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Omslagsbilden

Orobanche alba, timjansnyltrot, fotograferad av 
Torgny Rosvall vid Ölbäck öster om Visby. 
Timjansnyltroten upptäcktes 1841 påTorsburgen 
på Gotland som ny för Sverige. Ingen har sedan 
sett den där förrän Torgny Rosvall fann den 1977. 
Han berättar om sina gotländska Orobanche- 
fynd i detta häfte av SBT.
Orobanche alba occurs on limestone pavement 
on Öland and Gotland in Sweden. The photo is 
from Ölbäck E of Visby, Gotland, and shows the 
most common colour variant on Gotland. There 
are also strongly red-coloured variants, as well 
as almost pale ones.



Orobanche alba, timjansnyltrot, på Gotland
Torgny Rosvall

Rosvall, T. 1979 02 28: Orobanche alba, timjansnyltrot, på Gotland. [Orobanche alba on 
Gotland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 1-6. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
In 1977, Orobanche alba Steph. ex Willd. was discovered on a new locality (in Stenkyrka 
parish) and rediscovered on two locajities, in Hangvar and Kräklingbo parishes. In the 
latter locality it had not been seen since 1841, when it was discovered as new to Sweden. 
The occurrences on two localities (in Hejdeby and Endre parishes) have been followed for 
10 years. The number of individuals vary from very few to c. 100 in different years, but 
good years do not coincide in nearby localities. O. alba grows among Thymus serpyllum on 
open, very dry ground, generally on limestone pavement, but sometimes on sand. The 
Gotland population seems to be uniform, apart from some colour variation. It may possibly 
have been involuntarily introduced to Gotland by man, although later spread by natural 
means on the island.
Torgny Rosvall, Bergmansgatan 6, S-621 00 Visby, Sweden.

Timjansnyltrot (Orobanche alba) är sedan gam- 
malt känd från några lokaler på Gotland. Den 
upptäcktes på Torsburgen 1841 av J. W. Zetter- 
stedt (Fries 1843), där den aldrig senare setts. C. 
O. Norén anträffade den 1903 på Gotska Sandön 
(Norén 1903), och 1907 upptäcktes den på två 
lokaler O om Visby, först av H. Hesselman på 
Hejdeby hällar, sedan av T. Lange vid Ölbäck i 
Endre (Hesselman 1907); på den senare lokalen 
har många botanister sett arten sedan dess. 1945 
påträffade G. Fåhraeus och B. Pettersson en ny 
lokal, vid Staursmyr i Hangvar sn.

Förutom från dessa lokaler är arten i Sverige 
känd från Ölands södra alvar, där den visat sig 
ha en stor utbredning (Lundqvist 1974). Den 
svenska utbredningen visas i Fig 1. De närmaste 
lokalerna i övrigt ligger i Mellaneuropa (Pots
dam) och i England.

Bengt Pettersson (1958) anger att han ej sett O. 
alba på Hejdeby hällar och ej heller återfunnit 
den på lokalen i Hangvar. Sedan jag 1967 åter
upptäckte arten på Hejdeby hällar, har jag allt
mer kommit att intressera mig för dess före
komster på Gotland. Under sommaren 1977 åter
fann jag även lokalerna på Torsburgen och i 
Hangvar, och fann dessutom en ny lokal (i Sten

kyrka sn) och många nya bestånd inom hällom- 
rådet vid Hejdeby. Jag har därför sammanställt 
denna rapport, även om de tidigare iakttagelser
na ej noterats så noggrant som varit önskvärt för 
en säker bedömning av artens varierande uppträ
dande.

Ny lokal i Stenkyrka

Den 27 juli 1977 fann jag en ny lokal för Oroban
che alba vid Bjers i Stenkyrka socken, 3 km O 
Lickershamn. 10 ex uppträdde inom ca 10 m2 i 
gles hällmarksskog med stort inslag av en (Juni- 
perus communis). 1978 fanns det inga exemplar 
här, men 2 ex ca 8 m därifrån. 40 m längre 
västerut upptäcktes en liten koloni, som förbi- 
setts 1977. Den innehöll nu 3 blommande ex och 
7 vinterståndare, de flesta mycket små och in
växta i renlav.

Staursmyr i Hangvar

Den 27 juli 1977 fann jag också arten vid Staurs
myr i Hangvar. Jag räknade 11 ex inom ca 200 
m2. G. Fåhraeus har sagt mig att lokalen med 
stor sannolikhet är identisk med den, där arten

1 - Svensk Bot. Tidskr.
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Fig I. Utbredningen av Orobanche alba, timjansnylt- 
rot, i Sverige. Lokaler på Öland enligt Lundqvist 
(1974).
The distribution of Orobanche alba in Sweden. Locali
ties on Öland according to Lundqvist (1974).

sågs 1945. Ca 130 m N om denna plats fann jag 
ytterligare 4 ex inom 1 m2. Liksom vid Sten
kyrka växer arten i gles hällmarksskog med 
mycket en.

Vid upptäckten var ett stort ex ännu i tidig 
knopp, medan andra var så överblommade att 
jag till en början förväxlade dem med vinterstån
dare; frökapslarna var dock fortfarande mjuka 
och omogna. En liknande, i tiden utspridd blom
ning har särskilt 1977 kunnat konstateras på alla 
gotländska lokaler.

1978 fanns det 24 blommande ex (varav ett var 
18 cm högt) och 10 vinterståndare; av dem hade 
5 förbisetts 1977. Lokalens utbredning var ca 
150 x 100 m. Marken var svårt skadad av vildka
nin, men endast ett av årets ex var avbitet.

Återfynd på Torsburgen

Den 2 augusti 1977 besökte jag Torsburgen i 
Kräklingbo. Eftersom inga fynd av Orobanche 
alba gjorts där på 136 år hade jag ingen större 
förhoppning om framgång i sökandet. Dock fann

jag små hällmarker med timjan (Thymus serpyl- 
lum), där vegetationen endast var obetydligt me
ra sluten och högvuxen än på andra lokaler, där 
jag sett O. alba. Efter en timmes strövande fann 
jag till min stora överraskning och glädje 7 blom
mande ex inom ca 10 m2 på en sådan liten häll
mark med ganska sluten vegetation. Några av 
exemplaren växte under en liten buske av skogs- 
try (Lonicera xylosteum).

1978 fanns det 2 blommande ex och 6 vinter
ståndare, fortfarande med frö i kapslarna.

Lokalen ligger så till, att det är något förvå
nande att den ej upptäckts tidigare. Dess ut
sträckning tyder på att det måste ha funnits 
blommande plantor där tidigare. Man kan undra 
över, om arten har lyckats hålla sig kvar i Tors- 
burgen-området ända sedan Zetterstedts tid, el
ler om det rör sig om nyspridning från någon 
annan gotländsk lokal. Kanske rör det sig om 
samma yta, där Zetterstedt 1841 såg arten som 
ny för Sverige.

Gotska Sandön

Lokalen på Gotska Sandön har jag ej besökt. 
Rolf Jacobson, Visby, räknade 1976 50 ex, och 
Karin Jansson, som tidigare varit bosatt på Sand
ön, har meddelat mig att hon i mitten av augusti 
1977 räknade 87 ex på en sträcka av nära 1 km 
längs stranden, men att individerna detta år var 
ovanligt små.

Ölbäck i Endre

Vid Ölbäck i Endre har jag studerat arten sedan 
1965. Den har setts inom ett område av ca 4 hek
tar. Lokalen består egentligen av tre skilda dello
kaler (Fig 2) med olika markbeskaffenhet. Den 
östra ligger i gles hällmarksskog och liknar de 
andra lokalerna på Gotlands fastland. Den norra 
dellokalen utgöres av västsluttningen av en grus
ås, som i stort sett saknar träd- och buskvegeta
tion där Orobanche alba växer. Den södra dello
kalen finns på östsidan av samma ås, som här hu
vudsakligen består av rullstensblandad sand, 
med en vegetation som domineras av en och 
ljung (Calluna vulgaris). Den södra lokalen 
gränsar intill den östra. Vissa år (t ex 1977) har 
enstaka ex uppträtt mellan den södra och den 
norra lokalen, men jag har aldrig funnit några 
inom ett område om ca 100 m bredd mellan den 
norra och den östra dellokalen; sannolikt är ve
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getationen alltför sluten där. Ett enstaka ex upp
trädde 1971 vid en skogsväg 200 m S om den 
södra dellokalen; inget återfynd har gjorts.

Individantalet varierar kraftigt från år till år. 
Ett år i början på 1970-talet räknade jag över 100 
ex på den östra lokalen, medan den norra har 
visat en rikligare blomning under de senaste 
åren. 1977 var blomningen bäst på den södra 
lokalen. Antalet ex under 1976, 1977 och 1978 
var: norra lokalen 40, 50 resp mer än 300; södra 
2, 60 resp 80; östra 2, 13 resp 27.

Hejdeby hällar

1967 återfann jag Orobanche alba på hällmarker
na i Hejdeby (lokal 1 i Fig 2). Det året var det 
massblomning; de efterföljande åren har individ
antalet varit lågt: 1974 och 1975 fann jag inte 
något ex alls, 1976 endast 3 ex.

1972 fann jag och Staffan Rosvall 2 ex 500 m 
längre åt ONO (2 i Fig 2). Vid exkursioner i juli 
och oktober 1977 har jag funnit arten på ytterli
gare sju platser inom samma hällmarksområde 
(Fig 2); totalt fanns det 78 ex.
Noteringarna för 1977 är följande: - (1) Hällmarks- 
skog, ca 20 000 m2, 14 ex - (2) Hällmarksskog, ca 1 000 
m2, 3 ex (varav 2 ca 40 m från och 1 ca 60 m från 1972 
års fyndplats) - (3) Hällmarksskog, ca 300 m2, 10 ex - 
(4) Grusfält på hällmark, ca 400 m2, 40 ex - (5) Sand på 
hällmark, ca 1 m2, 4 ex - (6) Sand på hällmark, ca 10 
m2, 3 ex - (7) Hällmarksskog, 1 ex - (8) Hällmarks
skog, ca 2 m2, 2 ex - (9) Hällmarksskog, 1 ex.

1978 noterades tillsammans ca 60 blommande ex 
på kolonierna 1, 3, 4, 5 och 6. På kolonierna 2, 7, 
8 och 9 återfanns inga blommande ex. Däremot 
upptäcktes en ny koloni (10) med 14 ex 200 m 
SSV om koloni nr 4.

Koloni nr 4 är av speciellt intresse, då den 
växer på en del av ett fält med fint krossgrus, 
rester efter ett upplag i anslutning till ett sten
brott som användes under några år i mitten av 
1960-talet. Gruslagret är 1-10 cm tjockt. På fältet 
finns (som invandrare eller överlevande) ett stort 
antal av de arter, som förekommer på de kring
liggande hällmarkerna. I några fall stod ännu vin
terståndare av O. alba kvar; på ett ställe stod 7 
årsex och två vinterståndare tätt tillsammans i 
samma Thymus-tuva. Vinterståndarna innehöll 
fortfarande frön, trots den snörika vintern och 
den regniga och blåsiga våren och sommaren.
Den 25 juli 1977 gjorde jag en snabb inventering av 
fältet: Achillea millefolium, Agrostis gigantea, Anthyl-

& Hejdeby '

Fig 2. Lokaler för Orobanche alba i Hejdeby och En- 
dre socknar O om Visby. Skala 1:50 000. - Särtryck ur 
Topografiska kartan från Statens Lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr 11578, LiberKartor, Stock
holm. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 
Statens Lantmäteriverk 1978-11-30.
Localities for Orobanche alba in the parishes of Hej
deby and Endre E of Visby, Gotland, Sweden. Scale 
1:50,000. - Geographical Survey Office in Sweden, 
1978, by permission.

lis vulneraria, Arabis hirsula var. glaberrima, Arena- 
ria gothica, Artemisia campestris, Carlina vulgaris, 
Campanula rotundifolia, Chamaenerion angustifoli- 
um, Cirsium acaule, Echium vulgare, Festuca ovina, 
Fumana procumbens, Galium boreale, G. verum, Ge
ranium sanguineum, Globularia vulgaris, Helianthe- 
mum nummularium, Hieracium pilosella, Hypericum 
perforatum, Medicago lupulina, Melica ciliata, Oro
banche alba, Pinus sylvestris, Plantago lanceolata, 
Potentilla tabernaemonlani, Rosa majalis, Satureja 
acinos, Scabiosa columbaria, Sedum acre, S. album, 
Silene maritima, S. nutans, Thymus serpyllum, Vince- 
toxicum hirundinaria (rölleka, storven, getväppling, 
lundtrav, gotlandsnarv, fältmalört, spåtistel, liten blå
klocka, mjölkört, jordtistel, blåeld, fårsvingel, got- 
landssolvända, vitmåra, gulmåra, blodnäva, bergs- 
skrabba, vanlig solvända, gråfibbla, äkta johannesört, 
humlelusem, grusslok, timjansnyltrot, tall, svart
kämpar, småfingerört, kanelros, harmynta, fältvädd, 
gul fetknopp, vit fetknopp, strandglim, backglim, 
backtimjan, tulkört).

Hesselman, som upptäckte lokalen 1907, anger 
att O. alba förekom över ett ganska stort område 
S om landsvägen Visby-Hejdeby-Slite i närhe
ten av en fordom använd kalkugn. Hejdeby häl
lar var på den tiden mest bekant bland botanis
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terna för förekomsten av Arenaria gothica. Nu
mera finns denna art spridd över så gott som hela 
hällmarksområdet. Enligt Hesselmans beskriv
ning fanns O. alba S om den egentliga lokalen för 
A. gothica, vilket måste innebära ett gott stycke 
in på hällmarkerna S om kalkugnen, längre in än 
vad man normalt behövde gå för att finna A. 
gothica. Man kan nog också anta att området 
alldeles i närheten av kalkugnen och mellan den
na och vägen ofta besöktes av botanister, som 
borde ha sett Orobanche alba om den funnits. 
Hesselmans lokal stämmer därför bäst med nr 1 i 
min förteckning.

Det nyckfulla uppträdandet

Det tycks vara karakteristiskt för Orobanche al
ba med ett nyckfullt uppträdande. Antalet ex
emplar varierar starkt från år till år, och även om 
vissa år (t ex 1977 och även 1978 på Gotland) 
generellt kan betecknas som goda Orobanche-år, 
sammanfaller inte alltid massförekomster på 
olika lokaler i tiden. Massuppträdandena på häl
larna vid Hejdeby (lokal 1) och vid Ölbäck (östra 
dellokalen) kom sålunda inte samma år, trots att 
lokalerna åtminstone skenbart har samma mark
beskaffenhet och endast ligger 1,5 km från var
andra och därför bör ha haft samma väderbeting
elser.

Även 1907, när förekomsterna O om Visby 
upptäcktes, förhöll sig de båda lokalerna olika: 
vid Hejdeby förekom uppemot ett tusental indi
vid, vid Ölbäck endast ett par ex (Hesselman 
1907).

Hesselman anför att man på andra håll konsta
terat att Orobanche-arterna trivs bäst under tor
ra och varma somrar. 1907 borde då ej ha varit 
särskilt gynnsam, då den sommaren var en av de 
nederbördsrikaste som Gotland haft i manna
minne. Hesselman anser: ”Möjligen är lokalen i 
och för sig själv så torr, att en våt sommar kun
nat vara gynnsam för växtens utveckling.”

