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Om du går upp längs en bergsluttning kommer du antagligen lägga märke till att det blir 
både kallare, soligare och kanske lite blåsigare. Dessa förändraringar i miljöfaktorer har ett 
globalt samband med altitud då de upplevs längs alla bergsluttningar världen över och inte 
bara du, utan även växter och djur lägger märke till dessa förändringar. Det är sedan länge 
känt att organismer anpassas till sin miljö genom evolutionära processer, vad som dock 
inte är lika välkänt är om de även anpassas till altitud. Under 1900-talets början 
utforskades just detta i de kaliforniska bergen genom att byta plats på växter från 
bergstopparna och växter från dalen. I de här omplanteringsexperimenten lade forskarna 
märke till att många av växterna verkade prestera sämre när de inte fick växa på sin 
ursprungliga altitud. Det har lagt grunden till vad som idag är ett brett forskningsfält och 
anpassning till altitud har påvisats i en mängd olika organismer. 
 
I en av Schweiz torraste och varmaste kantoner, Wallis, är stennejlikan (Dianthus 
sylvestris) vanlig, både nere i dalarna och högre upp mot bergstopparna. Tidigare 
observationer har visat att populationerna nere i dalen och de uppe på berget skiljer sig åt i 
stjälkhöjd, blomstorlek och blomfärg. Dessa observationer kan peka mot att populationerna 
är anpassade för sin altitud, då de medelhavslika klimatet nere i dalarna skiljer sig väldigt 
mycket mot det kallare klimatet som återfinns på högre altitud.  
 
För att ta reda på om stennejlike-populationerna är anpassade till altitud användes frön 
insamlade från både hög och låg altitud i två experiment, ett i fält och ett i växthus. 
Experimenten visade på att fröna gror så fort som miljön blivit tillräckligt passande oavsett 
deras ursprungsaltitud, något som tyder på att fröna kan gro under samma sommar som de 
produceras. Populationerna från hög altitud blommade betydligt tidigare än de som 
härstammade från låg altitud, vilket indikerar att blomningstiden är anpassad till den 
kortare sommaren på hög höljd. De mest spännande resultaten är de angående biomassa 
och sannolikheten att blomma, vilka tillsammans sänder en stark signal att växterna från 
hög altitud är anpassade till livet på hög höjd. I fältstudien visade det sig att växterna från 
hög altitud mådde betydligt bättre än de från låg altitud när de fick växa på hög höjd. De 
hade både starkare tillväxtförmåga och större sannolikhet att blomma. Det här är inte bara 
en signal att de är anpassade till altitud, utan indikerar även att miljön uppe på berget är 
tuffare att överleva i än den nere i dalarna. Det är viktigt att nämna att vi inte fick reda på 
vad som händer i fält under sommaren eftersom informationen som blev insamlad var 
begränsad till vinter och vår. Även om vi inte kunde se det, är det mycket möjligt att 
växterna från låg altitud är anpassade till det torra sommarklimatet nere i dalarna. Så för att 
få en klar bild av vad som händer i fält bör hela livscykeln undersökas. 
 

 


