
 

 

 

 
 

 

 

Blomsterlupinens olika blomfärger i 
relation till bebyggelse och breddgrad 

 

The difference in flower colours of garden lupine in relation to human 

settlements and latitude 

 

Christine Ehrlander 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Biologi 

Grundnivå 15 hp 

Handledare: Lutz Eckstein 

Examinator: Larry Greenberg 

2020-01-20 

Löpnummer: 20:163 



2 
 

ABSTRACT 

 

Garden lupine, Lupinus polyphyllus, is an invasive species introduced in Europe as a 

garden plant in the 19th century. The species has since then spread and is today 

distributed over large parts of Europe. Human activities played a significant role in the 

spread of the plant. Garden lupine shows a large variety of flower colours, with blue being 

the genetically dominant and most common colour. In this study, I test whether the 

distance to the next settlement affects the diversity of different flower colours and if the 

blue colour becomes more dominant with distance from human settlements. I also 

investigated whether there was a relationship between the diversity of different colours 

and latitude. There were no significant relationships between the different variables for 

which I performed regression analysis, although there were some trends with p-values 

<0.06. There was a tendency for variation in overall flower colours to be positively 

correlated with latitude, which supports my initial hypothesis. There was also a tendency 

for effective flower colour to be inversely correlated with distance to the nearest 

settlement, which supports the notion that human activities affect the frequency of 

different flower colours through multiple introductions.  
 

SAMMANFATTNING 

 

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, är en invasiv art som introducerades i Europa som 

trädgårdsväxt på 1800-talet. Arten har sedan spridits och finns idag vild i stora delar av 

Europa. Mänskliga aktiviteter antas ha en betydande påverkan på växtens spridning. 

Trädgårdslupin visar en stor variation i blomfärger; där blått är den genetiskt dominerande 

och vanligaste färgen. I denna studie ville jag testa om avståndet till bebyggelse påverkar 

mångfalden i olika blomfärger och om den blå färgen blir mer dominerande, desto längre 

bort från bebyggelsen växtplatsen är lokaliserad. Jag undersökte också om det fanns något 

samband mellan mångfalden av olika blomfärger och breddgraden för växtplatsen. Det 

fanns inga signifikanta samband mellan de olika variablerna för vilka jag utförde 

regressionsanalys, men det fanns vissa trender med p-värde <0,06. Det fanns en tendens 

till samband mellan den ökade variationen i effektivt antal huvudfärger med latitud, vilket 

skulle stödja min initiala hypotes. Det fanns också en tendens att det effektiva antalet 

blomfärger ökade när man minskade avståndet till närmaste hus, vilket ger ett visst stöd 

till uppfattningen att mänskliga aktiviteter påverkar förekomsten av olika blomfärger 

genom multipla introduktioner.  

 

INLEDNING 

 

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, är en invasiv art i den europeiska floran. Växten 

härstammar från Nordamerika och introducerades som trädgårdsväxt i Europa på 1800-

talet. Arten har sedan förvildats och idag finns växten vild i stora delar av Europa. De 

första uppgifterna om förvildade blomsterlupiner i Sverige kom på 1870 talet från Skåne 

(Fremstad 2010). Arten föredrar ruderatmarker och återfinns ofta i vägkanter och på 

banvallar (Aronsson 2019). I Sverige finns det likheter mellan blomsterlupinens 
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utbredning (Tschan 2018) och befolkningstätheten (Eurostat 2013). Det finns även fler 

rapporteringar om förekomst som ser ut att följa delar av vägnätet i Västerbottens län 

(Tschan 2018).      

 

Även om arten idag ses som invasiv och anses utgöra en mycket hög risk enligt 

ArtDatabankens risklista för främmande arter (Strand, Aronsson, & Svensson, 2018),  gör 

egna observationer gällande att blomsterlupin trots detta fortfarande saluförs som 

trädgårdsväxt i fröhandel både i Sverige och i andra europeiska länder. Blomsterlupinens 

spridning över Europa verkar dock inte enbart ha skett genom rymning från trädgårdar. 