Även om en sådan massblomning som 1907 ej 
förekom på Hejdeby hällar 1977, kan dock mina 
fynd av lokaler och kolonier, där arten tidigare ej 
alls eller mycket sällan iakttagits, ha något sam
band med att också 1977 var en av de regnigaste 
somrarna i mannaminne. Det är naturligtvis möj
ligt att enstaka ex har förbisetts tidigare. O. alba 
kan vara mycket småvuxen, och någon gång har 
jag sett exemplar helt dolda i kuddar av islands- 
lav och renlav (Cetraria islandica, Cladonia al-

pestris). Jag har dock strövat omkring i dessa 
hällmarksområden i många år, men endast två 
gånger tidigare funnit enstaka ex utanför de tidi
gare kända lokalerna. En följd av den våta som
maren var att Thymus-bestånden sällan visat en 
så rik blomning och varit så kraftiga som 1977, 
vilket säkert också Orobanche-individen dragit 
nytta av.

Områdena mellan och omkring de av mig fun
na kolonierna har inventerats ganska noggrant 
utan att ytterligare ex har kunnat upptäckas. Ko
lonierna synes vara rätt väl sammanhållna med 
undantag just av koloni nr 1 i Hejdeby.

Åke Lundqvist (1974) har redovisat liknande 
förhållanden på Öland, där arten - som första 
gången sågs där 1904 - alltid ansetts mycket säll
synt. 1972 uppträdde den i 1 000-tals ex, på 
många nya lokaler. En inventering gav 28 fynd
platser i 9 socknar på södra alvaret. Lundqvist 
konstaterar - i likhet med vad jag kunnat konsta
tera för Gotlands vidkommande - att arten trots 
många närliggande, till synes lämpliga biotoper, 
förekommer i klart avgränsade områden. Detta 
tyder på att någon eller några ytterligare krav på 
ståndorten, förutom dem som vi känner, måste 
vara uppfyllda för att Orobanche alba skall kun
na utvecklas.

Värdväxter

Beck von Mannagetta (1890) anger att Oroban
che alba uteslutande parasiterar på läppblommi
ga växter (familjen Lamiaceae). Staffan Rosvall 
(1976) anger att kungsmynta (Origanum vulgare) 
och vissa Salvia-arter är kända som värdväxter i 
Syd- och Mellaneuropa. I Sverige har mig veter- 
ligt O. alba aldrig konstaterats parasitera på nå
gon annan växt än backtimjan.

Det är omöjligt att säkert konstatera vilka ar
ter som är värdväxter utan noggrann friprepare- 
ring av rotsystemet. Det tunna jordlagret på de 
gotländska hällarna är ofta genomvävt av rottrå
dar från många fleråriga arter. Normalt växer 
Orobanche alba i eller strax invid timjan-mattor, 
och Thymus serpyllum är sannolikt den normala 
värden. Jag fann dock på Hejdeby hällar ett ex 
av O. alba mitt i en tuva av Globular a vulgaris 
(bergsskrabba), med närmaste backtimjanbe
stånd på mera än en halv meters avstånd. Då det 
endast fanns några få ex av Orobanche alba på 
platsen, avstod jag dock från att gräva upp det 
för att fastställa värdväxten.
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Variation

Albert Engström (1926) har i sin bok om Gotska 
Sandön två bilder av Orobanche alba från 1924; 
den ena är gulbrun men tydligen något över
blommad, den andra har ett starkt rött inslag. C. 
O. Norén, som upptäckte arten där 1903, förde 
sina exemplar till f. rubra Hooker. Han jämför
de också med Zetterstedts herbarieexemplar 
från Torsburgen, samlade 1841, och fann så stora 
skillnader att han ansåg att de inte kunde höra till 
samma form. Färgen på Zetterstedts gamla ma
terial kunde Norén givetvis inte bedöma. Hes- 
selman (1907) jämförde även sina exemplar från 
Hejdeby hällar med de tidigare insamlingarna, 
men menar att de ej alls skiljer sig från varandra, 
även om Sandöexemplaren är något mörkare och 
större än de övriga. De nyupptäckta Torsburgs
exemplaren skiljer sig, vad jag kan se, inte från 
normala exemplar på andra gotländska lokaler; 
de är dock något mörkare än Hejdeby- och 
Endre-exemplaren.

Färgen varierar en del, även inom en och sam
ma lokal. Någon lokal med enhetligt ljusa plantor 
har jag dock ej sett. Fotot på omslaget till detta 
häfte av SBT ger enligt min mening en ganska 
rättvisande bild av färgen hos huvudparten av 
den gotländska populationen. Något av spänn
vidden i variationen kan ses på färgbilderna i 
Krafts (1979) artikel i detta SBT-häfte.

Även om Gotlandsexemplaren aldrig är så 
djupröda som t ex de engelska genomgående är 
(enligt avbildning och text i Keeble Martin 1965), 
kan nog hela materialet hänföras till f. rubra. 
Bengt Pettersson (1958) anger, att även den ljusa 
färgformen, och övergångsformer, förekommer 
på Gotland. Namnfrågan är egentligen inte av 
stort intresse; vad som är väsentligt är, att Got
landspopulationen trots en viss färgvariation fö
refaller enhetlig.

Färgvariationen kan bero på genetiska olik
heter eller bero på lokala skillnader i t ex jord
mån eller exposition; jag lutar närmast åt att den 
senare förklaringen är den riktiga.

Invandring och spridning

Intressanta frågor beträffande Orobanche alba 
är, hur arten kommit till Gotland, och hur den 
sedan spritts där. Om arten varit mångformig på 
ön, och de olika formerna hade varit distinkt 
olika och förekommit på olika lokaler, hade man

kunnat anta att arten inkommit vid upprepade 
tillfällen. Nu är det inte så; variationen i blom
färg kan - om den överhuvud taget är genetiskt 
betingad - bero på att spridningen skett vid ett 
och samma tillfälle med frön från någon lokal där 
de olika färgformerna växer tillsammans.

Det är inte omöjligt att O. alba kommit till 
Gotland med människan, och sedan spritts i na
turlig vegetation. De två senast upptäckta loka
lerna, i Hangvar och Stenkyrka, visar inga påfal
lande spår av mänskligt inflytande, men de fyra 
först kända ligger i omedelbar anslutning till kul- 
turpåverkade områden. Torsburgen är ju känt 
för sin väldiga fornborg, och är samtidigt den 
nordligaste utposten för kronärt, Coronilla eme- 
rus. Norén (1903) framhåller att spridning med 
människan är mest sannolik för Gotska Sandöns 
vidkommande, då fyndplatsen dels ej ligger långt 
från Sandöns enda (nu övergivna) lantgård, dels 
nära stranden, där vrakspillror kan ha fört iland 
växten. Intill en av Hejdebylokalerna finns got
ländsk haverrot (Tragopogon crocifolius), en art 
som nästan säkert kommit in med människor 
under sen tid. Här finns också ett stenbrott och 
en gammal kalkugnsruin. Hesselman (1907) av
visar dock tanken på att växten skulle kunna ha 
kommit in med kulturen på Hejdeby hällar. Även 
vid Ölbäck finns en kulturbetingad flora med bl a 
grenigt kungsljus, Verbascum lychnitis (Petters
son 1958).

Då arten åtminstone vissa år uppträder rikligt 
på Öland, och på föga kulturpräglade bitar av 
alvaret, kan man inte bortse från möjligheten att 
den är ursprunglig eller tidigt etablerad där, och 
kan ha spritts till Gotland med vind eller fåglar.

Spridningen på Gotland sker antagligen hu
vudsakligen med djur (fåglar, harar eller vildka
niner) och/eller med vinden: förutom att enstaka 
frön transporteras kan man tänka sig att vinter
ståndare bryts av och blåser kring på marken 
eller snön och då tömmer ut sitt fröinnehåll efter 
hand.

Förökning och livsbetingelser

Förökningen med frö hos Orobanche kräver, för
utom gynnsam temperatur och fuktighet, att 
fröna kommer i kontakt med värdväxtens rötter. 
Hesselman (1907) konstaterade att det fanns tal
rika groddplantor i olika utvecklingsstadier på 
Thymus-rötterna. Han fann dock inga som var så 
långt komna, att de kunde väntas blomma längre
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fram på sommaren, och anser att åtminstone en 
del individ genomgår flera års utveckling för att 
gå i blom. Hesselman påpekar också, att ”en 
ganska liflig” vegetativ förökning förekommer: 
”Från den vid basen knölformigt ansvällda Oro- 
banche-individen utgå åt olika håll talrika grofva 
rötter, som med haustorier fästa sig vid värd
plantans här och där i jorden framstrykande röt
ter. På äldre dylika rötter funnos talrika små 
knoppar. Bland det insamlade materialet anträf
fades flera dylika rötter, som redan förlorat sin 
förbindelse med friska, lefvande Orobanche-in
divid.” Det är okänt i vilken utsträckning dessa 
rotknoppar ger upphov till blommande individ. 
För att detta sker, talar att flera individ ofta står 
mycket tätt tillsammans; å andra sidan kan det 
också bero på riklig frösådd på ett och samma 
ställe. Mot detta talar att blommande individ en
dast mycket sällan återkommer på exakt samma 
plats där tidigare fynd gjorts.

Artens till synes nyckfulla uppträdande bör do
kumenteras bättre. Det krävs noggranna note
ringar under en lång följd av år för att kunna 
konstatera om åren med massförekomster har 
samband med år med speciella väderförhållan
den, och om lokaler med olika markförhållanden 
påverkas på samma eller olika sätt av väderför
hållandena. Sambandet kan också vara mera 
komplicerat: artens underjordiska utveckling 
kan kräva samverkande lyckliga omständigheter

under flera år i följd med först riklig frösättning 
och goda förutsättningar för transport av fröna 
ner till Thymus-röttema, sedan lämplig tempera
tur och fuktighet för groningen, därpå lämpligt 
övervintringsklimat för groddplantorna flera år i 
sträck, och till sist lämplig fuktighet och tempe
ratur för utvecklingen till blommande individ. 
Experiment med utsådd av Orobanche-irön 
skulle kunna bidra till att komma de olika fakto
rernas betydelse på spåren.
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Veronica praecox, alvarveronika, som banvallsväxt
Tord Holm

Holm, T. 1979 02 28: Veronica praecox, alvarveronika, som banvallsväxt. [Veronica 
praecox on railway embankments in S Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 7-8. Stockholm. 
ISSN 0039-646 x.
Veronica praecox All. was found in 1978 in 24 localities along the railway between 
Tomelilla and Ystad, two places in southernmost Skåne. Apart from an old find (1749) it has 
only been known from three localities in W Skåne (sandy fields) where it has gradually 
become rarer. It is also known from alvar ground on the islands of Öland and Gotland, 
particularly in parts of the alvar which are notably influenced by human culture.
Tord Holm, Finjagatan 13 B, S-281 00 Hässleholm, Sweden.

Den 11 juni 1978 besökte jag enjärnvägsskärning 
i Nedraby i Övraby sn, Skåne, för att leta efter 
Cerastium brachypetalum (raggarv), som enligt 
uppgift skulle växa där. Någon raggarv lyckades 
jag inte finna, men däremot upptäckte jag en 
mängd Veronica praecox (alvarveronika), av vil
ka en hel del fortfarande stod i blom. Fyndet 
väckte min nyfikenhet och den 16.6 samt 5-6.7 
inventerade jag hela järnvägssträckan mellan 
Tomelilla station och Ystad station med avseen
de på V. praecox.

Vandringarna gav god utdelning. Jag fann V. 
praecox på en mängd platser från Ystad till To
melilla och i samtliga socknar som järnvägen 
passerar med undantag av Benestad sn (Fig 1). 
Den växte i grus (på ett par platser i makadam) 
längs järnvägen, oftast nedanför ena rälsen helt 
nära banvallens övriga vegetation, men någon 
gång (t ex Nedraby i Övraby sn) även mellan 
skenorna.

Så sent som den 6.7 fanns det enstaka blom
mor tillsammans med mogna frukter på en del 
individ. Att de flesta individen var i fruktstadium 
vid inventeringen medförde inte några svårighe
ter, snarare tvärtom. Frukternas färg och form är 
mycket karakteristiska (se Örjan Nilssons teck
ning i Projekt Linné-rapporten i detta häfte av 
SBT). Tidigare på våren, när plantorna är mind

re, kan de vara svåra att i hast upptäcka, i syn
nerhet om utslagna blommor saknas.

Belägg från St. Köpinge och Övraby socknar 
har inlämnats till Botaniska museet i Lund (LD).

Veronica praecox har inte tidigare uppgivits 
från banvallar i Sverige. Den har varit känd från 
alvarmark, särskilt kulturpräglad sådan, från 
Öland och Gotland, samt från sandiga åkrar i SV 
Skåne (se närmare Projekt Linné-rapporten).

Man frågar sig: Växer V. praecox på fler ban
vallar i Skåne? Har arten varit förbisedd eller är 
den under framryckning? De 6 socknar, vilka jag 
funnit arten i, inventerades under mitten och 
slutet av 60-talet, alltså för drygt ett 10-tal år 
sedan, av flera skarpögda florister, vilka knap
past hade gått förbi arten om den funnits så rik
ligt som idag: antingen har den saknats eller varit 
mycket sällsynt. Kanske har det någon betydel
se, att ogräsbekämpningen de senaste åren har 
upphört längs bandelen.

Lokaler
Ystad. 100 m O pkt 4,28, ca 30 ex - 500 m NO pkt 3,00 
(mittför campingplatsens ”rondell”), 3 ex - 75 m NO 
pkt 4,46, ca 100 ex - 250 m NO pkt 4,46, ca 100 ex - 300 
m NO pkt 4,46, 2 ex.

St. Herrestad. 500 m SV pkt 3,18, ca 30 ex - 450 m
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SV pkt 3,18, ca 100 ex - 50 m SV pkt 3,18, 1 ex - 700 m 
NO pkt 3,18, ca 10 ex - 750 m NO pkt 3,18, ca 50 ex - 
300 m SV pkt 8,20, ca 10 ex. arksgqrdeiir

St. Köpinge. Från vägövergången i Köpingebro och -n 
250 m SV-ut, i mängd - 100 m NO stationen (nära s 
sockerfabrikens staket), ca 100 ex - Vid järnvägsbron -J 
över Nybroån, ca 20 ex - Från St. Köpinge hållplats ty gärd 
och 100 m N-ut, i mängd - 250 m N St. Köpinge 
hållplats, i mängd - 350 m N St. Köpinge hållplats, 1 ex 
- 500 m N St. Köpinge hållplats, i mängd - Från 
vägövergången i Svenstorp och 450 m N-ut, mot soc
kengränsen, i mängd.

Tosterup. Från sockengränsen mot St. Köpinge och 
400 m N-ut, i mängd.

Övraby. Från vägövergången i Nedraby och SO-ut 
ungefär till pkt 15,88, i mängd vid vägövergången, fö 
spridd.

Tomelilla. Från vägövergången vid Lindesborg och 
ca 100 m S-ut, i 100-tal - 50 m N om vägövergången vid 
Lindesborg, ca 30 ex - 400 m N pkt 65,56 (= ca 100 m 
N vägövergång vid torksilos), ca 50 ex - På bangården 
ca 100 m S stationen (mitt emot Texaco-mack), ca 10 
ex.

Fig 1. Lokaler för Veronica praecox, alvarveronika, 
längs järnvägen Ystad-Tomelilla i Skåne 1978. Skala 
1:39 000. - Särtryck ur Topografiska kartan från Sta
tens Lantmäteriverk. Publiceringstillstånd nr 11678, 
LiberKartor, Stockholm. Godkänd ur sekretessyn- 
punkt för spridning. Statens Lantmäteriverk 1978-11- 
30.
Localities for Veronica praecox along the railway be
tween Ystad and Tomelilla in prov. Skåne, southern
most Sweden. Scale 1:39,000. - Geographical Survey 
Office in Sweden, 1978, by permission.



