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Utavelsdepression hotar hotade växter 
 

I åtgärdsprogram för att rädda hotade växtarter föreslår man ofta en förstärkning av en 
svag, inavlad population. Genom en stödutsättning från någon annan mer livskraftig 
population vill man öka den genetiska variationen och antalet växter. En risk vid en 
sådan utsättning är att de kommande generationerna efter korsbefruktning drabbas av 
utavelsdepression som försämrar populationens överlevnadsförmåga genom att den 
lokala anpassningen störs. Utavelsdepressionen har två komponenter, dels en direkt 
utspädning av gener som passar till den yttre lokala miljön, dels en uppbrytning av 
sådana genkombinatiner som passar bra ihop i den lokala genmiljön. 
 
Genom korsningsförsök kan man studera effekterna av planerade stödutsättningar. I 
den här studien har jag testat en växt som ännu inte är hotad (alvarfibbla) genom att 
korsa olika populationer, och påvisat utavelsdepression hos korsningarna.  
 
Alvarfibblan (Crepis tectorum subsp. pumila) växer bara på Ölands alvarmarker. Den 
är en underart till klofibbla och anpassad till en speciell växtmiljö (det öländska 
alvaret). Eftersom klofibblan invandrat efter den senaste istiden har alvarfibblan haft 
en relativt kort period på sig att utvecklas och differentieras.  
 
Man antar ofta att det är ofarligt att göra stödutsättningar om de genetiska, 
geografiska och ekologiska skillnaderna är små mellan populationerna. Det 
antagandet har inte mycket stöd i vetenskapliga studier. I denna studie har jag använt 
en växt som är knuten och anpassad till en mycket speciell miljö och har ett litet 
utbredningsområde och en kort historia. Ändå verkar det inte riskfritt att flytta 
individer mellan populationer. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan 
populationerna i ekologiskt viktiga karaktärer och att man riskerar att skada 
alvarfibblan genom att flytta individer mellan populationerna på Öland.  
 
En slutsats av detta examensarbete är att man bör vara försiktig då man använder 
stödutsättningar som metod för att förstärka små populationer, även i de fall då 
populationerna tillhör samma underart och växer i samma miljö. 
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Population differentiation and outbreeding depression in Crepis 
tectorum subsp. pumila (Asteraceae) 

 
Crosses between conspecific populations can reduce individual fitness by disrupting 
local adaptations and co-adapted gene complexes (outbreeding depression), a potential 
problem when augmenting or restoring small or declining populations by translocated 
individuals from other localities.  
 
In this study, I have compared progenies from crosses within and between seven 
populations of the locally endemic plant Crepis tectorum subsp. pumila, with special 
emphasis on performance variables and characters that distinguish this alvar ecotype 
from other forms of the species.  
 
Most of the characters showed significant divergence between parental populations, 
pointing to an influence of genetic drift or a history of divergent selection for a spatially 
varying optimum. Hybrids from interpopulation crosses showed apparent outbreeding 
depression in leaf number, anthocyanin appearance time and branch (head) number, 
while signs of heterosis were obtained for other characters. Based on the results of this 
study, some caution seems warranted when using translocation as a tool to boost small or 
declining populations, even when these represent the same ecotype as the recipient 
population. 
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