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• Spridningens olika steg
• Spridningsbegränsning
• Exempel på studier – fokus på kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar
• Några sammanfattande tankar givet dagens 

tema

Upplägg



Frisläppande

Transport

Etablering

Spridningens olika processer



Frisläppande



Johansson et al. in press, Functional ecology



Transport

Olika vektorer – vatten, vind, djur
Anpassningar – flytförmåga, plymer, krokar, ornamentering
Stor variation – t.ex. i storlek

Bryophyte spore size

Spore size (micrometre)
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Transport

Norros et al. 2015, Ecology and Evolution



Fröregn / ”propagule pressure”

Lönnell 2014

Potentialen för höga 
nivåer av ”propagule
pressure” större för arter 
med små diasporer för de 
är ofta producerade i 
större mängder



Marteinsdottir 2014, PlosOne

Fröregn i en hagmark och frönas ursprung

I provytan

Inom 100 m

> 100 m



Etablering

Skarpaas et al. 2011, Evolutionary Ecology



En vanlig spridningskurva

Tätheten av frön eller 
sporer är högst nära källan 
– gäller även små sporer!

Söderström & Jonsson 1987

Men det finns ofta en 
svans med diasporer
som kommer längre



Flind & Vellend 2005

Spridningsbegränsning



Att experimentellt visa spridningsbegränsning

Ehrlén & Eriksson 2000, Ecology

Många experiment har visat 
att arter kan etablera sig där 
de inte finns just nu.

Om det är så finns en 
spridningsbegränsning.



“This review shows that movements by 
many plant species are likely to lag behind 
broad-scale patterns of climate change 
over the remainder of this century”

Corlett & Westcott 2013, TREE



Hilmo & Såstad 2001, Biol. Cons.

Utsåning av lavar på kvistar

29% av referenskvistarna 
i det gamla beståndet 
hade koloniserats medan 
bara 10% i det unga 
beståndet (p=0.006). 

Lobaria scrobiculata (diamant)
Platismatia glauca (cirkel)
P. norvegica (kvadrat)



Edman et al. 2004, Ecol. Appl.

Många lågor
på lokalerna

Ett experiment med utlagda lågor

Få lågor
på lokalerna

Lokala tätheten 
viktig för chans 
till etablering



Sundberg 2006. J. of Biogeography

Kolonisering av vitmossor på öar



Lönnell et al. 2014. Ecography

Produktionen av sporer 
på landskapsnivå kan 
vara viktigare än 
konnektiviteten

Kolonisering av en mossa på bar lera



Kolonisering av kalkade myrar

kärlväxtarter ~ artens vanlighet + diasporernas storlek

mossarter ~ artens vanlighet + hur ofta den har kapslar

27% av kärlväxterna koloniserade ≥ 1 myr 
67% av mossorna koloniserade ≥ 1 myr

Lönnell & Hylander, opubl.

Antal koloniserade myrar:
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A) Vascular plants B) Bryophytes

Moerckia hibernica

Leiocolea bantriensis

Bryum pseudotriquetrum

Campylium stellatum

Paludella squarrosa

Aneura pinguis

Scorpidium revolvens
Trichophorum alpinum

Carex diandra

Selaginella

Number of colonized mires
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Kolonisering av kalkade myrar

Lönnell & Hylander, opubl.



Gjerde et al. 2015, Ecography

Kolonisation av lavar på asp i SV Norge

Långdistansspridning 
viktigare än 
kortdistansspridning 
som förklaring till 
förekomstmönstret



Gjerde et al. 2015, Ecography

Paradox? 
God spridningsförmåga och spridningsbegränsning

bakgrundsnivåer avgör när 
konnektiviteten är viktig 



• Etableringen en flaskhals i många lägen – öppna/slutna 
samhällen

• Stora mängder sporer/frön ökar sannolikheten för etablering –
minskar mängden stora källor kommer sannolikheten för 
etablering minska?

• Konnektivitet eller bakgrundsnivån viktig?

• Stor skillnad mellan arter!

• Tiden – vilken dynamik finns hos substraten?

• Habitatkvalitet – mycket kvar att lära…

Sammanfattande reflektioner



Sammanfattande reflektioner

Spridning inklusive etablering är centrala processer 
- svårt att få fram bra kunskap för relevanta skalor
- men många nya studier ger hopp om bättre 

förståelse

Kan det vara så här?
Minskningar av populationer av t.ex. många död-
ved-arter gör att bakgrundsnivåerna är lägre –> lägre 
sannolikhet för kolonisation på substratenheter på 
platser lite längre bort 