Förslag till ny metodik för översiktlig vegetationsanalys
Ulf Malmgren

Malmgren, U. 1979 02 28: Förslag till ny metodik för översiktlig vegetationsanalys. [Relevé 
analysis in a new way.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 9-25. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Due to the strong tradition of the Uppsala school of vegetation ecology (sociologic 
geobotany, plant ecology) there has been little interest in Sweden in methods of descriptive 
vegetation analysis other than cover estimation in small quadrats. This method - the main 
instrument of analysis of the mentioned school - is relevant for certain purposes; for giving 
a picture of a vegetation stand as a whole, however, it may be insufficient by taking into 
consideration too few parameters and by showing the plant cover only in fragments. For the 
investigation of several stands during a short space of time it may also be too time- 
consuming. The need for a fast and at the same time exact way of recording the main 
floristic features of a certain vegetation area has become evident during the last decade, 
when numerous stand investigations have been made for the purpose of conservation of 
nature. In this paper a method for co-estimating sociability, local constancy (frequency) 
and dispersion is presented. It differs from the relevé analysis of the Zürich-Montpellier 
school in using absolute scale values and in being more accurate as to the details of the 
floristic pattern. No cover estimations are made. The use of different types of figures as 
well as a few other symbols, which can be combined in different ways and also to some 
extent used optionally, admits a good adaption to the variation of the plant cover without a 
need for a corresponding great number of chronological scale values. The method is worked 
out irrespective of any opinion of how to arrange the vegetation in abstract plant 
communities.
Utf Malmgren, Växtbiologiska institutionen, Box 559, S-751 22 Uppsala, Sweden.

Vid de flesta vegetationsundersökningar över ett 
större område - det må gälla regionala biotopun
dersökningar eller naturvårdsinventeringar av ri
ka eller karakteristiska vegetationstyper - kän
ner inventeraren ett behov av att dokumentera 
sina utvalda bestånd så utförligt som möjligt. 
Sällan tillåter dock tiden att detta sker i mer än 
artförteckningens form. Finns tid, trots allt, läg
ger inventeraren oftast ut några ”provrutor”, i 
regel av enhetsformatet 1 m2. Så mycket tid , att 
han dessutom på plats efter plats skulle hinna 
bestämma beståndens minimiyta, forma rutstor- 
leken efter denna samt utplacera så många rutor 
på ett sådant sätt, att en invändningsfri heltids
bild av bestånden skulle börja framträda, har han 
däremot nästan aldrig. Kanske inte heller så 
mycket lust. Dylika arbetsföretag är synnerligen 
tids- och tålamodskrävande. Täckningsgrads-

analysen, ett arv från den klassiska Uppsalasko
lan, förblir i det praktiska fältarbetets tjänst för 
det mesta en markering av god vilja; en eftergift 
åt vetenskapen, vilken i bästa fall pryder inven- 
teringsrapporten men som i sämsta fall endast 
upplyser om den verklighet, som befunnit sig 
innanför meterrutans snäva kontur.

Medan metodiken för bearbetningen av de i 
fält insamlade råvärdena nu förfinats och kom
plicerats intill den gräns, där endast utbildade 
statistiker och datorer med någon säkerhet kan 
yttra sig om växttäckets skiftningar, dröjer me
todiken för själva insamlandet i viss mån kvar på 
den nivå, där den befann sig i växtsociologins 
barndom. Huvudet har växt ifrån fotterna; eller 
glömt dem.

Inventeraren saknar i sin verksamhet uppen
barligen ett tjänligt arbetsinstrument.
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Ordlista

Abandons: Individantal, individmängd.
Artmächtigkeit: "Artmäktighet”: Framgår vid den 

mellaneuropeiska skolans kombinerade uppskatt
ning av individmängd och täckningsgrad (enligt 
den av Braun-Blanquet uppställda skala, som 
berörs i avsnittet ’’Definition av grundenhe
ten”). Som engelska synonymer har föreslagits 
’’species magnitude” och ”species signifi
cance”.

Diagnostisk vikt: Som är av betydelse, då en 
diagnos ställs; diagnos i detta fall = bestämman
de av ett visst växtsamhälles kvalitativa omfatt
ning.

Dispersion: Rumslig fördelning av enheter i en 
population. Normaldispersion (slumpvis disper
sion): Enheterna är inom ett område slumpartat 
fördelade. Vnderdispcrsion (likformig disper
sion): Enheterna är regelbundet fördelade. Över- 
dispersion (gruppvis dispersion): Enheterna sam
mansluter sig i större eller mindre klungor. Dessa 
anhopningar uppträder i sin tur likformigt, slump
vis eller gruppvis inom området.

Edafider: 1 en ekologiskt mer eller mindre homo
gen omgivning insprängda, starkt avvikande 
substratnischer med oftast avvikande organism- 
samhällen (i skogsekosystem t ex stubbar, sten
block, rotvältor).

Ekologi: Läran om (och studiet av) organismernas 
förhållande till varandra och till omgivningen.

Epifytisk: Beboende (levande på, häftande vid) 
andra växters basaldelar, stammar, kvistar, för- 
greningsställen (t ex grenklykor) m m utan att ha 
ett gemensamt näringshushåll med värdväxten.

Epilitisk: Stenbeboende.
Fluktuation: Förändring av individantalet. (Av 

”fluktuera”, gå i vågor, växla, röra sig hit och 
dit.) Fluktuationer är vanliga i naturen och orsa
kas av förändringar i omgivningen (t ex klimat
växlingar eller andra populationers fluktuatio
ner) eller av individens ärftliga konstitution.

Frekvensprocent: Uttryck för en arts procentuella 
närvaro i ett antal likstora delytor, utplacerade i 
ett och samma provområde (bestånd).

Generaliserad: Förenklad, förgrovad.
Genetisk: Som har avseende på ärftlighet (ärftliga 

förhållanden).

Gradientundersökning: Undersökning av växttäck
ets skiftande sammansättning utefter en ekolo
gisk gradient, dvs i relation till en mer eller mind
re kontinuerlig (glidande) förändring av bestäm
da, ekologiska betingelser.

Homogen: Likformig, jämnt utbildad eller sam
mansatt.

Klassifikation: Indelning i klasser.
Konkret: (Här:) Existerande, verklig (reell).
Konventionell: Vanlig, alldaglig.
Minimiareal (minimiyta): Som framgår under av

snittet ”Förslag till metodik: förutsättningar” 
har uttrycket definierats olika vid olika tillfällen. 
Numera avses endast den minsta yta, inom vil
ken ett växtsamhälle utvecklar sin karakteristis
ka artsammansättning (dvs där samhällets allra 
flesta arter är företrädda samtidigt).

Nisch: (Här= ståndortsnisch:) Den särskilda del av 
en ståndort, som intas av en viss organism.

Parameter: Storhet som är konstant i ett visst sam
manhang men som varierar i olika sammanhang.

Population: (Här:) Samling av individ, tillhörande 
samma art (underart osv).

Presumtiv: Förmodad, förväntad, som antas stå i 
utsikt.

Releve (franskt ord för ”sammandrag", ”förteck
ning”, ”uppteckning”): Uppteckning från ett 
undersökningsområde; omfattande, enligt den 
mellaneuropeiska skolan, dels uppgifter om det
tas läge, datum för undersökningen, vegetations- 
typens allmänna karaktär, markförhållanden 
osv, dels en analys av de i beståndet ingående 
växternas sociabililet och "artmäktighet” (se 
dessa ord). I överförd mening används ordet 
även som beteckning för undersökningsområdet 
som sådant ("sample stand”, ”vegetation sam
ple" enligt Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). 
Av undersökningsområdet krävs, att detta om 
möjligt skall vara av minimiarealens storlek eller 
större.

Sociabililet: Individs tendens till sammanhållet el
ler gruppvis växande.

Stratifierad analysyta: Vald provyta (vanligen i av
sikt att inom ett undersökningsområde erhålla ett 
avsnitt, som kännetecknas av stor homogenitet 
eller representativitet).

Underdispersion: Se Dispersion.
Åkerapofyl: Inhemsk art, som växer på åkermark.
Overdispersion: Se Dispersion.

1 denna uppsats behandlas ett försök att för
bättra denna hans belägenhet.

Gängse analysmetodik

För registrering av vegetationens sammansätt
ning inom ett valt naturavsnitt respektive ett 
visst växtsamhälle har i Sverige huvudsakligen 
tre tillvägagångssätt hittills använts: (a) upprät

tande av nakna listor över förekommande arter; 
(b) upprättande av subjektivt kommenterade art
listor; (c) angivande av olika arters närvarograd 
(frekvensprocent) och täckning (ev även medel
täckning eller karakteristisk täckningsgrad) i ett 
antal inom analysområdet ”utlagda” delytor 
(smårutor) av bestämd storlek. Av dessa meto
der kan de båda första kallas extensiva eller 
översiktliga, i det att undersökningen i dessa fall
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är inriktad på en fullständig redovisning av art
beståndet (jämte eventuellt en grov uppskattning 
av abundansen) inom hela eller en stor, repre
sentativ del av det valda området. Den tredje, 
förhållandevis mycket mer tidskrävande meto
den, bygger på noggranna uppskattningar eller 
mätningar inom detaljstuderade småytor; den är 
intensiv. I det sist nämnda fallet utnyttjas refe
rensvärden, i de båda förra inte. Förutsatt att 
vissa villkor uppfylls, t ex att undersöknings- 
ytorna är ekologiskt homogena, att de årstidsbe- 
tingade aspektväxlingarna behandlas likartat 
osv, kan alla metoderna ligga till grund för jäm
förande närvaroberäkningar (jfr Braun-Blanquet 
1964 s 77 f). Som hjälpmedel vid åskådliggöran
det av ett konkret växtsamhälles uppbyggnad 
och de olika arternas uppträdande inom detta är 
de av givna skäl f ö inte likvärdiga.

Den nakna (eventuellt med närvarotecken + 
eller x försedda) artuppräkningen utsäger i sig 
ingenting utöver blotta artförekomsten. Detta 
hindrar inte, att en kunnig och med den under
sökta vegetationstypen förtrogen uttolkare ur 
den knappa informationen kan dra tämligen 
vittgående slutsatser. Detta gäller framförallt 
provområdets kvalitativa förhållanden. Säkra 
hållpunkter för bedömningar av enskilda arters 
mängdförhållanden, fördelning m m saknas all
tid. Misstag, föranledda t ex av ovana inven- 
törers benägenhet att lämna ”orena” uppteck
ningar (mer eller mindre bemängda med arter 
från edafider eller eljest andra sammanhang än 
de rubricerade), är utan sidoupplysningar ofta 
svåra att påvisa.

Tillkommer sidoupplysningar, grundade på sub
jektiva uppskattningar, antingen i form av all
männa värdeomdömen eller i form av symboler, 
erhålls en subjektivt kommenterad artlista. Den
na kan i princip uppta alla de iakttagelser 
rörande de enskilda arterna som en inventerare 
gör eller tycker sig göra under sin genomvand
ring av provområdet. Oftast nöjer han sig dock 
med en abundansuppskattning. Med adjektiv 
som ”dominant”, ”allmän”, ”riklig” uttrycks 
hög abundans, med ”sparsam”, ”sällsynt”, 
”ovanlig” låg. Stundom nyttjas två eller tre 
skalsteg, t ex låg-medelhög-hög abundans, vilka 
betecknas med ett mot antalet steg svarande 
antal + -tecken. Någon bestämd, inom eller utom 
landet föreslagen eller gångbar abundansskala 
har däremot aldrig blivit inarbetad i Sverige (jfr

Shimwell 1971 s 111, där fem dylika jämförs i 
tabellform, och Mueller-Dombois & Ellenberg 
1974 s 59, där termvalet diskuteras).

Flertalet abundansskalor liksom de ovan an
förda mängdomdömena är relativa, eftersom de 
uppgivna värdena endast är relaterade till var
andra, inte till en specificerad referensyta. Vär
den från skilda analysområden och olika inven
terare blir därmed inte sinsemellan statistiskt 
jämförbara.

Den metod, som i Sverige av gammalt dominerat 
all vetenskaplig vegetationsbeskrivning och 
växtsociologisk analys, är täckningsberäkning i 
smårutor. Då alla arter antecknas inom de med 
skiftande metodik utplacerade delytorna, fram
går ur dem åtminstone större delen av det under
sökta beståndets artsammansättning. Den en
skilda artens närvaro i rutorna uttrycks i fre
kvensprocent, vilka tillmäts betydelse som mått 
på en arts ”tillhörighet” till det undersökta sam
hället. Inom Uppsalaskolan utgjorde under 1920- 
talet ”konstanterna” - arter med mycket hög 
frekvensprocent - de hörnstenar, på vilka sko
lans växtsamhällsindelning byggdes.

Hög närvarograd förutsätter ej stor individri
kedom eller täthet. Den parameter, som i verk
ligheten, ehuru grovt, skattas vid beståndsspeci- 
fika frekvensberäkningar, är dispersionen, dvs 
arternas rumsliga fördelning. Frekvensvärden, 
erhållna från delytor, är inabsoluta i det att de 
påverkas av rutornas form och storlek. Förhål
landet accentueras särskilt vid begagnande av 
smårutor mindre än den aktuella minimiarealen. 
Varje (väsentlig) ökning av rutstorleken påver
kar då med stor sannolikhet vissa arters frek
vensvärden i positiv riktning.

Metodens primära syfte, beräknandet av täck
ningsgraden, dvs omfattningen av den vertikala 
projektionen mot markytan av en arts ovanjor
diska delar, återgår på en primär önskan att inom 
provområdet på ett statistiskt godtagbart sätt 
urskilja mängdförhållanden, t ex artdominans. 
(Sådan utgjorde enligt Uppsalaskolans under 
1930-talet intagna ståndpunkt kriterium på ett 
”elementärt” växtsamhälle, ”consocion” eller 
[från och med 1936] ”societet”). Täckningsvär
det är ett uttryck för ytmängd men därmed inte 
automatiskt för abundans. Även om dessa stor
heter ibland förenas, förekommer ofta, att en 
habituellt oansenlig art med låg täckningsgrad 
genom stor individmängd utgör ett av samhällets
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A *f

Fig I. Fältskiktets växttäcke växlar också inom till synes likartade biotoper från trakt till trakt och från yta till yta. 
Artkombinationerna bildar ett oupphörligt varierat broderi, där dels slumpen, dels en mångfald svårfångade 
ekologiska skiftningar förskjuter mönstret i olika riktningar. På bilden ses ett avsnitt av en ytterligt örtrik 
ängsbarrskog, karakteristisk för väl bevattnade (friska) lägen inom Bergslagens urkalkområden. Underlaget utgör 
tunn morän på kalkrikt berg. En mängd av samhällets arter, mera individrika än frodvuxna, trängs om utrymmet i 
oregelbunden blandning: sårläka, tvåblad, humleblomster, harsyra, hästhovsört, älggräs, en rönntelning mfl. 
Graminidfattigdomen är påfallande. Enligt hävdvunnet betraktelsesätt skulle detta samhälle på grund av sårlä- 
kans riklighet kallas ett Sanicula-samhälle. (Västmanland, Skinnskattebergs socken, obruten skogssluttning inom 
Gamla Bastnäsfältet. 750719.)
Field layer of a coniferous forest, situated on limestone. Bergslagen, Central Sweden, 1975.

talrikaste inslag. Omvänt kan en storvuxen art 
med i vissa rutor hög täckningsgrad i verklighe
ten vara en av beståndets sällsyntare (och 
kanske mest skyddsvärda) rariteter.