Artens frön är relativt stora och deras förmåga att själva sprida sig långt från 

moderplantan är begränsad (Rask-Jensen 2018). Mänskliga aktiviteter antas därför ha en 

betydande påverkan på växtens spridning, både avsiktlig och oavsiktlig. Då växtens frön 

bland annat kan spridas via fordon, jordbruksmaskiner och flytt av jordmassor kan det 

antagas att anläggning och underhåll av vägar och banvallar har bidragit till 

blomsterlupinens snabba spridning (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). I Tyskland 

spreds arten under 1940-talet även genom plantering i syfte att gödsla skogsområden 

(Tschan 2018).  

 

Blomsterlupin är en perenn ört med fingrade blad som består av många små lansettlika 

småblad. Blommorna sitter i långa upprätta klasar och växten kan bli upp till 150 cm hög 

(Tschan 2018). Arten tillhör familjen ärtväxter, Fabaceae, vars blommor har en speciell 

uppbyggnad där kronbladen bildar segel, vingar och köl. Ett av blommans fem kronblad 

bildar ett stort segel, två kronblad bildar vingar och de sista paret kronblad bildar kölen, 

som hos blomsterlupinen ofta sitter mellan vingarna och knappt är synligt (Krok & 

Almqvist 1994). Hos blomsterlupin kan blomsterfärgerna delas in i tre huvudfärger; blå, 

röd och vit, där blå är den vanligast förekommande (Pohtio & Teräs, 1995). Blommorna 

kan dock variera en hel del i färg och kan vara både enfärgade och flerfärgade med olika 

färg på segel och vingar (Vinogradova, Tkacheva & Mayorov 2012). I studier av 

blomsterlupinens färg har konstaterats att den blå färgen är genetisk dominant (Bragdo 

1956) och ett bestånd av blomsterlupiner i naturen bör därför över tid bli mer och mer 

dominerat av de blåa blommorna (Wissman et al. 2015). Det förekommer dock som 

tidigare nämnts mer eller mindre variation av blomfärgen hos lupiner och det föreligger 

därmed svårigheter i att dela in alla förekommande färger i tydliga fack (Bragdo 1956). 

De tre huvudfärgerna blå, röd och vit som går att identifiera kan delas in i acyanic och 

cyanic. Acyanic är blommor i olika nyanser av vitt/gult och cyanic kan delas in i en röd 

och en blå grupp. Den röda gruppen innefattar olika nyanser av rött/rosa, medan den blå 

gruppen innefattar olika nyanser av blått/violett (Bragdo 1956). 

 

Eftersom den blå färgen är dominant bör andelen blommor med färgen blå att öka om 

blommorna får föröka sig utan styrning från människa (Brando 1956). Eftersom växten 

introducerats i Europa av människor som trädgårdsväxt och därefter spritt sig både på 

egen hand och med hjälp av mänsklig aktivitet (Wissman et al. 2015) ville jag testa om 

avståndet till bebyggelse påverkar förekomsten av olika blomfärger och om den blå färgen 

blir mer dominant ju längre bort från bebyggelse växtplatsen är lokaliserad.  

https://www.cabi.org/isc/abstract/19970200760
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Eftersom arten kan ha introducerats tidigare i Centraleuropa än i Sverige och i Sverige 

dokumenterades de första vilda exemplaren i Skåne, kan man anta att spridningen skedde 

från söder mot norr. Därför ville jag också testa om det fanns något samband mellan 

förekomsten av olika blomfärger och breddgraden för växtplatsen, samt om andelen blå 

blommor förändras längs med latitudgradienten. Med utgångspunkt att den blå färgen är 

dominant och att växten från början introducerats som trädgårdsväxt vill jag testa följande 

hypoteser: 

(1) på stor rumslig skala minskar andelen blå blommor och variationen i blomsterfärger 

ökar i ett bestånd med breddgraden, och 

(2) på lokal nivå, minskar förekomsten av olika blomfärger och andelen blå blommor ökar 

i ett bestånd med avståndet till mänsklig bebyggelse. 

