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Klimatförändring

och skogsväxters kemiska
försvar mot skadegörare
Förändringar i klimatet som sker naturligt eller på grund av mänskliga aktiviteter
kan starkt påverka växters motståndskraft mot skadegörare som insekter och patogena svampar.

sekundärkemikalier. De verkar inte
ha specifika roller i växters basala
ämnesomsättning som fotosyntes
eller andning. Däremot kan de skydda växter genom att vara giftiga
eller hämmande för skadegörare. En
grupp av de vanligaste växtgifterna
i vedartade skogsväxter kallas fenoler.

I

ett fältförsök i

Abisko i nor-

ra Sverige studerades hur förhöjda
halter av koldioxid och uppvärmning påverkade koncentrationen
av fenoler i blåbärsris. I försöket
användes öppna miniväxthus där
mark och luft värmdes upp och
Larver av fjällbjörkmätare (Epirrita autumnata) orsakar skador på blad. Klimatet kan påverka des- luftens koldioxidhalt höjdes. Fenolsa insekter direkt men även indirekt, via klimatinducerade förändringar i deras värdväxters kemiska halter i blåbärsblad analyserades
kvalité.”
Foto: Mikaela Torp och jämfördes med förekomsten av
Förändringar t ex i temperatur dringar i deras värdväxter. Klimat- patogensvampar på bladen. Resuleller nederbörd kan direkt påverka förändringar kan påverka förändrin- taten visade att koncentrationen av
skadegörare. Exempelvis är många gar i växters ämnesomsättning som fenoler i blåbärsblad varierade marinsekters utveckling starkt reg- gör att växter blir mer mottagliga kant under en tillväxtsäsong och
lerade av temperatur och fuktighet för eller mer resistenta mot skade- mellan tillväxtsäsonger. Uppvärmpåverkar svampsporernas groning. görare. Ämnesomsättningsproduk- ning orsakade de tydligaste föränSkadegörare kan också påverkas ter som har fått mycket uppmärk- dringarna i blåbärsrisets kemiska
indirekt, via klimatberoende förän- samhet i detta sammanhang är sk kvalitet och motståndskraft mot

erande resultaten verkligen talar om
skogsväxters sätt att försvara sig mot
skadegörare. Den stora variationen
i växtkemi kan nämligen göra det
svårare för skadegörare att angripa
och utnyttja hela växtbestånd. Vedartade växter verkar kunna bibehålla denna variation under högst
varierande miljöförhållanden. Fler
experimentella studier behövs
dock för att ge tillräckligt material för mer omfattande analyser
av vedartade växters reaktioner på
klimatförändring. Förutom studier
som använder miniväxthus för att
urskilja hur enskilda klimatfaktorer
och deras kombinationer påverkar
Försöken i Abisko kommer att ge ny kunskap om hur varierande snöförhållanden påverkar växel- växter, behövs mer omfattande
fältstudier som bättre kan ta hänverkan mellan växter och insekter.
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syn till hela ekosystemets struktur
skadegörare, medan koldioxid hade Experiment där effekter av och funktioner. I Abisko pågår t
en svag adderande effekt eller ingen klimatvariabler som temperatur ex fältförsök där mängden snö har
påverkan alls. Enskilda fenolämnen och koldioxid på vedartade väx- manipulerats i olika bestånd längs
uppvisade varierande respons på ter har studerats, har generellt visat en naturlig gradient i snömängd.*
behandlingarna och i sin relation varierande resultat. Detta kan ha att Försöken kommer att ge ny kuntill svampinfektionerna. Studien göra med svårigheter att experi- skap om hur ändrade snöförhållanvisade ingen tydlig relation mellan mentellt simulera klimatets påver- den påverkar björkarnas kemiska
fenolnivåer och svampinfektion- kan på vedartade, stora perenner. försvar mot växtätande insekter.
ernas förekomst i blåbärsris. Detta Ljungväxter som blåbärsris, som
Johanna Witzell
tyder på att de studerade fenoler dessutom växer som stora kloner
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inte var centrala för blåbärsrisets och har en stor underjordisk bioförsvar mot patogensvampar under massa, är också svåra att studera. Det
ändrade klimatförhållanden.
är dock möjligt att de högst vari-
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