En bidragande orsak till täckningsgradsmeto- 
dens starka ställning och vida tillämpningsområ
de i Sverige torde vara Uppsalaskolans starka 
och långvariga betonande av växtsociologins 
kvantitativa aspekter. Metoden var dess instru
ment framför andra och fick sin slutliga form och 
sin auktoritet jämsides med att skolans teoribild
ning erhöll sina fasta konturer. Processen torde 
inte ha försiggått utan viss, ömsesidig påverkan. 
När sedermera dessa konturer, under trycket av 
avsevärd och välgrundad kritik, gradvis ändra
des till större överensstämmelse med den mellan- 
europeiska skolans synsätt (se Malmer & Trass

1973), var den använda analysmetodiken så 
fastlagd, att en motsvarande anpassning av 
denna aldrig övervägdes. Den förblev den nyc
kel, med vilken växtsociologins alla lås skulle 
öppnas.

En annan probleminriktning gav i andra länder 
upphov till andra analysmetoder. Bland floran 
av sådana utgör täckningsberäkningar i små- 
rutor ett av flera alternativ.

Val av analysmetod

Naturligen borde metodvalet lämpas efter ända
målet med undersökningen och sålunda påver
kas av problemställningens art, analysområdets 
omfattning, den önskvärda detaljrikedomen osv:
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Fig 2. Utan påtagligt skäl har här artdomi
nansen inom samma samhälle förskjutits till 
förmån för blåsippa (nedre kvartsmetersru- 
tan). I de båda övre rutorna erinrar art
blandningen däremot om den, som visas i 
Fig 1 (ormbär, smultron, ekorrbär m fl har 
tillkommit). Blåsippan skulle enligt den me
tod, som här beskrivs, i detta fall antingen 
registreras som ett antal bladskott (sociabi- 
litetsklass V), som ett kollektiv av dylika 
(fylld, större ring) eller som ett individkol
lektiv (d:o; jfr diskussionen i avsnittet 
Grundenheternas registrering). Ormbäret 
skulle med sina tre skott i rutan ovanför 
erhålla klassiffran II, den ensamma och till 
sträckningstillväxt troligen oförmögna 
rönnplantan tills vidare antalssiffran 1. Hur 
förhåller det sig i närheten? Hur ofta åter
kommer dessa arter? Hur rikliga är de på de 
platser, där de uppträder? (750719.)
View of another part of the same communi
ty with dominating Hepatica nobilis.

5* i-7

Vad gäller undersökningen? Produktionsför
hållanden? Dynamik och succession? Växtsam
hällens urskiljande? Är huvudsyftet beskrivning 
och dokumentering?

Vilken växtgrupp gäller undersökningen 
(kryptogamer, kärlväxter)? Skall den utföras i 
gradientrik eller ekologiskt homogen omgivning?

Skall analyser göras vid upprepade tillfällen 
inom samma bestånd och, i så fall, med vilken 
grad av noggrannhet?

Är det önskvärt, att resultaten presenteras i 
sådan form, att de kan bearbetas statistiskt och 
vara statistiskt jämförbara med resultat från lik
artade undersökningar?

Vilka parametrar har störst intresse med hän
syn till undersökningens syfte?

Vilken arbetsinsats krävs och kan göras? Nås

syftet i förhållande till disponibel tid bäst med 
intensivanalyser eller översiktliga analyser?

Då jag inför en planerad undersökning av Väst
manlands flora och mera karakteristiska växt
samhällen övervägde möjligheterna att medelst 
fastlagda analysförfaranden redovisa de senare, 
stod genast klart, att intensivundersökningar på 
grund av områdets storlek och mängden presum
tiva provbestånd endast i undantagsfall kunde 
komma i fråga. Såsom i första hand deskriptiv, 
vore redogörelsen heller inte obetingat betjänt av 
noggrant uppskattade täckningsdetaljer inoTn 
sinnrikt utlagda rutgrupper, lämnande den kon
kreta beståndsbilden åt sitt öde, dold i svår
överskådliga frekvensprocent- och täcknings
gradsvärden.
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Fig 3. Återigen växlar aspekten (få meter från föregående bildavsnitt). Fältskiktet intas nu av (nästan) täckande 
sårläka och däri inströdd hästhovsört. 1 annan skogsmark skulle denna hästhovsanhopning tyda på långvarig 
påverkan av rörligt markvatten i markens övre lager. Markfuktigheten är dock ungefär densamma som på 
föregående bilder. Humustypen och markreaktionen i den kalkrika omgivningen gör det möjligt för arten att 
framgångsrikt konkurrera på torrare mark också i sluten, lågdynamisk vegetation. Ett medel att dokumentera 
sårläkans osedvanliga ymnighet (åtminstone på denna plats) är kollektivtecknet fylld fyrkant. (750719.)
View of the same community with dominating Sanicula europaea and Tussilago farfara.

Lämpliga för täckningsprocentsanalyser i små- 
rutsförband bedömdes främst gradientunder- 
sökningar vara. Dessutom beslöts om en täck- 
ningsanalys i smårutor av bestämd storlek vid en 
undersökning av epilitiska och epifytiska moss- 
samhällen i några vegetationstyper. Vegetations
analysen borde i övrigt ske översiktligt.

En tyngdpunkt skulle härvid läggas bl a vid 
torrängssamhällenas utbildning och artmässiga 
variation inom tre, i landskapet från varandra väl 
avgränsade, naturgeografiska regioner. För ett 
antal av omkring 200 provbestånd, fördelade på 
olika underlag i betad, obetad, lövfallspåverkad 
och ej lövfallspåverkad omgivning, valdes en 
närvaroundersökning i storrutor utan fastställd 
form och storlek. (Artlistor upprättades för varje 
enskilt bestånd i dess helhet under bortseende 
från edafider, gränssamhällen osv.) Metoden var 
snabb (undersökningen genomfördes sedermera 
under loppet av en sommar jämsides med annat 
floristiskt inventeringsarbete) och, tack vare det 
stora antalet uppteckningar, exakt i förhållande 
till sitt syfte. De enskilda lokalernas individ

mängd, frekvensförhållanden m m bedömdes i 
detta fall vara av underordnad betydelse, detta bl 
a mot bakgrund av vegetationstypens ofta topo
grafiskt orsakade, uppsplittrade yttre och natur
liga, årsvisa abundansfluktuationer. Dock syntes 
det samtidigt vara värdefullt att åtminstone kun
na exemplifiera andra förhållanden än närvaron 
och artsammansättningen. Om möjligt borde 
detta ske med hjälp av mera ingående analyser, 
grundade på absoluta iakttagelser.

Denna önskan gällde även och i högre grad 
vissa andra vegetationstyper. För sådana redo
visningar var de nyss beskrivna metoderna för 
översiktlig analys inte tillfyllest. En förutsätt
ningslös prövning av en ny, ändamålsenlig meto
dik föreföll i detta läge naturlig.

Av internationellt gångbara metoder erbjöd endast 
den mellaneuropeiska skolans ”storruteanalys” 
(Braun-Blanquet 1964 och tidigare) - på kontinenten 
väl inarbetad, i Sverige ännu oprövad och utan särskilt 
namn - i viss mån eftersträvade lösningar. Den mellan
europeiska relevé-analysen (det internationella nam
net) kräver förhållandevis liten arbetsinsats, tar under
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bedömning sammanhängande vegetationsavsnitt och 
belyser dessa grovt med avseende på flera växtsociolo- 
giska parametrar.

Först sedan en egen lösning under någon tid hade 
prövats, blev jag bekant med denna metod. Överens
stämmelserna visade sig delvis vara slående. I båda 
fallen föredrogs t ex en bedömning och redovisning i 
två led. Skillnader förelåg även, både metodologiska 
och innehållsliga. På väsentliga punkter var dessa så 
stora, att det ena systemet inte kunde sägas ersätta 
eller onödiggöra det andra. Jag fullföljde därför de 
inledda försöken.

Den mellaneuropeiska relevé-analysen berörs i det 
följande diskussionsvis vid flera tillfällen. De genom 
denna skattade parametrarna visas i Fig 4. För en 
fullständig redogörelse för denna metod hänvisas i öv
rigt till de beskrivningar, som återfinns i alla större 
vegetationsekologiska handböcker.

Ännu en omständighet kom att påverka meto
dens utformning; framför allt dock dess tillämp
ning i större skala - de ekonomiska ramar, inom 
vilka såväl landskapsundersökningen som sådan 
som metodstudierna måste bedrivas. Det kom 
att visa sig, att intresse för bådadera saknades i 
Sverige, och att stöd endast kunde erhållas i 
mycket liten utsträckning. En följd härav blev, 
att omfattningen av de översiktliga vegetations- 
analyserna kraftigt måste inskränkas. Den 
metodstudie, som påbörjats redan under den för
sta fältarbetssommaren (1973), kom i viss mån 
att förbli endast en metodstudie, bedriven på de 
villkor, som erbjöds. Som sådan presenteras den 
här.

Förslag till metodik: förutsättningar

(1) Metoden skulle vara ett medel för registrering 
av viktigare kärlväxtfloristiska förhållanden 
inom ett valt vegetationsavsnitt. Målet skulle 
vara en verklighetsavbildande (om än 
generaliserad och till en del på uppskattningar 
grundad) beskrivning av växttäckets sam
mansättning och variation. Denna beskrivning 
skulle vara tillräckligt ingående för att kunna 
ligga till grund för växttäckets klassifikation i 
växtsamhällen men inte utformas med hänsyn till 
någon bestämd princip härför.

(2) Noggrannhetsgraden skulle vara tillräckligt 
stor för att vid upprepade analyser fånga in alla 
väsentliga variationer i tiden.

(3) Registreringen skulle kunna försiggå under 
förhållandevis ringa insats av tid och arbete.

(4) Analysen borde gälla sammanhängande 
vegetationsavsnitt utan övre storleksgräns. Om

utförd i homogena bestånd, borde provytan vara 
av minst minimiytans storlek. (Minimiyta = 
”Minimalraum”, ”minimal area” enligt Braun- 
Blanquet 1928, ej = ”Minimiareal”, ”minimal 
area” respektive ”Minimum area” enligt Uppsa
laskolan: se Du Rietz et al 1920, Du Rietz 1921 m 
fl.) I vegetationstyper, som kunde kännas igen 
som avgränsade växtsamhällen, skulle provytan 
väljas enligt de krav på artfullständighet, stånd
ortens enhetlighet och växttäckets homogenitet 
som av gammalt föreskrivits vid relevé-analyser 
(se t ex Mueller-Dombois & Ellenberg 1974 s 
46 f).

(5) De registrerade grundenheterna i provytan 
skulle vara de enskilda arterna i deras egenskap 
av individ eller individartade ovanjordsskott. 
(Täckningsgraden skulle ej, i motsats till inom 
den mellaneuropeiska relevé-analysen, uppskat
tas.)

(6) Resultaten skulle presenteras i möjligast 
lättläst tabellform.

Parametrar

Följande tre parametrar valdes: Sociabilitet 
(absolut), lokal konstans = frekvens (absolut) 
och fördelning. Indirekt framgår ur dessa förhål
landen varje arts ungefärliga, totala indi
vidmängd (Fig 4).

Inom den mellaneuropeiska relevé-analysen är en upp
skattning av den relativa (ej ytrelaterade) sociabiliteten 
standardförfarande (jfr Fig 6). Flera senare författare 
har ifrågasatt värdet i att känna till en arts sociabilitets- 
förhållanden (se sammanfattningar hos Westhoff & 
Marel 1973 s 641). Invändningarna har i första hand 
gällt dessa förhållandens diagnostiska betydelse. Det 
har framförts, att en bestämd sociabilitetsgrad hos var
je art vore mer eller mindre genetiskt fastlagd (jämför
bar med morfologiska artkaraktärer) och därför endast 
i undantagsfall behövde beaktas. Till denna uppfatt
ning ansluter sig så sent som 1974 Mueller-Dombois & 
Ellenberg. Som exempel nämner dessa författare van
lig bladvass: ”Phragmites usually occurs in loose 
stands, which permit other species to grow between 
their shoots at least during spring.” Bevisföringen är, 
som framgår, föga övertygande för Nordens del, där 
beskrivningen visserligen passar in på artens uppträ
dande i vissa kärrsamhällen, som åkerapofyt m m men 
inte alls som karakteristik av stränders och vikars täta 
vassbestånd. En motsatt ståndpunkt intar dock andra 
författare, sålunda sammanfattad av Westhoff & Marel 
(1973): ”Only a few species have a fixed degree of 
aggregation based upon their innate manner of growth. 
The degree of gregariousness of most species is much 
influenced by habitat conditions and competition, and 
therefore is of major phytosociological importance.” 
Min egen uppfattning överensstämmer med denna.
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A Mätt eller uppskattad, absolut 
sociabilitet (uttryckt som ka
rakteristisk individ- 1. skott- 
mängd per 0,25 m^)

Ex. II/oo

Uppskattad, absolut frekvens 
(lokal konstans) + fördelning 
(dispersion) / areal i m^

B Uppskattad, relativ abundans 
+ relativ och absolut täck
ningsgrad (="Artmächtigkeit", 
"species significance")

Uppskattad, relativ sociabilitet 
(med tilläggstecken för hög 
och låg täthet)

Fig 4. Skattade populationsegenskaper enligt den här 
presenterade metoden (A). Delen (individantalet per 
delyta) placeras i förhållande till helheten (förekomst
arealen respektive frekvensprocenten) som täljare till 
nämnare. Som en jämförelse visas de parametrar, som 
skattas genom den mellaneuropeiska skolans relevé- 
analys (B).
Characteristics of a population, recorded by the 
present method (A). The parameters, chosen for 
making a relevé record according to the sociability and 
the combined estimate (cover-abundance) scales of the 
Zürich-Montpellier school, are shown for purposes of 
comparison (B).

Definition av grundenheten

De i fråga om sin sociabilitet, lokala konstans 
och fördelning bedömda enheterna, ”grunden
heterna”, har i det föregående definierats som 
”de enskilda arterna i deras egenskap av individ 
eller individartade ovanjordskott”. Definitionen 
antyder något om de svårigheter, som ofrånkom
ligen möter vid denna bedömning.

Vid analys enligt den mellaneuropeiska relevé-meto- 
den har motsvarande grundenheter mera entydiga för
klaringar: ”individer” (vid uppskattning av ”Artmäch
tigkeit”) och ”individer respektive ovanjordiska 
skott” (sociabilitet) (Braun-Blanquet 1964 s 39 och 41). 
Denna enkla tolkning av individbegreppet möjliggörs 
därigenom, att den mellaneuropeiska analysen i prakti
ken endast till ringa del fotas på grundenheternas for
mella urskiljande och räknande. Dess sociabilitetsska- 
la är relativ och graderar blott det allmänna intrycket 
av en mer eller mindre omfattande klungbildning 
(”grupper”, ”små fläckar”, ”mattor”, ”stora ho
par”). Inte heller artmäktighetsangivelsen är ett ut
tryck för mera noggrant beräknad abundans i de skal
steg, där denna tillmäts betydelse: ”sparsam med låg 
täckningsgrad”; ”riklig men med ringa täckningsgrad 
eller tämligen sparsam men med större täcknings
grad”; ”mycket talrik eller täckande åtminstone 1/10 
till 1/4 av provytan”. (I de återstående tre skalstegen 
graderas endast täckningsgraden under det att ”indi
vidmängden” tillåts vara godtycklig.)