 

MATERIAL OCH METOD   

 

Under sommaren 2019 har ett fenologiprojekt som studerat bestånd av blomsterlupin 

genomförts på 22 olika platser i Europa. Projektet har genomförts på frivillig basis av 

studenter och forskare på olika lärosäten i Europa. Insamlade data har sedan sänts till 

initiativtagaren för projektet Lutz Eckstein på Karlstad Universitet. För bestånden har en 

mängd olika data samlats in och koordinaterna för växtplatsen noterats. På 14 av platserna 

(tabell 1) har förekomsten av olika blomfärger bedömts vid ett tillfälle under 

blomningstiden samt att den procentuella fördelningen av de olika blomfärgerna har 

uppskattats. Från 12 av bestånden finns de olika blomfärgerna dokumenterade med foto.  

 

Tabell 1. De undersökta växtplatserna med insamlat data gällande blomfärger och platsens 

koordinater. 

 

De personer som har deltagit i projektet har fått skriftliga instruktioner och exempel på 

hur olika blomfärger kan se ut (bilaga 1).  

 

Ort, land site.ID coord.N.dec coord.E.dec 

Trier, Tyskland TRIE 49,657972 6,921750 

Jaworzno, Polen JAWO 50,237438 19,227388 

Rhön, Tyskland RHON 50,463100 10,048840 

Erzgebirge, Tyskland ERZG 50,936470 13,710820 

Wroclaw, Polen WROC 51,049656 17,250883 

Hamburg, Tyskland HAMB 53,548428 9,869513 

Kiel, Tyskland KIEL 54,348861 10,104972 

Schleswig, Tyskland SCHL 54,487722 9,569111 

Linköping, Sverige LINK 58,175538 15,714038 

Örebro, Sverige OREB 59,264831 15,339683 

Kristinehamn, Sverige KRIS 59,337750 14,192583 

Karlstad, Sverige KARL 59,403004 13,623276 

Trondheim, Norge TRON 63,413639 10,407889 

Umeå, Sverige UMEA 63,829613 20,331641 
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Jag har analyserat redan insamlat original data gällande blomfärger, samt i de fall där 

fotodokumentation förekommer gjort en egen bedömning av materialet avseende antalet 

förekommande blomfärger. För bedömningen av blommornas färger har jag utgått från 

instruktionerna som sänts ut till deltagarna i projektet. Inom blomfärgerna förekommer 

dock olika grad av färgvariation, så det är en subjektiv bedömning av färger och vilka 

färgkombinationer som kan kategoriseras inom samma typ (figur 1). 

 

 
Figur 1. Exempel på färgvariation inom samma blomfärg, violett/blå. (Foton från HAMB.)  

 

För en av platserna (LINK) har deltagaren i projektet inte kategoriserat blomfärgerna eller 

uppskattat antalet av varje blomfärg. Jag har för den platsen gjort bedömningen av 

blomfärg och uppskattningen gällande förekomsten av de olika blomtyperna helt uti från 

befintlig fotodokumentation.  

 

Även förekomsten av flerfärgade blommor, dvs blommor som har olika färg på segel och 

vingar, samt hur stor andel de utgör har noterats. Utifrån fotomaterialet har jag totalt 

identifierat och kategoriserat 24 olika blomfärger. I råmaterialet har ett 30 tal blomfärger 

kategoriserats av deltagarna i projektet. Exempel på blomfärger kan ses på bilderna som 

följer (figur 2–5).  

 

 
Figur 2. Exempel på olika blå blomfärger från fotomaterialet. (Foton från flera platser.)  
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Figur 3. Exempel på olika lila blomfärger från fotomaterialet. (Foton från flera platser.)  

 

 
Figur 4. Exempel på olika rosa blomfärger från fotomaterialet. (Foton från flera platser.)  

 

 
Figur 5. Exempel på olika vita blomfärger från fotomaterialet. (Foton från flera platser.) 

 

Bildmaterialet från platserna varierar i omfattning och alla blomfärger förekommer inte på 

alla platser. Även olika ljusförhållanden kan påverka hur färgerna återges i fotomaterialet. 

