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Ettårig kalifornier utsatt för könskonflikt? 
 
Konflikter mellan könen är ett välkänt fenomen hos insekter och på senare tid har det 
föreslagits att dessa könskonflikter (ett av könen påtvingar en kostnad på det andra könet) 
även förekommer hos växter. Det är av betydelse att studera könskonflikter eftersom det 
kan leda till ny kunskap om hur olika varianter av en art utvecklas och bibehålls samt om 
konflikter mellan könen kan påverka artbildning. 
 
Örten Collinsia heterophylla från Kalifornien är en art vars blommor är tvåkönade 
(ståndare och pistill i samma blomma). Märkets mottaglighet är fördröjd, märket mognar 
när ungefär hälften av blommans fyra ståndare mognat. Tidigare studier har visat att 
fröproduktionen blir lägre om pollen lyckas befrukta fröämnen innan märket är moget. 
Den försämrade fröproduktionen tyder på att det är kostsamt att bli befruktad tidigt och 
detta har föreslagits vara en könskonflikt. Hur frösättningen hos blommor i olika 
utvecklingsstadier påverkas av pollenmängd är hittills okänt men mycket pollen anses 
oftast gynna fröbildning. I min studie undersökte jag tre faktorer som kan tänkas påverka 
fröbildningens start samt fröantal och frövikt, vid olika stadier av märkets mognad. De 
faktorer jag undersökte var; pollenmängderna mycket (fler än 30 korn) och lite (ca 20 
korn), pollentyp (själv/utkors - pollen från samma eller annan individ än den som 
pollineras) samt vilken av artens två färgvarianter (vit eller lilabandad) som användes.   
 
Fröbildningens start påverkades av pollentyp och det visade sig att självpollen var bäst på 
att befrukta fröämnena i tidiga stadier av märkets mognad och att varken färgvariant eller 
pollenmängd spelade någon roll för hur tidigt frö bildades. Vidare bildades flest frön när 
pollineringen gjordes i sena stadier och när mycket pollen användes. Vad gäller frövikten 
så var den högst för den vita varianten, vilken bildade flest frön med utkorspollen. För 
båda färgvarianterna var fröerna tyngst när de bildats i sena stadier. 
 
Hög pollenkonkurrens verkar inte vara viktig i tidiga stadier eftersom pollenmängden inte 
påverkade när frön först bildades, däremot har ökad pollenmängd en positiv effekt på 
antalet bildade frön. Kostnaden för tidig befruktning visade sig i den lägre 
fröproduktionen och även i den minskade frövikten. Att fröna hos den vita varianten var 
tyngst beror antagligen på utkorspollen ofta ger större frön. Den lilabandade varianten har 
i tidigare studier visat sig vara bättre än den vita på att befrukta fröämnen, vilket skulle 
kunna leda till att den vita varianten försvinner, dock tyder mina resultat på att den vita 
varianten är bättre på att undgå tidig befruktning. Sammanfattningsvis kan man säga att 
de två varianterna har olika reproduktiva fördelar vilket kan vara anledningen till att båda 
varianterna finns kvar i naturen.  
 
Mina resultat att fröproduktionen och även frövikten hos C. heterophylla påverkas 
negativt av en tidig befruktning stödjer könskonfliktsteorin om att en part betalar ett 
högre pris för förökning. Framtida studier kan förhoppningsvis öka kunskapen om 
könskonflikter och vilka anpassningar hos de olika könen som kan tänkas följa i 
konflikternas spår.  
 
Handledare: Josefin Madjidian och Åsa Lankinen 
Examensarbete 15 hp i växtekologi 2009 
Ekologiska institutionen, Lunds universitet 



 
Sofia Hydbom 
 

Effects of pollen load size, inbreeding and parental colour 
morph on onset of stigma receptivity and seed production in 
Collinsia heterophylla (Plantaginaceae) 
 

Abstract 
Recently some focus on sexual conflicts has been directed towards plants. In 
Collinsia heterophylla, it has been suggested that the reduced seed set seen when 
flowers are fertilized at early stages of floral development is caused by a sexual 
conflict over timing of stigma receptivity. I examined the effects of pollen load 
(large vs. small), pollen type (self vs. outcross pollen) and floral colour morph 
(dark vs. white) on timing of stigma receptivity and seed production at different 
floral developmental stages in a population of C. heterophylla. I found that pollen 
load size had no effect on onset of stigma receptivity and that self pollen 
succeeded better than outcross pollen at producing seeds at early stages, the latter 
suggesting a potential within-individual sexual conflict. Furthermore, I found that 
not only a lowered seed production but also a lowered seed weight was observed 
at early stages. Recipients of the white morph produced heavier seeds than those 
of the dark morph, potentially due to the white morph not producing any seeds in 
the earliest stage of floral development. To conclude, this study proposes that it is 
not the amount of pollen in a single pollination alone that affects the ability of 
some pollen to induce stigma receptivity of C. heterophylla. Additionally, the 
lowered seed weight of early fertilizations (a cost for the female function) 
strengthens the suggestion of a sexual conflict over timing of stigma receptivity. 
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