En absolut indelning efter abundans förutsätter, 
att grundenheterna tas och kan tas i enskilt 
betraktande. Endast till mindre del utgörs dock 
växttäcket av väl avgränsade individ i konven

tionell mening. Hit hör arter utan jordstammar 
och utlöpare med enkel, upprätt eller uppstigan
de ovanjordsstam, tuvbildande ormbunkar samt, 
i den mån de är friväxande från varandra och ej 
sammanhålls av vegetativa spridningsdelar, vis
sa tuvigt eller tuvlikt växande eller (även från 
basen) greniga arter. Några exempel: Pinus 
sylvestris, Ribes alpinum, Turritis glabra, Asple- 
nium septentrionale, Calamagrostis arundina- 
cea, Artemisia vulgaris (tall, måbär, rockentrav, 
gaffelbräken, piprör, gråbo). Vid tätare individ
anhopning uppstår även beträffande denna kate
gori ofta oöverkomliga svårigheter vid individ- 
avgränsningen. Svåra eller omöjliga att avgränsa 
är vidare individ av arter med förlängda, nedlig- 
gande, slingrande eller krypande ovanjordsstam- 
mar, detta - åtminstone i tät vegetation - vare sig 
de är friväxande eller ej. Exempel: Asperugo 
proeumbens, Malva pusilla (vid tillräcklig vatten
tillgång), Moehringia trinervia (paddfot, vit katt
ost, skogsnarv), samtliga ofta nedliggande; Hyd- 
rocotyle vulgaris, Peplis portula, Trifolium re
pens, Veronica chamaedrys (spikblad, rödlånke, 
vitklöver, teveronika) (krypande och rotslåen
de). Klonindivid är bestånd av jordstams-, rot
skotts- och utlöparspridda arter, t ex Anemone 
nemorosa, Agrostis stolonifera, Chrysosplenium 
alternifolium, Hieracium pilosella, Mercurialis 
perennis, Prunus spinosa, Rubus saxatilis (vitsip
pa, krypven, gullpudra, gråfibbla, skogsbingel, 
slån, stenbär).

Individ kallas här väl avgränsbara grundenhe
ter ur den första kategorin.

Individartade ovanjords skott kallas samtliga 
från tuvor respektive markytan utgående, enskil
da skott. Häri inbegrips även jordblad, de enskil
da grenarna eller stammarna hos arter med starkt 
förlängda, nedliggande skott, de upprätta stam
marna hos från basen greniga individ samt de 
enskilda, upprätta eller uppstigande skotten 
(även bladskotten) från ”revor” och i markytan 
krypande och rotslående stammar, t ex hos Ra
nunculus repens, Rubus saxatilis, Trifolium re
pens (revsmörblomma, stenbär, vitklöver).

Samtliga grundenheter kan företrädas av både 
florala och icke florala skott.

Grundenheternas registrering

Oavsett för vilket ändamål det sker, kan grund
enheternas abundans skattas antingen genom 
räkning eller uppskattning.
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Omständigheterna avgör, vilket slag av enhet 
som i det enskilda fallet skall eller bör bli föremål 
för dessa beräkningar: enkelindivid, enskilda 
ovanjordsskott eller ett kollektiv av endera.

Vad gäller arter, som alltid uppträder med av- 
gränsbara individ (t ex annueller, ettåriga växter) 
grundas registreringen givetvis oftast på dem. 
Hos sådana arter, vilkas yttre alltid känneteck
nas av t ex ett mattbildande eller krypande växt
sätt, t ex gul fetknopp, spikblad, vitklöver, regi
streras alltid skotten eller skottkollektiven.

Men också en och samma art kan (och måste 
stundom) under olika ekologiska betingelser be
handlas på olika sätt. En fritt växande blåsipps
planta eller ”blåsippstuva” kan med lätthet ur
skiljas som ett individ. En tät mängd sådana 
plantor, däremot, bildar ett sammanhängande 
bladtäcke, under vilket individtillhörigheten 
ibland endast med möda kan benas ut (jfr Fig 2). 
Om huvuddelen av förekomsten består av såda
na samlingar, kan det vara fördelaktigt att regi
strera bladskotten. Om däremot - vilket väl van
ligen är fallet - också mera ensliga plantor och 
glesare grupper uppträder här och var, är det, på 
grund av plantans yttre, trots allt tillrådligt att 
registrera individ. (En hög sociabilitetssiffra för 
ett ensamt blåsippsstånd, som råkar ha många 
jordblad, skulle te sig tämligen egendomlig!) In
om de mattor, som till äventyrs förekommer 
jämsides, behöver individräkning inte heller nu 
företas: plantorna registreras som individkollek
tiv med särskild sammanfattningssymbol. (Jfr 
Fig 7, ex 12; varvid markeringarna av enheter 
antas gälla individ. Om endera - fria individ eller 
individklungor - starkt hade övervägt, borde i 
angivelsen i rutan den underrepresenterade par
ten ha ställts inom parentes.)

Individ av somliga arter är vidare lätta att 
avgränsa som blommande men omöjliga att hålla 
isär, då de uppträder i hopträngda grupper eller 
bestånd av icke fertila eller endast delvis fertila 
skott. Skottskattning är i detta fall naturlig. 
Klonindivid (förutom tuvor och mattor) bör 
rätteligen skattas på samma sätt men kan givet
vis, om de är helt unga eller föga expansiva och 
därmed skottfattiga, ibland betraktas som indi
vid.

Vad gäller arter med förlängda, ibland (eller 
alltid) nedliggande men ej rotslående stammar, 
blir ej sällan den omgivande vegetationen be
stämmande för registreringssättet. En liten, rikt 
förgrenad men kanske upprätt växande planta av 2

s = 20
t = 1,. ss= ■
s = 5 ii = •, •, ■

tt
(i,t= 4)

Fig 5. Olika sätt att registrera abundansen hos en och 
samma art. (i) enskilda individ, (s) ovanjordsskott. (t) 
tuvor eller tuvlika bildningar, (ii) anhopning av individ, 
(ss) anhopning av ovanjordsskott. (tt) anhopning av 
tuvor.
Different ways of recording the abundance of the same 
species, (i) individuals, (s) above-ground shoots, (t) 
tufts or tussocks, (ii) clump of individuals, (ss) clump 
of above-ground shoots, (tt) clump of tussocks.

t ex Potentilla erecta (blodrot), som slagit sig 
ned i en kal eller glest bevuxen skärning, kan 
med skäl skattas som ett individ (ev som en 
”tuva”). I tät vegetation, där plantan möter 
upplöst i ett antal till synes självständigt slingran
de, här och var framskymtande grenar, är det 
däremot naturligt, att skattningen grundas på 
skottenheter. (Flera exempel ur denna grupp 
nämns ovan.)

Vissa skottkollektiv kan dessutom, som en 
följd av deras speciella utseende, särskiljas efter 
detta utseende som tuvor, kuddar och mattor, 
var för sig registreringsbara; de båda första 
kategorierna också räkningsbara.

Valet ter sig dock i fält aldrig svårt. Också 
svårigheten att i listorna eller protokollen av
göra, vilket slags enhet, som i ett visst fall 
åsyftas, undanröjs lätt genom att efter artnamnet 
ange det rätta förhållandet medelst en bokstav 
eller en förkortning; t ex: (i) = enskilda individ; 
(s) = enskilda ovanjordsskott; (t) = enskilda 
tuvor eller kuddar; (ii) = hopade enkelindivid; 
(ss) = hopade ovanjordsskott; (tt) = hopade 
tuvor eller kuddar; (m) = mattlika samlingar, 
täta skotthärvor (Fig 5). Om man anser sig 
behöva skilja på florala (blommande, fertila) och 
ej florala enheter, särskiljs dessa genom tillägg

2 - Svensk Bot. Tidskr.
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av ”f ’ (floral, flowering) respektive ”v” (vege
tativ, vegetative).

Skattning av sociabiliteten

Uttrycket för sociabiliteten, dvs individens (i 
detta fall = grundenheternas) tendens till sam
manhållet uppträdande, tillhör alltid täljaren i 
den tvådelade angivelsen (se Fig 4).

Sociabiliteten skattas i fältskiktet som karak
teristisk abundans per ruta i ett tänkt, hela 
provområdet täckande rutnät med 0,5 x 0,5 m 
(0,25 m2) stora rutor. Denna ruttyp är lätt att 
tänka sig på markytan. Storleken tillåter snabb 
räkning eller uppskattning av abundansen även 
hos täta bestånd av småvuxna grundenheter och 
är samtidigt i allmänhet tillräckligt stor för att 
rymma en eller flera av de större. Rutnätet är 
rörligt (något som givetvis ej påverkar förhållan
det abundans/referensyta). Referensytan (rutan) 
tänks av praktiska skäl förlagd så, att en individ
anhopning eller dennas mitt befinner sig i rutans 
centrum.

Sociabiliteten betecknas med arabiska eller 
romerska siffror (enskilda grundenheter avses) 
eller fyllda symboler (kollektivenheter avses) 
enligt den indelning, som framgår av Fig 6.

Som visats i föregående avsnitt och som ses i 
Fig 6-8, finns ofta flera angivelsemöjligheter. 
Vad som i det enskilda fallet bör föredras - 
exakta mängdtal med arabiska siffror, romerska 
sociabilitetsklassiffror eller fyllda kollektivtec
ken - beror såväl av inventerarens omdöme som 
av omständigheterna. Allmänt kan sägas, att 
kollektivtecken obetingat bör användas för svår- 
räknade, täta skottanhopningar i form av ”mat
tor”, ”härvor” osv, t ex av Antennaria dioeca, 
Arctostaphylos uva-ursi, Hedera helix, Herni- 
aria glabra, Hieracium pilosella, Sedum acre, 
Thymus serpyllum, Veronica officinalis (åtmin
stone i torrängsvegetation) (kattfot, mjölon, 
murgröna, knytling, gråfibbla, gul fetknopp, 
backtimjan, ärenpris), samt eljest för småfläck- 
vis uppträdande skottgrupper, där enskilda indi
vid omöjligen kan urskiljas och skotträkning är 
föga meningsfull, t ex av Gagea minima (dvärg
vårlök). Kollektivtecken bör i regel föredras vid 
slutna bestånd av arter med intensiv vegetativ 
spridning, ss Anemone nemorosa, Allium ursi- 
num, Carex disticha, Calamagrostis canescens, 
Chrysosplenium alternifolium, Geranium sangui- 
neum, Galium odoratum, Gymnocarpium dryop-

teris, Lemna minor, Mercurialis perennis, Poly
gonum bistorta osv (vitsippa, ramslök, platt
starr, grenrör, gullpudra, blodnäva, myska, ek- 
bräken, andmat, skogsbingel, stor ormrot). Det 
första kollektivtecknet kan med fördel användas 
för enskilda (särskilt större) tuvbildningar, t ex 
Carex elata, Deschampsia caespitosa, Dryopte- 
ris filix-mas (bunkestarr, tuvtåtel, träjon), och 
för skottrika, tuvlikt, kuddlikt eller utbrett växan
de enkelindivid av vissa mindre örter, Armeria 
maritima, Diapensia lapponica, Minuartia rubel
la, Papaver radicatum osv (trift, fjällgröna, 
rödnörel, fjällvallmo). Kollektivtecken kan fö 
ersätta sociabilitetssiffra som beteckning för 
vilka skottrika, mer eller mindre sammanhållna 
bestånd eller beståndsfläckar som helst, t ex av 
många graminider, av Gagea- och Corydalis- 
arter, Stachys sylvatica, Potentilla erecta, Saxi
fraga tridactylites, Viola biflora (vårlök- och 
nunneört-arter, luktsyska, blodrot, grusbräcka, 
fjällviol).

Med exakta ta! bör en inom hela provområdet 
mycket låg individmängd anges. Också vid be
gränsade och fåtaliga, lokala förekomster (vilkas 
omfattning i nämnaren uppges i m2) kan grund
enheternas antal anges med arabiska siffror (Fig 
7, ex 2 och 3, Fig 8, ex 3).

Sociabiliteten hos träd och större buskar (busk- 
och trädskikten) skattas ej mot små delytor av i 
förväg fastställd storlek utan mot undersök
ningsområdets totalyta respektive den delareal 
därav, där de uppträder.

Exakta tal kan även här användas, liksom kol
lektivsymboler, det sistnämnda för att beteckna 
starkt slutna bestånd eller snår. Dessa symboler 
tillhör i enlighet med regeln täljaren och bör allt
så kombineras med arealsiffror eller värden för 
lokal konstans och dispersion (härom i följande 
avsnitt; jfr Fig 8, ex 1 och 3). För mängdtalet 1 
kommer naturligtvis endast en arealsiffra i fråga 
som kombinationstecken.

Den högre eller lägre graden av sammanhållet 
växtsätt anges eljest med avseende på totalytan 
enbart med värden för lokal konstans och disper
sion (Fig 8, ex 1 och 2). Om enheterna uppträder 
i begränsade grupper eller bestånd, placeras 
dessa värden i täljaren och relateras till den fak
tiska förekomstarealens ytstorlek (Fig 8, ex 3, 
nedersta alternativet). Sociabiliteten hos träd- 
och buskskikten är alltså i dessa senare fall iden
tisk med dispersionen+ frekvensen.
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Enskilda träds och buskars omfång, dvs areel
la omfattning i analyssammanhanget, bör inte 
anges eller beräknas som stambasens omkrets el 
dyl utan som kronans respektive grenverkets 
projektion mot markytan. Denna sak berörs när
mare i figurtexten till Fig 8. I praktiken är detta 
givetvis detsamma som att införa ett slags täck- 
ningsberäkning i metoden, men definitionsmäs- 
sigt rör det sig endast om en speciell form av 
rumslig enhetsavgränsning.

Skattning av lokal konstans och fördelning

Uppgifter om den lokala konstansen och fördel
ningen tillhör i regel nämnaren i den slutliga, 
tvådelade tabellangivelsen (se Fig 4) och gäller 
då hela provytan. Annan placering kommer 
ibland i fråga beträffande träd- och buskskikten - 
se föregående avsnitt - och också beträffande 
fältskiktet, om uppgifterna skall gälla förhållan
dena i en del av provytan. Det senare behandlas 
närmare nedan.

Den lokala konstansen (frekvensen) beräknas 
här som en arts procentuella rutnärvaro i ett 
tänkt, hela provytan indelande rutnät med nor
malt / m2 stora rutor. Den uppskattas tillsam
mans med fördelningen (dispersionen) i en ge
mensam, fyrdelad skala i de fall, då arten uppträ
der inom hela eller större delen av provområdet, 
se Tabell 1.

Tabell 1. Kombinerad lokalkonstans-fördelningsskala. 
(Combined local constancy-dispersion scale.)

Symbol Innebörd

0 Frekvensprocent: -1
Fördelning: Förekomsten är fördelad över 

hela eller en större del av provområdet
oo Frekvensprocent: 2-25

Fördelning: Som ovan

o oc Frekvensprocent: 25-75
Fördelning: Som ovan

A Frekvensprocent: 75-100
Fördelning: Som ovan

Till Tabell 1 må följande kommentarer fogas: (a) 
Fördelningstypen avser ett mer eller mindre 
återkommande uppträdande inom skilda delar av 
provområdet, oavsett om över-, under- eller nor- 
maldispersion föreligger, (b) Skalstegen kan be
traktas som standardsteg, tänkta i första hand för

provytor mellan 100 och 10,000 m2. Vid små ytor 
och låg sociabilitet betyder det första och even
tuellt också det andra steget så låg abundans, att 
sociabiliteten i täljaren i regel bör uppges som ett 
exakt antal enheter, (c) Frekvensgrupperna kan 
avgränsas annorlunda, om en sådan förändring 
är befogad med hänsyn till omständigheterna, (d) 
Ett större antal skalområden är synnerligen svå
ra att urskilja i fält.