För fem av platserna har jag bedömt att det finns färre blomfärger representerade jämfört 

med den bedömning som gjorts av deltagarna i projektet. Min bedömning är att några av 
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de angivna blomfärgerna är färgvariationer inom samma blomfärg och därför ska 

kategoriseras som en blomfärg, istället för som två olika.  

 

Eftersom alla blomfärger inte förekom på alla platser och jag ville testa om det finns något 

samband mellan förekomsten av den genetiskt dominanta blå färgen och avstånd till 

bebyggelse har jag även kategoriserat materialet utifrån tre huvudfärger; blå, röd och vit. 

Vid denna kategorisering har jag använt mig av den indelning som Brando (1956) 

använder. Utifrån det har jag kategoriserat i huvudsak blåa och violetta blommor som blå, 

röda och rosa blommor som röd, samt i olika nyanser av i huvudsak gula och vita 

blommor som vit. 

 

Via Google-maps har jag mätt avståndet i meter från populationernas koordinater till 

närmaste byggnad och till närmaste samling av minst tio hus. För mätningen till närmaste 

samling av minst tio hus har jag mätt avståndet både fågelvägen och kortaste vägen längs 

med synliga vägar. Vid mätningen till närmaste byggnad har jag mätt till en uppskattad 

mittpunkt på byggnaden och vid mätning till samlingen av hus har jag mätt till en 

uppskattad punkt i mitten av det område som husen befinner sig inom.  

 

För att testa mina hypoteser ville jag få svar på om det fanns något samband mellan 

andelen blå blommor och antalet blomtyper i förhållande till avstånd till bebyggelse samt 

på större rumslig nivå om det fanns ett samband mellan blommornas färger och 

breddgraden för växtplatsen (tabell 2). Jag har valt att använda både deltagarnas original 

data och den data jag fått utifrån mina egna bedömningar av fotomaterialet. För att få ett 

mått på diversiteten av olika blomfärger på de olika platserna har jag beräknat  effektivt 

antal blomfärger baserat på Shannon-Wiener (Jost 2006). Shannon-Wiener är ett sätt att 

beräkna diversitetsindex och säger i sig själv inget om mångfalden, men med hjälp av 

diversitetsindexet blir det möjligt att jämföra de olika platserna med varandra (Jost 2006). 

Även för de tre huvudfärgerna har jag beräknat effektivt antal huvudfärger baserat på 

Shannon-Wiener, för att få ett mått på hur stor variationen är när blomtyperna delas in i 

huvudfärgtyper.   
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Tabell 2. De beroende och oberoende variabler som testats.  

 Beroende variabel  Oberoende variabel 

Andel blå blommor meter till hus 

meter till minst 10 hus 

meter till minst 10 hus längs väg 

breddgrad 

Effektivt antal blomfärger (original data) meter till hus 

meter till minst 10 hus 

meter till minst 10 hus längs väg 

breddgrad 

Effektivt antal blomfärger (egen bedömning) meter till hus 

meter till minst 10 hus 

meter till minst 10 hus längs väg 

breddgrad 

Effektivt antal huvudfärger meter till hus 

meter till minst 10 hus 

meter till minst 10 hus längs väg 

breddgrad 

 

I SPSS har linjär regressionsanalys genomförts för att se om det finns signifikanta 

samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Totalt har 16 regressionsanalyser 

genomförts.  

 

RESULTAT  

 

Blommor med blå färg var dominerade på alla undersökta växtplatser. På fyra av 

undersökta växtplatserna dominerade den blå huvudfärgen helt. Antalet olika blomfärger 

varierade från två till 18 stycken i original data, och från två till 14 stycken utifrån min 

egen bedömning. Medeltalet för antalet blomfärger var 7 (original data) respektive 6 (egen 

bedömning). 

 

 Ingen av de genomförda regressionsanalyserna i SPSS visade på signifikans med 

signifikansvärde p <0,05för de testade variablerna (tabell 3). Tre av de genomförda 

regressionsanalyserna fick p-värden av 0,05 < p < 0,06. 
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Tabell 3. Resultat från linjär regressionsanalys av förhållande mellan andel blå blommor, 

effektivt antal blomfärger respektive variation i huvudfärg i förhållande till avstånd till 

hus respektive växtplatsens breddgrad. P-värden som var 0,5 < P < 0,6 indikeras i fettstil. 

