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Invasiva växter, brist på pollinatörer och biologisk mångfald 
 
I en värld där vi människor reser och handlar 
mycket på en global marknad transporteras många 
organismer till nya delar av världen där de aldrig 
tidigare funnits. De flesta klarar sig inte i den nya 
miljön utan dör, men en del trivs och frodas. När 
sådana arter etableras och förökar sig på platser 
utanför sitt naturliga utbredningsområde kan det 
följas av negativa konsekvenser för arter som 
funnits där länge – så kallade inhemska arter. Då 
kallas de nya arterna ofta för främmande invasiva arter. Ett exempel på detta är den vackra 
och väldoftande växten vresros (Rosa rugosa) som människor på sina resor tagit med sig från 
Sydostasien till bland annat Europa. Vresrosen har här planterats till exempel för dekoration i 
trädgårdar och för att stoppa sandflykt i kustmiljöer. Rosens aggressiva växtsätt hotar dock 
den inhemska floran, eftersom den breder ut sig och mycket effektivt konkurrerar om plats 
och ljus. Ett område där rosen har medfört problem är stranden i Lomma, Skåne, där den 
naturliga vegetationen i vissa områden nästan totalt ersatts av vresros.  
 
Kunskapen om hur vresrosens närvaro kan samverka med andra faktorer än plats och ljus, och 
på så vis indirekt påverka den inhemska floran, är dock begränsad. Exempelvis skulle 
vresrosen kunna konkurrera med inhemska växter också om pollinatörer som till exempel 
humlor. De utgör en viktig resurs för många växter och förändringar i pollinatörers 
födosöksbeteenden kan påverka många arters reproduktion. Mot bakgrunden att både antalet 
individer och antalet arter av olika pollinatörer under lång tid 
drabbats negativt av mänskliga aktiviteter, ville jag därför 
undersöka hur den i Lomma främmande arten vresros (Rosa 
rugosa) påverkar pollinering, pollenhalter och frösättningen hos 
den inhemska arten oxtunga (Anchusa officinalis). Detta gjorde 
jag genom att sommaren 2013 undersöka skillnader mellan tre 
områden med olika mycket vresros. Jag samlade in data om 
bland annat antal blommor på olika plantor, pollinatörer som 
besökte oxtungaplantor (antal individer och arttillhörighet), 
pollenhalter, och hur fröna utvecklades som ett mått på hur 
lyckad reproduktionen hos oxtunga var i de olika områdena.  
 
Resultaten visade ingen effekt av vresros på antalet producerade oxtungafrön, men däremot 
verkar närvaron av vresros bland annat påverka artsammansättningen och födosöksbeteendet 
hos oxtungans pollinatörer. Detta skulle kunna ha negativa konsekvenser för den långsiktiga 
reproduktionen hos oxtunga, eftersom det genetiska utbytet (transporten av pollen) mellan 
plantor påverkas av vresrosen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att närvaron av den 
främmande invasiva vresrosen, i samverkan med bristen på pollinatörer, indirekt kan påverka 
pollinering och reproduktion av den inhemska oxtungan i Lomma. Då detta troligtvis inte är 
en unik situation rekommenderar jag att de komplexa och livsviktiga interaktionerna mellan 
inhemska växter och pollinatörer framöver beaktas i större grad vid arbete med invasiva arter 
och bevarande av biologisk mångfald. 
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