Då en art är tydligt begränsad till en mindre del 
av provområdet och saknas eller är mycket 
sparsam i dess övriga delar, anges i nämnaren i 
stället för symbol (enl Tabell 1) den verkliga 
förekomstarealens (respektive huvudförekomst- 
arealens) storlek i m2. Arealer, mindre än 0,25 
m2, betecknas med ett x. Är dessa lokalföre
komster flera än en, markeras detta medelst 
arabiska siffror efter arealsiffran. Exempel: 5 
(arten förekommer på ett ställe inom en yta av ca 
5 m2); 52 (arten förekommer på två ställen inom 
en sammanlagd yta av ca 5 m2). Genom tillägg av 
+ och + + anges sparsamt-enstaka och tämligen 
sparsamt ströuppträdande också utanför de an
givna huvudförekomstarealerna. Ex: 5+ (arten 
har sin huvudförekomst på en plats inom en yta 
av ca 5 m2 men uppträder dessutom utanför 
denna yta med några få ströenheter).

Det kan ibland hända, att en ”lokal” förekomst 
av en art i fältskiktet är mycket vidsträckt, 
upptagande t ex upp till hälften av undersök
ningsområdet. Om detta är någorlunda stort, blir 
därmed den eller de lokala förekomsternas areal 
också betydande. Man har i praktiken avdelat en 
ny ”storruta”, vilkens lokalkonstans och för
delningsmönster i sin tur kan vara förtjänta av 
uppmärksamhet. Två utvägar erbjuder sig: (1) 
Sociabilitetssymbolen i täljaren utbyts mot vär
desymboler i den fyrgradiga lokalkonstans-för- 
delningsskalan. (Man går alltså tillväga på sam
ma sätt som då träds och buskars ”sociabilitet” i 
ett delområde uttrycks med hjälp av samma 
symboler; se föregående avsnitt.) Detaljer av 
intresse i sociabilitetsförhållandena kan härvid 
gå förlorade. (2) Angivelsen görs treledad: soci- 
abilitet/lokalkonstans och fördelning inom den 
avdelade ytan/dennas areal i m2.

Naturligtvis kan sådana angivelsesätt nyttjas 
också om delytan utgör en mindre eller kanske 
helt liten del av provområdet (Fig 7, ex 3).

Då uttrycket för lokalkonstansen står i nämna
ren, är det satt i förhållande till hela provytan.



Fig. 6. Skattning av sociabiliteten (Sampling of the sociability)
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Karakteristisk individ- eller skottmängd per ytenhet

Mycket fa-få enheter, spridda inom provytan 
eller ingående i enstaka lokalbestånd, räknas var 
för sig. Antalet anges med arabiska siffror.

0,25 m2

IV

V
♦ • » • t »

0,25 m2

1 enhet per 0,25 m2, där arten förekommer. Som 
solitärenheter kan registreras enskilda individ, 
smärre tuvor och enstaka växande, individlika 
ovanjordsskott. För ensamma, större tuvor före
dras fylld symbol (liten prick).

2-5 enheter per 0,25 m2, där arten förekommer.

6-20 enheter per 0,25 m2, där arten förekommer. 
Vid denna och högre täthetsgrad kan kollektiv
symbol ofta användas i stället för romersk siffra.

21-50 enheter per 0,25 m2, där arten förekom
mer.

>50 enheter per 0,25 m2, där arten förekommer.

Tät anhopning av enheter inom yta, mindre än 
0,25 m2. Till sådana räknas även skottmattor och 
täta skotthärvor, (större) tuvor och skottrika 
enkelindivid med tuvlikt växtsätt.

Tät anhopning av enheter!sammanhållna eller 
täckande bestånd över ytor från 0,25 till 2 m2.

D:o över ytor, större än 2 m2.



SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979) Ny metod för vegetationsanalys 21

Exempel (avståndet mellan de streckade linjerna tänks vara 0,5 m)
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Fig 8. Exempel: Träd- och buskskikt. På grund av den i regel synnerligen stora skillnaden i omfång mellan 
enheternas rotningspunkter och nedre delar och det faktiska livsrum, deras övre delar intar, har i samtliga 
exemplen den enskilda enhetens omfång beräknats som liktydig med dess kronas eller grenverks projektion mot 
markytan. Detta ger i de allra flesta fall den mest åskådliga och - utan kännedom om enheternas individuella ålder 
och storlek - mest rättvisande föreställningen om respektive skikts grad av slutenhet.

Den lokala konstansen i ex 1 och 2, där enheterna uppträder spridda över större delen av provområdet, är f ö 
beräknad på vanligt sätt (som i Fig 7), dvs som procentuell rutnärvaro i ett rutnät med 1 m2 stora rutor. Också i ex 
3, där enheterna bildar en lokal samling, gäller frekvens-/fördelningssymbolen (trekanten) i täljaren i det understa 
angivelsealternativet närvaroprocent i m2-rutor. Här hade valfritt ett rutnät med kvartsmetersrutor kunnat 
användas (se avsnittet Skattning av lokal konstans och fördelning).

Kronskiktet (buskbeståndet) i ex 2 är måttligt slutet. En högre grad av slutenhet skulle ha betecknats med en 
öppen trekant; fullständig slutenhet med samma symbol eller teckenkombinationen fylld fyrkant/områdesareal i 
m2. Det sistnämnda angivelsesättet utesluter förekomst av enstaka smågläntor och (nämnvärda) småluckor.

Det är vid praktisk analys lämpligt att dels behandla träd- och buskskikten som helheter, dels (i förekommande 
fall) analysera däri ingående arter var för sig.
Examples: Trees and shrubs.

Då det däremot, vid angivande av lokala förhål
landen, flyttas till täljarens plats och nämnaren 
utgörs av en i kvadratmeter angiven delyta, av
ser frekvensprocenten förhållandena inom den
na delyta. Även om vidsträckta lokalförekoms
ter någon gång kan iakttas, är det vanligare, att 
delytan är tämligen begränsad. I varje fall beträf
fande fältskiktet, är det sällan meningsfullt att i 
sistnämnda fall beräkna rutnärvaron i ett tänkt 
rutnät med så förhållandevis stora rutor som 1 
m2. Mycket ofta ger däremot ett rutnät om 0,25 
m2 stora rutor meningsfulla resultat. Oavsett del
områdets storlek bör, om ej annat sägs, ett så
dant underförstås, då lokalkonstansen står i täl
jaren och gäller fältskiktet.

Vad gäller träd- och buskskikten, är det lämp
ligt att från fall till fall ta ställning till, om frek
vensen i ett delområde skall gälla förekomst i 
ett rutnät med meterrutor eller kvartsmetersru

tor. Vilketdera som avses, måste givetvis uppges 
i texten. I tabeller kan, om så är befogat, hänvis
ningar göras från enskilda arter till förklaringar i 
tabellnoter eller i tabelltexten. (Jfr Fig 8, ex 3, 
där frekvensangivelsen gäller meterrutor.)

Arbetsgång i fält

Följande exempel gäller en stratifierad analys
yta, lagd inom ett område med någorlunda ho
mogen vegetation och likartade ekologiska be
tingelser.

Under vandringen in i provområdet och under 
det att provytans gränser fastställs (dess form 
saknar betydelse, men rätvinkliga ytor är lättast 
att undersöka) tar inventeraren en allmän över
blick över vegetationen. Upp till åtminstone 
10,000 m2 bör så stora provytor som möjligt ef
tersträvas. Som första åtgärd antecknar han här-

Fig 7. Exempel (fältskikt). Varje ruta i rutnäten är 0,25 m2. Den i täljaren angivna lokalkonstansen i exempel 3 
avser frekvens i rutnät med denna rutstorlek.
Examples: Field layer.
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Tabell 2. Uppteckningar (analyser) från tre obetade ängslövskogsbestånd (urval av arter). Inom bestånd 1 har två 
delytor undersökts. De undersökta provytorna har varit tämligen homogena. Ekologiska skillnader mellan 
bestånd 1 och 2-3 antyds av bl a olika sociabilitet och frekvens hos Poa nemoralis (lundgröe). Det första 
beståndet är i verkligheten beläget på något torrare mark. En ev skillnad i slutenhet mellan bestånden skulle ha 
framgått av analysen av träd- och buskskikten.
Relevé analysis (raw-table) of three stands of deciduous forest (selection of species).

OMRÅDE NR 1 1 2 3

DELYTA NR 1 2 - - /
PROVYTA 
STORLEK I M 50x50 50x50 15x30 60x100

* Våraspekt ANALYSDATUM 790520
790715

790520
790715

790520
790715

790520
790715

KÄRLVÄXTER

Fältskikt

Luzula pilosa t • /o • /o - • /o

Poa nemoralis sf II l-v/oo v/oo iv/o II /o

Actaea spicata i - l/o

ooo 1 /o

♦Adoxa moschatellina s-ss - - - ii-b/oo

Allium oleraceum s - - ,,/62 II /o

♦Anemone nemorosa s-ss 1 i-b/a 1 I-B/a

oo•

iii-b/a

Cardamine impatiens i 2/x - - 5/12

♦Corydalis intermedia s - 11/2 - III /oo

♦Dentaria bulbifera s - - Il/o Il/o

Dryopteris filix-mas t 11/oo m/oo oo/100+ m/oo

Galium odoratum ss - ■ /72 - B/52

efter datum, plats, vegetationstyp respektive 
växtsamhälle, provytans storlek (i m eller m2), 
dess läge i beståndet, exposition, lutning, mark
förhållanden, aktuell och tidigare markanvänd
ning, eventuellt trädskiktets ålder, stubbars ål
der osv (angående dylika ramuppgifter se t ex 
Knapp 1971 s 41 f). Om ingen särskild analys 
görs av bottenskiktet, bör ändå sammanfattande

anteckningar härom föras. Från en godtyckligt 
vald plats antecknas så alla arter inom synhåll. 
Närvaro markeras inledningsvis med ”bråk
streck” (/). Stödanteckningar görs i täljaren (dvs 
till vänster om strecket) rörande sociabiliteten på 
denna plats under det att fördelningen tills vidare 
endast lagras i minnet. Härefter börjas en lång
sam vandring i valfri riktning under fortsatta,
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u/o, i-m/oo, iv/o8, Jo 

Il/o, I-IIl/oo, IV/oo, ./o

o/5, Il/o, I-II/oo, -m/oo

o/5, II/o, I-II/oo, -m/o8

Fig 9. Utskrift med tre olika skrivmaskinsstilar. Fyllda 
symboler tillagda i två av stilproven. Idealisk för ut
skrift av tabeller av den här föreslagna typen är IBM 
Executive (de två översta proven, av vilka det översta 
delvis skrivits med förminskade teckenavstånd).
Transcription with types of different type-writers and 
type-heads. (Filled symbols added.) The first example 
is to be recommended (IBM Executive).

gradvisa kompletteringar. Sedan provytan full
ständigt genomkorsats i olika riktningar under 
upprepad undersökning och upprepat anteck
nande av de förhållanden, som är av intresse, är 
bekantskapen med varje enskild arts uppträdan
de i regel så god, att protokollets definitiva lydel
se kan fastställas (jfr Tabell 2).

Inom provområden med utpräglade, årstidsbe- 
roende aspektväxlingar bör analys utföras vid 
minst två tidpunkter under vegetationsperioden.

Utskrift

Utskriften av protokollen (ev i tabellform) sker 
normalt med vanliga skrivmaskinstyper. F n 
finns på vissa typhuvud (s k symbolhuvud, 
”symbolkulor”) trekanter av lämplig storlek, 
veterligen dock hittills inte fyllda ringar och fyr
kanter. Dessa måste tilläggas. Se Fig 9.

Om fylligare svärta eller större stil av någon 
anledning önskas, t ex om utskriften (tabellen) 
skall förminskas, kan tabellen i sin helhet göras 
med lösa symboler (ss i Tabell 2).

Omräkningar för statistisk jämförelse

Utnyttjandet av tecken och olika siffertyper, 
möjligheten att kombinera dessa på olika sätt

samt den partiella valfriheten i fråga om tecken
valet tillåter den beskrivna metoden tämligen 
stor följsamhet inför växttäckets grövre varia
tioner under bibehållen, god läsbarhet. Vad som 
därmed kommer analysförfarandet, redovisning
en och beskrivningens exakthet tillgodo, försvå
rar i hög grad uttryckens entydiga omräkning för 
statistisk bearbetning.

En sådan omräkning vore i och för sig fullt 
möjlig och skulle ge ett bättre diagnostiskt un
derlag än täckningsanalys i smårutor. Den förut
sätter emellertid, att enighet eller åtminstone en 
viss, bestämd uppfattning råder om värderings- 
grunderna: Vad skall omräknas och varför? Vil
ka kriterier skall styra rangordningen av omräk- 
ningsvärdena? Vilka kombinationer av paramet
rar har större diagnostisk vikt än andra? Dessa 
frågor är förknippade med ändamålet med om
räkningen och principerna för växtsamhällens 
urskiljande och klassifikation - allt ämnen för en 
annan uppsats än den nu avfattade.
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Enkäten, SBT och 1979
Thomas Karlsson

Karlsson, T. 1979 02 28: Enkäten, SBT och 1979. [Developments in Svensk Botanisk 
Tidskrift.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 26. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A questionnaire to a random selection of the Swedish subscribers to this journal was 
made in 1978. A great majority was positive to the following changes, which will be 
introduced in this issue: 6 issues yearly (previously 4), explanations of technical terms, an 
increased proportion of review papers. The readers were not positive to a change of 
format, nor to advertisements. There will be more illustrations (also in colour) and 
more - but shorter - book reviews. The economical possibilities to make these changes 
are largely due to a great increase in the number of subscribers.
Thomas Karlsson. Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 20, S-223 61
Lund, Sweden

Under hösten 1978 gick en enkät ut till 500 av 
SBTs gamla och nya prenumeranter. Bland frå
gorna fanns dels sådana av ja/nej-typ, dels 
sådana, där man kunde komma med kritik, 
uppslag, önskemål.

Svarsprocenten blev hög och de utförliga sva
ren tyder på att man verkligen intresserar sig 
för SBT. Utvärdering av enkäten pågår; men 
svaren blev i många fall så entydiga, att vi inte 
tvekar att införa en del nytt redan nu.

Så kommer det att bli 6 häften om året; varje 
häfte kommer att bli något tunnare, men år
gången kommer totalt att innehålla ca 64 sidor 
mera än förut. Det blir då utrymme för bl a 
fler översiktsartiklar, något som många anser 
mycket viktigt. En artikelserie om växtfoto 
finns inbokad, och en första översikt över ett 
kritiskt växtsläkte - Orohanche - finns i detta 
häfte; det blir flera.

Med 6 häften blir det också lättare att till
godose önskningarna om temahäften, utan att 
den normala bidragsströmmen stoppas upp. 
Årets blir om landskapsfloristik och floristiska 
arbetsmetoder, och kommer att spegla aktivi
teterna vid Svenska Botaniska Föreningens 
botanistdagar (se sid 38).

Nya är också faktarutorna på uppsatsernas 
andrasidor. Förhoppningsvis ska dessa små

’grå celler’ öppna vägen för många till nya 
områden av botaniken!

Mera bilder i färg och svartvitt har många 
önskat, och det kommer det att bli från och med 
detta häfte. Som författare blir du därför ännu 
mer välkommen, om du har med ett rikligt 
bildmaterial!

Ändring i formatet ville nästan ingen ha, och 
inte heller annonser. Däremot var det positivt 
med mera neutral information om utrustning och 
hjälpmedel. Man vill gärna ha fler och kortare 
bokrecensioner, och lite snabbare (utrymmet 
medgav inga i detta häfte - det kommer några 
extra i nästa). Tipsa oss gärna om böcker som 
bör presenteras! Och skriv gärna om du vill ha 
kontakter, fråga om något, köpa eller sälja 
någonting - Läsarnas sida vill nästan alla ha.