 Beroende variabel  Oberoende variabel F(1,12) P  

Andel blå blommor (huvudfärg) meter till hus, fågelvägen 2,586 0,134 

meter till minst 10 hus, fågelvägen 0,837 0,378 

meter till minst 10 hus längs bilväg 0,913 0,358 

breddgrad 3,726 0,078 

Effektivt antal blomfärger (original data) meter till hus, fågelvägen 4,371 0,058 

meter till minst 10 hus, fågelvägen 0,451 0,515 

meter till minst 10 hus längs bilväg 0,56 0,469 

breddgrad 0,62 0,446 

Effektivt antal blomfärger (egen bedömning) meter till hus, fågelvägen 4,405 0,058 

meter till minst 10 hus, fågelvägen 0,239 0,634 

meter till minst 10 hus längs bilväg 0,305 0,591 

breddgrad 1,246 0,286 

Effektivt antal huvudfärger meter till hus, fågelvägen 3,42 0,089 

meter till minst 10 hus, fågelvägen 0,66 0,432 

meter till minst 10 hus längs bilväg 0,733 0,409 

breddgrad 4,487 0,056 

 

För effektivt antal huvudfärger (blå, röd och vit) i förhållande till breddgrad blev P =0,056 

(tabell 3) och en antydan till samband mellan effektivt antal huvudfärger och växtplatsens 

breddgrad (figur 6). Det effektiva antalet huvudfärger tenderade att öka med breddgraden.  

 

 
Figur 6. Effektivt antal huvudfärger i 14 populationer av blomsterlupin i relation till breddgraden ( oN). 

 

För effektivt antal blomfärger i förhållande till närmsta hus blev P =0,058, både för 

effektivt antal blomfärger enligt original data och effektivt antal blomfärger enligt min 

egen bedömning (tabell 3). För effektivt antal blomfärger (original data) i förhållande till 
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meter till hus finns en tendens till samband och det effektiva antalet blomfärger minskade 

ju längre från ett hus växtplatsen var lokaliserad (figur 7).  

 

 
Figur 7. Effektivt antal blomfärger (original data) i 14 populationer av blomsterlupin  i relation till avståndet 

till närmaste hus i meter. 

 

Även en tendens till samband mellan effektivt antal blomförger (egen bedömning) och 

växtplatsens placering i förhållande till närmsta hus kunde ses och resultatet tyder på att 

det effektiva antalet blomfärger minskar när avståndet till närmaste hus ökar (figur 8).  

 

 
Figur 8. Effektivt antal blomfärger (egen bedömning) i 14 populationer av blomsterlupin i relation till 

avståndet till närmaste hus i meter. 

 

Trenden ser alltså likadan ut för både effektiva blomfärger enligt original data som för 

effektiva blomfärger enligt min egen bedömning i förhållande till växtplatsens avstånd i 

meter till närmaste hus. De flesta undersökta växtplatserna låg inom cirka 200 meter från 

närmaste hus.  
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DISKUSSION  

 

Min tanke med denna studie var att testa i fall blomfärgen i relation till bebyggelse och 

breddgrad säger något om den mänskliga påverkan för blomsterlupinens etablering i ett 

område. De olika växtplatserna uppvisade stor variation i antalet effektiva blomtyper och 

även en stor variation när insamlade data kategoriserats efter huvudfärgtyperna blå, röd 

och vit. Något signifikant samband, med signifikansvärde p <0,05, kunde dock inte ses för 

någon av de undersökta variablerna i resultaten från regressionsanalyserna. I tre fall blev 

p-värdet strax över 0,05, så för dessa variabler kan man ändå misstänka att det finns ett 

visst samband.  

