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Målsättningen för denna undersökning var att utreda hur inre
och yttre faktorer såsom blomfärg, antal blommor, fenoJ-ogi,
väderlek och habitat påverkar fruktsättningsframgången hos den
nektarlösa arten Dactylorhiza sambucina.
Undersökningen utfördes i 5 bestånd på Nåtö, Lemland, Âl-and under
våren och sommaren 1991 och l'992.
Undersökningen utfördes çJenom individuell märkning av 300 resp.
2?5 individ hos vilka blomfärg, antal blommor, fenologii och
deras samband med fruktsättningen undersöktes. Därtil-l under-
söktes den omgivande miljön, föIjearter och väderlek. Pol.l-ina-
tionsförsök och undersökning av fruktsättning och frökvalitet
vid handpol_linering mel-lan och inom färgformerna gjordes även.

Frukt.sättningen per blomma var Iåg, under 10 %, vilket är vanJ-igt
bland nektar.lösa orkidéer. Andelen individ som inte deltog i
reproduktionen var över 50%. Hos D. sa¡¡¡I2ucina är andelen
reproducerande individ relativt stort i jämförelse med många
andra nektarlösa orkidéer. Dactylorhiza sambucina torde vara
sLarkt pollinationsbegränsad då artificiell- pollination
ökade reproduktionsframgången stort.
Antalet. blommor hade etL samband med fruktsättningframgången/
en följd av större attraktionsförmågdpå pollinatörerna. Detta
är speciellt tydligt i mindre blomstäl-Iningar medan sambandet
blir otydligt hos individ med mer än 15 blommor. Blomantalet
förklarar dock endast en liten del av variationen i frukt-
sätLningen då en stor del av individ i alla blomantalsk.Iasser
inte sätter frukt. Blomfärgen har antagits kunna öka repro-
duktionsframgången genom den ökade lurendrejerieffekten.
I denna undersökninq kunde ett visst gynnnande av den gula
färgformen ses i vissa bestånd, men ski.Ilnaden var säl1an
signifikant, detta trots att den guJ-a färgformen var den klart
ovanl-igare i afla bestånd och därmed borde ha ett selektivt
övertag. Vid blombesöken växlade poJ-Iinatörerna ofta me.Ilan
de två färgformerna och vilket resultatet av dessa korsningar
är kvarstår som en intressant och ouppklarad fråga.
Ind.ivid som hade påbörjat sin blomning före populationens
blomningsmedian hade inte en signifikant större fruktsättning.
Däremot kunde ett visst gynnande ses av de individ som hade
många blommor oppnade något efter medianen. Individ med

stora blomst.ällningar påbörjade sin blommning tidigare än
små indj-vj-d. Frosten hade en drastisk inverkan på fruktsättnings-
framgången p.g.a. skador i form av slokade blommor och knoppar som
inte utveckl-ades. Skillnader i fruktsätthingsframgång och ant.al
blommor fanns mellan olika habitat, men det âr svårt att peka
på de betydande faktorerna.
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