En hel del av detta hade inte gått att genom
föra, om vi inte haft en hyfsad ekonomisk 
bakgrund. Kostnaderna för fler häften och mera 
färg är särskilt stora. Ett fint produktutveck
lingsbidrag har vi fått av NFR; men viktigare 
är det att så många läser och har SBT - i 
december 1978 var vi hela 2300! Låt oss hoppas 
att årets nyheter ska bidra till att vi blir ändå 
många flera - det hela gäller att fler blir mer 
och aktivt intresserade av växter och natur.



Översikt över Orobanche, snyltrotsläktet, i Sverige
John Kraft

Kraft, J. 1979 02 28: Översikt över Orobanche, snyltrotsläktet, i Sverige. [The genus 
Orobanche in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 27-37. Stockholm. ISSN 0006-8195.
The Swedish species of Orobanche L. are shortly described and colour photos of most of 
them are given. A key for identification is included. O. alba is known from many localities 
on limestone pavement on the islands of Öland and Gotland. O. reticulata has two localities 
in the province of Västergötland and one in Skåne, viz. in damp tail-herb meadows with 
Cirsium oleraceum or C. heterophyllum. It has also been successfully sown on some 
places. O. major was previously known from many localities in S and W Skåne, growing in 
dry calcareous meadow on Centaurea scabiosa, but is today of rather restricted 
occurrence; also this species has been artificially sown on a number of places. O. minor 
occurs as a weed on Trifolium repens and T. pratense as well as species of Medicago; it is 
known from three recent localities in SW Skåne. O. purpurea is only known from Öland. It 
was seen in one locality between 1924 and 1937; in 1978 it reappeared here and was also 
found on a new locality. It grows on Achillea millefolium on a field margin and in a lawn, 
respectively. Two species (O. picridis and O. caryophyllacea) were reported long ago and 
may be doubtful. They have, however, been found in Denmark and Norway, respectively. 
The other species (O. ramosa, crenata, amethystea, hederae and lucorum) are only known 
from botanical gardens, but seem to be more or less established.
John Kraft, Box 6034, S-261 06 Landskrona, Sweden.

Snyltrötterna, släktet Orobanche, är helt parasi
tiska och hämtar näring uteslutande från andra 
växters rötter. De saknar klorofyll och gula och 
bruna färgtoner dominerar därför. Bladen är 
reducerade till tunna fjäll. Tillsammans med ett 
antal små släkten bildar Orobanche familjen 
Orobanchaceae, som står ganska nära Scrophu- 
lariaceae (lejongapsväxter). Släktet Lathraea 
(vätteros) förs i moderna system till Scrophulari- 
aceae; dess parasitism har utvecklats oberoende 
av parasitismen i Orobanchaceae.

Orobanche är ett relativt stort släkte; huvud
delen av dess ca 150 arter finns i varmtemperera- 
de områden på norra halvklotet. 1 Europa finns 
45 arter (Chater & Webb 1972), de flesta i 
Medelhavsområdet, där släktet inte alls är ovan
ligt. I Mellaneuropa (Gilli 1974) har antalet 
sjunkit till 26. Från oss har 12 arter rapporterats, 
och alla är stora sällsyntheter. Det rör sig helt 
enkelt om de nordligaste utposterna för släktet. 
Endast tre av arterna förekommer i något så när

naturlig vegetation (O. alba, reticulata och ma
jor). Två av dem är bundna till ren kulturmark 
(O. purpurea och minor), två (O. picridis och 
caryophyllacea) representerar gamla och osäkra 
uppgifter; de övriga (O. ramosa, crenata, ame
thystea, hederae och lucorum) är helt bundna till 
parker och botaniska trädgårdar, men flera av 
dem har utan skötsel lyckats hålla sig kvar länge.

Bestämning

Orobanche-arter är svåra att bestämma. När 
man dokumenterar ett Orobanche-fynd, bör man 
ta färgbilder, speciellt närbilder av blommor 
framifrån (så att märkesflikarnas färg syns) och i 
profil (så att blommans form framträder). Har 
man inte kamera med, måste man göra noggran
na anteckningar om färgen på stjälkarna, blom
kronan, dess glandelhår (sitter som en hårbekläd
nad utanpå hela kronan) och framför allt märket. 
Se gärna på flera exemplar; fårgen kan variera
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Fig I. Blommor av Orobanche. Stödblad och förblad 
(som bara Finns i A) svarta; foder vitt (fyrflikigt i A, 
tvåflikigt med kluvna sidoflikar i B och C, tvåflikigt 
med hela sidoflikar i D); krona grå. Notera formskill
naderna hos kronan. - A: O. purpurea, röllikesnyltrot, 
med spetsiga kronflikar. - B: O. hederae, murgröns- 
snyltrot, med tydlig uppdelning i pip och bräm. - C: O. 
minor, klöversnyltrot, rygglinjen jämnt böjd. - D: O. 
reticulata, tistelsnyltrot, rygglinjen kraftigt böjd upp
till.

inom samma population! Färgerna måste stude
ras på friska exemplar i full blom. Efter blom
ningen torkar växten till en ’mumie’ utan att 
förlora mycket i form. Sådana fröstänglar är alla 
m e m rödbruna, och är därför mera svårbestäm
da än fräscha ex.

Det går att pressa Orobanche med acceptabelt 
resultat. Eftersom det rör sig om stora sällsynt
heter, bör dock inte insamling normalt komma 
ifråga. Det är meningslöst att samla Orobanche 
på redan kända lokaler; sådan insamling kan

bara betecknas som skadegörelse. Har man 
däremot lyckan att finna en ny lokal, bör man 
däremot ta ett beläggexemplar, om det kan ske 
utan att man utplånar beståndet, och det bör 
doneras till något av våra universitetsherbarier, 
där det kan hållas allmänt tillgängligt.

Notera också vilka andra växter som finns i 
grannskapet. De flesta Orobanche-arter parasi
terar huvudsakligen på en enda växtart, och en 
anteckning om följearter kan därför underlätta 
bestämningen. Tänk på att buskar och kraftiga 
perenner kan ha rötter som sträcker sig många 
meter åt sidorna.

Artbeskrivningarna nedan är uppgjorda efter Gilli 
(1974), men jag har modifierat dem enligt min egen 
erfarenhet från Sverige. Endast arter, som jag själv har 
erfarenhet av från Sverige, har diskuterats i detalj; de 
övriga kan anses som tillfälliga och/eller försvunna ur 
vår flora. Bestämningsrtyckeln tar däremot upp alla 
arter, som har rapporterats från Sverige. Den bygger 
huvudsakligen på nyckeln i Flora europaea (Chater & 
Webb 1972) och har sammanställts av redaktör Tho
mas Karlsson, som också gjort teckningarna i Fig 1. 
Tillsammans med redaktionen tackar jag följande bota
nister för att de ställt färgbilder till förfogande: Birger 
Danielsson, Perstorp (tistelsnyltrot), Hilding Johans
son, Flögsby (röllikesnyltrot), Torgny Rosvall, Visby 
(timjansnyltrot) och Torsten Teuchler, Mjölby (också 
timjansnyltrot). Övriga färgbilder är mina egna.

SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

Bestämningsnyckel till svenska Orobanche-arter

1. Blommor med stödblad och förblad; foder av fyra sammanhängande flikar (Fig 1 A) ........... 2
- Blommor med stödblad men utan förblad; foder av två sidoställda flikar, som kan vara

tvåkluvna (Fig 1 B-D) ..................................................................................................................... 3
2. Stjälk 10-30 cm, vanl grenig; blommor mindre än 20 mm..........................................1.0. ramosa
- Stjälk 15-80 cm, vanl enkel; blommor större än 20 mm ..........................................2.O. purpurea
3. Märkesflikar gula (friska blommor!) ............................................................................................. 4
- Märkesflikar m e m röda ................................................................................................................. 7
4. Kronrör avsmalnande mot mynningen; bräm tvärt avsatt (Fig 1 B) ........................9.O. hederae
- Kronrör jämnt vidgat utåt mot brämet ......................................................................................... 5
5. Blomkrona vit, violettådrig............................................................................................. 3.O. crenata
- Blomkrona m e m brun ................................................................................................................... 6
6. Kronans nedre flikar ’fransade’ av glandelhår ......................................................... 12. O. lucorum
- Kronans nedre flikar i kanten utan glandelhår ............................................................. ll.O. major
7. Kronans nedre flikar ’fransade’ av glandelhår ............................................................................. 8
- Kronans nedre flikar / kanten utan glandelhår .............................................................................  10
8. Åtminstone några av håren på kronan helt eller delvis röda; på timjan (Thymus serpyllum)

..................4. O. alba
.............................. 9
10. O. caryophyllacea 
..........12. O. lucorum

- Blommans hår bleka ....................................
9. Blommor 20-32 mm; på måror (Galium) ..
- Blommor 12-20 mm; på berberis (Berbern)
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10. Ståndarsträngar nertill kala; åtminstone några av kronans hår helt eller delvis röda; på tistlar
(Cirsium) ..........................................................................................................................5.0. reticulata

- Ståndarsträngar nertill håriga; kronans hår bleka ........................................................................ 11
11. Blommans stödblad 7-15 mm; blommor ca 15 mm; på ärtväxter, t ex klöver (Trifolium) ... 

..................................................................................................................................................8.0, minor
- Blommans stödblad 12-22 mm; blommor vanl större; ej på ärtväxter .................................... 12

12. Blommans pip, sedd i profil, ganska tvärt böjd vid basen; på odlade arter av martorna
(Eryngium) ..................................................................................................................6.0, amethystea

- Blommans pip, sedd i profil, jämnt böjd, först mot spetsen något skarpare böjd; på
bitterfibbla (Picris hieracioides) ......................................................................................1.0. picridis

1. O. ramosa L. -grenig snyltrot

Orobanche ramosa är en småväxt art med blå 
blommor. Den, O. purpurea och några andra 
arter, som inte finns hos oss, bildar en naturlig 
grupp inom släktet (fördes tidigare till släktet 
Phelypaea L.). Förutom egenheterna med fodret 
och förbladen, som nämns i nyckeln, har dessa 
arter en kapsel, som öppnar sig på annat-sätt, 
och ett avvikande kromosomtal (2n=24 mot 
2n= 38 hos andra Orobanche-arter).

O. ramosa har ibland odlats hos oss och kan 
bli kvar några år om värdväxterna och allt annat 
passar (så t ex i Lunds botaniska trädgård, 
Hjelmqvist (1963), och på Weibullsholm enl 
Arvid Nilsson). Den är vanlig i Medelhavsområ
det och uppträder där på ett flertal växter i 
odlingar och på störd mark i allmänhet. I Mellan
europas varmare trakter uppträdde den tidigare 
som ogräs på hampa och tobak, men har nu gått 
tillbaka i samband med hampodlingens upphö
rande. 2

2. O. purpurea - röllikesnyltrot

Stjälkbas uppsvälld och tätfjällig. Stjälk 15-80 
cm, blålila, fjällig; hela växten kort glandelhårig. 
Stödblad och förblad något kortare än fodret. 
Foder till mitten 4-flikigt, nående till kronpipens 
mitt. Kronpip 18-25 mm, med en insnörning 
strax nedanför mitten, blåviolett; längsgående 
nerver mörkvioletta. Överläpp med två spetsiga, 
framåt- eller uppåtriktade flikar. Hela kronan 
med violetta glandler. Märkesflikar vita. Blom
ningstid juni-juli.

Parasiterar på röllika (Achillea millefolium), 
enl Gilli (1974) sällan även på några andra 
korgblommiga växter, t ex Artemisia.

Röllikesnyltroten finns i Norden bara på 
Öland och på Nordsjälland. I övrigt är den känd 
från hela det varmare Europa (sällsynt i Medel
havsområdet); österut till Bortre Indien.

Enligt Sterner (1938) fanns det 1924 50 blom
mande ex vid Kvigrälla i Glömminge socken på 
Öland. Inga exemplar hade syns till sedan 1937 
(Lundqvist 1970), och man trodde därför att 
arten var försvunnen från denna sin enda sven
ska lokal. Glädjande nog återfann man arten 
sommaren 1978 på Öland, först på en ny lokal, 
vid Rönnerum i Högsrum socken, och sedan på 
den gamla lokalen i Glömminge.

Förspelet till återfyndet är intressant. Ölands- 
floristen Erik David Johansson hade varit uppe i 
Borgholmstrakten och visat bilder och berättat 
om Ölands växtvärld. När han visade timjan- 
snyltroten (Orobanche alba) reagerade en äldre 
dam, och påstod att hon sett den växten i 
Rönnerum. Följaktligen började man söka i Rön- 
nerumstrakten, kanske med viss skepsis, för 
lämpliga lokaler för O. alba finns knappast i 
området.

Några dagar senare fick Åke Lundqvist, som 
leder arbetet på en Ölandsflora, ett telefonbud 
om en mystisk växt - lik Sankt Pers nycklar 
(Orchis mascula) - i en igenvuxen trädgård. Åke 
Lundqvist lät budet gå vidare till överläkaren 
och botanisten Bengt Lundgren i Kalmar, som 
nästa morgon, 28.7.1978, var på platsen och 
kunde konstatera att fyndet gällde Orobanche 
purpurea.

"Jag fick tillfälle att se platsen lite senare 
samma dag. Det var en igenvuxen gräsmatta med 
en hel del grova örter och mer eller mindre 
täckande bestånd av röllika. Det fanns 33 ex av 
Orobanche i långt framskriden blomning. De 
flesta stod innanför staketet, endast ett, men



ganska praktfullt, ex stod utanför. Ryktet spreds 
snabbt, några dagar senare hade folk balat ner 
ganska ordentligt såväl utanför som innanför 
staketet för att fotografera nykomlingen, enligt 
Bengt Lundgren.

Några dagar senare hittade Lissbeth Berndt- 
son 2 ex på den gamla lokalen mellan Kvigrälla 
och Gillsätra. Nu kan man undra om växten 
verkligen varit borta sedan 1937, då Sterner såg 
den i 5 ex. Lokalen har nämligen inte besökts 
regelbundet varje år. Det blir intressant att se, 
om fler lokaler kommer att upptäckas sedan man 
nu på nytt fått upp ögonen för arten!

3. O. crenata Forskål - praktsnyltrot

Ettårig. Stjälkbas m e m uppsvälld och fjällig. 
Stjälk grov, 20-70 cm, fjällig, skär, rödbrun eller 
purpurfärgad, glandelhårig. Krona 25-30 mm, 
klocklik, vit-gul, med röda, blå eller purpurfär- 
gade nerver. Underläppens mittflik dubbelt så 
stor som sidoflikarna; alla flikarna krusiga. Mär
ke violett, rosa eller köttfärgat. Blommorna 
doftar nejlika.

Parasiterar på många olika växter, främst 
kanske ärtväxter (Vic ia-arter, t ex bondböna, 
Cicer, Lathyrus, Lens, Lupinus, Pisum, Trifoli
um), men även flockblommiga (Umbelliferae), 
ringblomma (Calendula arvensis), indiankrasse 
(Tropaeolum majus), kyndel (Satureja horten- 
sis), pelargonia (Pelargonium zonale) och knöl- 
begonia (Begonia tuberosa) enl Hagman (1916), 
Hjelmqvist (1939, 1963) och Arvid Nilsson 
(muntl).

Artens egentliga hemland är troligen Orienten, 
men dess utbredning i övrigt är mediterran (Syd
europa, Nordafrika, Kaukasus). I nordligare 
trakter är den tillfällig, och träffas på kultur
växter eller på avfallsplatser som komposthögar. 
Så uppträder den i Sverige, och kan här bli mer 
eller mindre stationär på gynnsamma platser. I 
botaniska trädgården i Visby (DBVs, De Badan
de Vännernas trädgård) brukar den finnas årli
gen. Fynd har också gjorts i Alnarp (Skåne; efter 
odling, Dahl 1915), Växjö sjukhuspark 1916 (ark 
i Lunds botaniska museum).