Effektivt antal huvudfärger, efter Brandos (1956) indelning, och växtplatsens breddgrad 

gav ett p-värde på 0,056 och det effektiva antalet huvudfärger tenderade att öka med 

breddgraden. Detta resultat styrker till viss del min hypotes att variationen av blomsterfärg 

ökar med breddgraden. Övriga variabler som testats mot breddgraden gav inget samband 

och den del av min hypotes att andelen blå blommor skulle minska med breddgraden går 

inte att styrka.  

Min andra hypotes var att på lokal nivå skulle förekomsten av olika blomfärger minska 

och andelen blå blommor ökar när avståndet mellan växtplatsen och mänsklig bebyggelse 

blev längre. Den enda tendens till sambandet som kunde ses för de testade variablerna var 

mellan effektivt antal blomfärger och avståndet till närmaste hus. P-värdet blev 0,058 för 

både effektivt antal blomfärger utifrån original data och utifrån min egen bedömning. Det 

fanns alltså en viss trend som tydde på att det effektiva antalet blomfärger för en växtplats 

minskar när avståndet i meter till närmaste hus ökar. Däremot verkade inte andelen blå 

blommor öka när avståndet till bebyggelse ökar, så den delen av min hypotes verkar det 

inte finnas något stöd för. 

Något tydligt signifikant samband mellan mina testade variabler gick inte att hitta. Den 

mänskliga inblandningen i artens spridning har sannolikt bidragit till introduktion och 

spridning från flera platser. Eftersom blomsterlupin fortfarande saluförs i fröhandeln som 

trädgårdsväxt och spridningen via infrastruktur (Wissman et al. 2015) inte har upphört så 

finns troligen en ständigt pågående nyetablering, vilket kan göra att  det är svårt att se 

tydliga mönster enbart utifrån blomfärg.  

De flesta studier gjorda kring blomsterlupiner är relativt begränsade geografiskt. Ofta är 

studierna gjorda på enstaka växtplatser och i de fall där studien involverar flera 

växtplatser är de oftast lokaliserade i ett och samma land (Li, Vasemägi & Ramula 2016; 

Vyšniauskiené, Ranceliené, Žvingila & Patamsyté 2011; Pohtio et al. 1995; Rask-Jensen 

2018). Det är därför spännande att ha tillgång till data från flera olika växtplatser från 

flera olika länder. Datamaterialet gällande blomsterfärger i denna studie kommer från fyra 

olika länder. Totalt inom fenologiprojektet samlades olika typer av data in från 

blomsterlupiner på 22 olika växtplatser i Europa och det hade självklart varit önskvärt om 

data gällande blomsterfärger samlats in för alla platserna. Data från fler än de 14 

https://www.cabi.org/isc/abstract/19970200760
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växtplatser jag nu kunnat analysera hade ökat möjligheten att  få tydligare resultat i 

regressionsanalyserna.  

När man själv inte varit delaktig i insamlandet av data så finns alltid en viss osäkerhet 

kring materialet. Kanske kunde instruktionerna innehållit fler exempel på variationer i 

blomfärger för att underlätta för deltagarna. Mitt intryck från fotomaterialet är dock att 

deltagarna i projektet har gjort likvärdiga värderingar och bedömningar utifrån de 

instruktioner som givits och det är endast för fem av växtplatserna som jag och deltagarna 

har gjort något olika bedömningar gällande förekommande blomsterfärger. 

Trots att blomsterlupinen importerades till Europa som trädgårdsväxt redan på 1800-talet 

(Fremstad 2010) finns det relativt lite dokumenterat kring hur arten har spritt sig. Kanske 

beror detta på att intresset för att studera arten först fått riktig fart när arten konstaterats 

vara invasiv och ett hot mot den inhemska floran (Fremstad 2010; Tschan 2018; Wissman 

et al. 2015). För att bättra kartlägga hur blomsterlupinens spridning över Europa skett 

kanske dokumentation från äldre tiders handelsträdgårdar, parker och privata trädgårdar 

skulle kunna vara till hjälp. I en studie av äldre tiders trädgårdar finns exempelvis belägg 

för att lupiner importerades som trädgårdsväxt till Grönsöö i Mälardalen redan under 

1840-talet (Tandre 2008). Troligen var trädgården på Grönsöö inte den enda platsen i 

Sverige och Europa där olika sorters lupiner kan ha introducerats under 1800-talet.  

