiologi. Syftet med denna studie var 
att hitta de viktigaste och mest effektiva pollinatörerna till C. madagascarica. Studien 
utfördes under november – december 2014 i den kraftigt fragmenterade skogen Ankafobe, 
ca 130 km norr om Antananarivo. 

Alla arter i familjen saknar nektar, och pollen är den enda belöningen för 
blombesökare. Hos C. madagascarica finns det särskilt ett särdrag som är viktigt för 
pollinationsmekanismen. Till skillnad från det vanligaste sättet hos blomväxter att släppa 
ut pollen, via springor längs med ståndarknapparnas sidor, sker det hos C. madagascarica 
via runda porer i toppen på ståndarknapparna. För att få ut pollenet måste besökaren 
använda sig av vibrationer som alstras med hjälp av vingmusklerna.  

Vibrationspollination (”buzz pollination”) förekommer hos ganska många 
växter, bland grödor exempelvis potatis och tomat. Vid ett besök sätter sig biet över 
ståndarna, och genom att hålla i dem med benen samtidigt som det vibrerar förs 
vibrationerna till ståndarna och ståndarknapparna. Pollenet kommer då att spruta ut ur 
ståndarporerna och hamna på biets mage där det, ögonblicket därpå medan biet befinner 
sig i flykt, kan samlas in med benrörelser. Hela förloppet sker på någon sekund. En del av 
det insamlade pollenet överförs mellan plantor och ger frösättning. För åskådare – eller 
snarare åhörare – kan surrandet stundom uppfattas på upp till 5 meters håll. 

En avgörande komponent för pollinationen hos C. madagascarica är hur växten 
drar till sig pollinatörer. Blommans intensivt gula hårboll på ståndarna utgör en skarp 
kontrast mot de högblå kronbladen. Många blå- eller lilablommiga växter har även 
ultravioletta (UV) mönster, synliga för insekter men inte för människor. Under blomningen 
får C. madagascarica dessutom en intensiv lila färg på basen av de översta bladen på de 
blommande skotten som gör växten mycket synlig på avstånd. 

Den spektakulära gula hårbollen som bildas av ståndarfilamenten kan ha flera 
viktiga funktioner kopplade till pollination. Dels ger de intryck av att det finns stora 
mängder pollen vilket kommer att locka många besökare. För de besökare som inte kan 
vibrera fungerar detta dock som rent bedrägeri. En annan funktion kan vara att håren 
kanske hindrar pollentjuvar, dvs. besökare som inte bidrar till pollination.  

Av de fem biarter som jag såg besöka C. madagascarica använde sig tre av 
vibrationer. Den som utförde flest blombesök var Pachymelus limbatus, ett ganska vanligt 
förekommande bi i skogiga miljöer på centrala och östra Madagaskar. Cirka 17 mm långt 
stämmer det bra överens med storleken på blomman av C. madagascarica. Vid besök kan 
biets päls lätt nudda vid pistillen, vilket möjliggör pollination. P. limbatus är troligtvis en 
viktig pollinatör för C. madagascarica. Denna kunskap om växtens reproduktion kan i 
framtiden visa sig vara mycket användbar för att bevara arten C. madagascarica för 
framtida generationer. 