Att arten blomsterlupin inte enbart spritt sig linjär från en plats till en annan, u tan att 

spridningen i ett land antagligen ofta skett från flera spridda platser där arten 

introducerats, styrks även av genetiska studier i både Finland (Li et al. 2016) och Lettland 

(Vyšniauskiené et al. 2011). Både i Finland och Lettland visade de genetiska 

undersökningarna att populationerna på olika växtplatser inte kunde knytas till varandra 

genetiskt (Li et al. 2016; Vyšniauskiené et al. 2011) och studien i Finland drog därför 

slutsatsen att blomsterlupinens spridning i landet troligast har skett via multipla 

introduktioner från flera olika platser (Li et al. 2016). Detta styrks ytterligare av en annan 

finsk studie som konstaterat tydliga skillnader i frönas utseende och därför presenterar en 

idé om att olika frötyper kan ha olika genetiskt ursprung och att det kanske till och med 

kan röra sig om flera underarter av Lupinus polyphyllus (Aniszewski, Kupari & Leinonen 

2001). Det är inte orimligt att liknande studier i andra länder skulle ge liknande resultat 

och att spridningen av blomsterlupin inom ett land antagligen skett från mer än en plats.  

Mina resultat ger inte en tydlig signifikans för mina hypoteser. Men tendensen till 

samband för några av variablerna, tillsammans med andra studier, tyder på att mänsklig 

aktivitet troligast är en viktig faktor för blomsterlupinens spridning över Europa och att 

arten troligen spritt sig via multipla introduktioner. Både avsiktlig spridning av arten som 

trädgårdsväxt (Tandre 2008), jordförbättrare (Tschan 2018) och oavsiktlig spridning via 

infrastruktur (Wissman et al. 2015) har antagligen bidragit till artens nuvarande 

utbredning.   
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Bilaga 1. 

 

Deltagarna i projektet fick följande instruktioner för insamling av data gällande 

blomfärger: 

  We also would like to collect data concerning the geographic distribution of flower colors. 
You may (or may not) have noticed that your population contains individuals that vary in 
flower color. There have been only a few studies on flower color in the Garden lupine but 
crossings showed that the blue color type is dominant. Therefore, blue inflorescences should 
be expected in populations after a certain number of generation and may indicate old 
invasions, while populations with several colors may indicate younger invasions or seed 
exchange with/recruitment through new garden escapes. However, there is currently no 
information concerning geographical variation of the proportions of different colors. 
We suggest the following procedure: 1. Walk a transect of ca 100 m (ca 5 m breadth) 
through a population in your region (it does not necessarily has to be your observed 
population if that is too small, but you should use your population if it is large enough or 
start the transect there) and record all flower colors*. 2. Take a photo of each flower type 
that you can distinguish (close-up with a piece of white paper in the photo). 3. Estimate the 
proportion of each flower type in the transect. 4. Send me these photos and a table with the 
proportions of each flower color. 
  
*Since the flower of Fabaceae consists of five petals, which are separated into “standard” 
(Swedish: “segel”; German: “Fahne”), “wings” (Swedish: “vingar”; German: “Flügel”) and 
“keel” (Swedish: “kölen”; German: “Schiffchen”), each single flower can be unicolor or have 
different colors on the standard and the wings (the keel is usually covered in the wings and 
therefore not visible). 
Accordingly, you could name the colors of standard and wings as blue/blue or violet/blue. 
We would appreciate if you sent a photo of each flower type (fig 1) so that we can define the 
final classes for an analysis. I attach some example photos of three inflorescences and close 
ups of multicolored flowers to this mail. I would call these B. violet/blue, C. white/blue, D. 
violet/pink. Maybe you would use another description of these colors, so photos would be 
wonderful to aid in identification of flower types. 

 

 
Figur 1. Exempelfoto för blomfärger ur instruktionerna gällande insamling av data. (Foto: L. Eckstein)  

 

 

 