O. crenata är en robust och praktfull art, som 
ibland har odlats för sin skönhets skull. Arvid 
Nilsson (muntl) och Hagman (1916) berättar om 
hur man kan odla den i kruka. Eftersom arten är 
ettårig kan man så den samtidigt med t ex 
bondbönor. Fyll 10-12-cm-krukor till hälften
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med jord. Lägg 5-6 bondbönor på jorden och 
strö en liten nypa Orobanche-frö samtidigt. Fyll 
krukorna nästan till brädden med jord och sätt 
dem på en plats där det är 10-20° varmt. Efter 
8-10 veckor brukar de första rödbruna, finger
tjocka skotten sticka upp. När de flesta skotten 
börjat blomma kan man klippa av bondbönorna, 
för nu kommer Orobanche-stjälkarna att klara 
sig på den näring och vätska som finns upplagrad 
i stjälken. Vill man skörda frö kan man ställa 
undan en kruka, som värdväxten finns kvar i, 
och låta mogna fröståndare utvecklas. Sådden 
kan upprepas så länge man tycker det är roligt att 
ha växten kvar.

4. O. alba - timjansnyltrot

Stjälkbas föga uppsvälld, fjällig. Stjälk 10-50 cm, 
men vanligen låg, en tvärhand eller mindre, med 
många, ganska långspetsade fjäll, vid basen 
glatt, upptill glandelhårig. Stödblad av kronans 
längd. Foderflikar långspetsade, hela, lika långa 
som kronpipen. Kronpip 15-25 mm, i profil med 
ovankanten starkare bågböjd mot spetsen. Över
läpp hel eller grunt urnupen; underläpp treflikig, 
flikarna naggade och dessutom kantade med 
långa glandelhår. Kronan har samma färg som 
hela växten, och skiftar mellan (nästan) vit, gul, 
gulbrun och röd; ofta kan färgen skifta mellan 
individerna inom samma lokal. Foder och krona 
glandelhåriga. Märke purpurrött. Blomningstid 
juli.

Parasiterar nästan alltid på backtimjan (Thy
mus serpyllum), någon gång (från Mellaneuropa) 
angiven från andra arter av familjen läppblommi
ga.

I Norden finns arten spontant bara på Ölands 
och Gotlands hällmarker. Dess utbredning i 
övrigt går från Skottland i NV över Mellan- och 
Sydtyskland österut till Himalaya.

Första fyndet på Gotland och därmed i Sverige 
gjordes 1841 av Zetterstedt, som fann arten vid 
Torsburgen. Den har sedan inte setts där förrän 
Torgny Rosvall 1977 återupptäckte den, samti
digt som han upptäckte/återupptäckte växten på 
flera andra ställen på Gotland (Rosvall 1979). En 
välkänd lokal, där arten uppträder årligen, 
ibland rikligt, är Endre hällar strax Ö om Visby.

Från Öland är O. alba känd sedan 1904: ’ute 
på alvaret mellan Resmo och Vickleby på alva
rets västra sida’ (Kolthoff enl Sterner 1938). Den 
gällde länge för att vara en av Ölands sällsyntas-
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te växter, men 1972 uppträdde den i mängd på en 
sedan gammalt känd lokal. Efter en veckas 
systematiskt sökande den sommaren kände man 
timjansnyltroten från 28 lokaler fördelade på 9 
socknar på Stora Alvaret (Lundqvist 1974). En
ligt Fred Svensson (muntl) kan fröställningar av 
arten någon gång nå 50 cm höjd.

Artens framtid på Öland och Gotland verkar 
vara tryggad, under förutsättning att lagom be
tesgång bedrivs. Timjan är känslig för såväl 
överbetning som igenväxning, och om värdväx
ten försvinner kan givetvis inte heller parasiten 
finnas kvar.

O. alba har odlats i de botaniska trädgårdarna 
i Uppsala och Göteborg.

5. O. reticulata - tistelsnyltrot

Stjälkbas något uppsvälld, med färre fjäll än hos 
andra arter av släktet. Stjälk 10-95 cm, glest 
glandelhårig, gulbrun till mörkviolett; blomställ
ning i början tätblommig, senare, särskilt nertill, 
ganska gles. Stödblad av kronpipens längd, glan- 
delhåriga. Foderflikar långspetsade, hela, av 
halva kronans längd. Kronpip rak, 15-25 mm, 
gul med violetta nerver, ibland nästan helt vio
lett. Överläpp tvåflikig med brett avrundade 
flikar. Underläpp treflikig med tandade, men ej 
glandelkantade flikar. Märke violett eller pur
purrött. Blomningstid juli-augusti.

Parasiterar hos oss på brudborste (Cirsium 
heterophyllum) och kåltistel (C. oleraceum) och 
deras hybrid; i Mellaneuropa växer den även på 
tistelsläktena Carduus och Carlina samt vädd- 
växter (Scabiosa och Knautia). I Lunds botanis
ka trädgård har den även vuxit på kardvädd 
CDipsacus).

I Norden finns tistelsnyltroten bara på Fyn i 
Danmark samt i Skåne och Västergötland i 
Sverige. I övrigt finns arten från England och 
Frankrike till Ural, Kaukasus och Himalaya; 
huvudförekomsten i Europa är i Alperna.

Från Västergötland blev arten känd redan 
under 1800-talet. J. A. Mathesius fann den på 
Mössebergs nordöstra sluttning 1841 (Mathesius 
1854). På den ursprungliga lokalen har växten 
inte återfunnits, men blev senare känd från den 
närbelägna brunnsparken på bergets östsida, där 
den fortfarande uppträder på brudborste. Den 
har även varit känd av några få invigda från 
Ållebergsände sedan ’klassiskt 1800-tal’ (Fridén 
1953). Sentida återupptäckare av arten på denna

lokal (på 1930-talet) har varit K. A. Stalin och N.
A. Sahlstrand.

Arten har även tidigt odlats. Forssell (1882) 
berättar att han sådde frön av tistelsnyltroten, 
troligen från Ållebergsände, på brudborste i sin 
trädgård i Skara. Han skriver att det tog fem år 
innan han såg den första snyltaren. Ett pressat 
ex från 1884 finns i Lunds botaniska museum 
(Hjelmqvist 1939). Exemplaret var taget på kål
tistel av Hj. Nilsson, och - enligt etiketten - 
uppkommet av frö, som erhållits från Skara 
(Forssell) där den odlats på Cirsium heterophyl
lum .

Hjelmqvist (1939) nämner också att arten har 
uppträtt spontant i Lunds botaniska trädgård 
1937-1938 på bl a Dipsacus, sannolikt importe
rad med Dipsacus-fröet.

Tistelsnyltroten upptäcktes i Skåne av Bengt 
Nihlgård i dalgången Rövare kulan 1974. Det året 
växte arten ymnigt på kåltistel, men även på 
brudborste (Nihlgård 1974). Det fanns ca 200 ex 
fördelade på fem ställen på en sträcka av 500 m. 
Jag var själv på platsen tillsammans med Nihl
gård några dagar efter upptäckten. Stänglarna 
var ofta tunna och slanka och mycket långa (upp 
till 95 cm), och skulle knappast ha kunnat hålla 
sig upprätta utan stöd av de täta bestånden av 
kåltistel, älgört (Filipendula ulmaria) och hallon 
(Rubus idaeus), som fanns i mängder i den 
djupa, näringsrika jorden i bäckdalen.

Området inventerades av Bengt Nihlgård för 
Skånes Flora under 1964-65, och Ingemar Mar
tinsson gjorde i början på 1970-talet en ny 
inventering i samband med att området skulle 
avsättas som naturreservat. Martinsson och 
Nihlgård letade särskilt intensivt i ett av område
na för att återfinna krisslan (Inula salicina), som 
Nihlgård noterade vid sin tidigare inventering, 
utan att finna något märkligt. Just här fanns det 
som allra mest med O. reticulata 1974!

Det är kanske inte så troligt att O. reticulata 
funnits ’alltid’ i Rövarekulan. Platsen var under 
flera decennier en flitigt besökt dans- och tivoli- 
plats, dit man åkte ända från Lund, och både då 
och senare har den varit ett omtyckt exkursions- 
mål för biologer. Under sådana förhållanden är 
det svårt att tänka sig, att växten helt skulle 
kunnat undgå uppmärksamhet, även om den 
varit sparsam och kanske inte visat sig varje år. 
Kanske fröna har funnits på skor eller kläder hos 
någon besökare efter t ex en promenad i Lunds 
botaniska trädgård? Dock kan tistelsnyltroten ha
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funnits obemärkt på platsen några år innan 
’uppblommandet’ 1974; individantalet varierar 
nämligen från år till år. 1976 och 1977 var antalet 
ex betydligt mindre än under 1974 och 1975, 
medan 1978 återigen var ett ’gott’ år.

Eftersom Rövarekulan är utomordentligt 
gynnsam för parasiten och området nu är natur
reservat, så kan vi hysa goda förhoppningar om 
att växten blir bofast i Skåne. Dessutom har 
frömaterial från Rövarekulan såtts in på ett par 
ställen: dels på Linderödsåsen i V Vrams socken 
(Rickman 1978), dels på minst fem platser inom 
Säbyholms park i Landskrona (Arne Emanuels- 
son muntl). På Säbyholm har ännu inget ex visat 
sig, medan sådden i V Vram blev framgångsrik.

6. O. amethystca Thuill.

O. amethystca finns inte som vildväxande i 
Norden, men har anträffats i Lunds botaniska 
trädgård (stenpartiet, på odlade Eryngium-arter, 
martorna), senast för ett par år sedan. Närmast 
finns den i kalktorrängar på Eryngium campe stre 
i S England och Rhenområdet; för övrigt finns 
den sällsynt i Medelhavsområdet österut till 
Pakistan. 7

7. O. picridis F. W. Schulz ex Koch - 
fibblesnyltrot

Ett skånskt ex av Orobanche picridis finns 
bevarat i Elias Fries’ herbarium i Uppsala under 
namnet O. minor. Fries (1843) anger att 'O. 
minor’ tagits på Hallands Väderö i Skåne. Detta 
skulle alltså innebära att O. picridis har tillhört 
vår flora (Holmberg 1917, Weimarck 1963). Den 
har aldrig återfunnits, men fyndet verkar inte 
osannolikt, eftersom arten närmast finns på en 
lokal på Själland; ytterligare två danska fynd, 
från Fyn, är kända. I övrigt finns arten i de 
varmare delarna av Europa, fr a i Medelhavsom
rådet, österut till Främre Asien. Arten snyltar på 
bitterfibbla (Picris hieracioides) och morot 
(Daucus carota).

8. O. minor J. E. Sm. - klöversnyltrot

Stjälkbas något uppsvälld, ganska tät- och stor- 
fjällig. Stjälk 10-50 cm, gul eller rödviolett, tätt 
glandelhårig, med få fjäll. Stödblad av kronpi- 
pens längd, tätt glandelhåriga. Foder glandelhå- 
rigt, dess flikar m e m djupt tvåkluvna, nedre flik 
nästan av kronpipens längd. Kronpip jämnt båg- 
böjd, 10-17 mm, gul, med violetta glandler. 
Överläpp urringad eller tvåflikig med brett av
rundade lober. Märke purpurrött. Blommar sam
tidigt med värden i juli-september.

Parasiterar vanligen på klöverarter, hos oss 
vitklöver och rödklöver (T. repens och T. pra
tense), men även på t ex Medicago-arter. I 
Mellaneuropa parasiterar den nästan alltid Trifo
lium pratense, men undantagsvis andra växter ur 
andra familjer, t ex morot (Daucus carota). Ar
ten har varit och är på sina håll fortfarande en 
besvärlig parasit, som vid riklig förekomst helt 
kan ödelägga en klöverodling. Enligt Hagman 
(1916) härjade parasiten på rödklöver i Rhenlän- 
derna: ”Det berättas, att sedan första klöver
skörden var avmejad, sköto parasiterna likt 
svampar upp ur jorden i tusental och dödade 
klöverplantorna. Det är icke heller synnerligen 
smickrande namn denna art erhållit i folkspråk i 
dessa trakter. Den kallas sålunda ’Kleefresser’, 
’Kleewürger’, ’Kleetod’ och ’Kleeteufel’ (klöver- 
ätare, klöverdöd och klöverdjävul).”

I Danmark sågs arten på ett par ställen 1938— 
1944. I Sverige är den nu känd från tre lokaler, 
alla i S Skåne. Växten är antagligen ursprunglig i 
Medelhavsområdet, men har spritt sig med kul
turen över Europas ej alltför kalla delar, till 
Central- och Östafrika, Nordamerika och Nya 
Zeeland.

Det finns ett par gamla uppgifter om Oroban
che minor i Skåne (Lilja 1838, 1870), men 
herbariematerial finns inte bevarat, och Lilja 
försåg själv rapporterna med frågetecken. Första 
gången växten med säkerhet hittades som åker
ogräs i Sverige var den 31.7.1967 (Jeppsson 1967). 
Jag minns som i går när Lennart Jeppsson ringde 
mig samma eftermiddag och med glädje i rösten 
berättade om sitt fynd. Han ville att jag skulle

Fig 2. A: Orobanche purpurea, röllikesnyltrot, på Öland, 29.7.1978. Foto Hilding Johansson, Högsby. - B: O. 
hederae, murgrönssnyltrot, i Lunds botaniska trädgård, 4.10.1978. Foto John Kraft. - C: O. reticulata, 
tistelsnyltrot, på Ållebergsände, 19.8.1974. Foto Birger Danielsson, Perstorp. - D: O. crenata, praktsnyltrot, i 
Visby botaniska trädgård. Foto John Kraft.
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komma och titta så fort som möjligt, och efter
som jag just hade slutat mitt arbete för dagen, 
körde jag omgående till mötesplatsen vid Hås- 
lövs kyrka. Här var man i full gång med att 
skörda en vitklöverfröodling. Klövern, som tidi
gare blastdödats, stod gles och ’genomskinlig’ så 
det var lätt att se mängden av bruna fröståndare 
av Orobanche. Samtidigt fanns det små, om 
sparrisskott påminnande, fräscha snyltrotskott i 
begynnande blom. Lennart hade intervjuat mark
ägaren och fått veta att samma fält hade varit 
besått med klöver 1962 och att man även då hade 
sett klöversnyltroten.

Nästa fynd gjordes i september 1969 i ett 
vägdike i Vinninge, Bara socken, av Harder 
Gustavsson. Bestämningen kunde dock inte be
kräftas förrän 1970, då det kom fräscha ex (Kraft 
1970). Värdväxten tycks här vara lucern (Medi- 
cago). Både blålucern, gullucern x blålucern och 
humlelucern (M. sativa, M.falcata xsativa, M. 
lupulina) finns i diket, men ingen klöverart. 
Gustavsson har lämnat mig en lista på antalet 
blommande skott sedan fyndåret: 1969 20 st, 
1970 17, 1971 0, 1972 12, 1973 2, 1974 26, 1975 3, 
1976 1, 1977 0, 1978 0. Som synes har arten 
minskat sedan 1975. Lokalen är hotad genom att 
man gjort breddningar för en busshållplats, och 
dessutom växer Klågerups villabebyggelse 
snabbt åt detta håll.

Vi hyste även onda aningar beträffande Hås- 
lövslokalen. Dels breddades vägen och nya väg- 
diken anlades, dels gjorde man i ordning en 
rastplats på den östra sidan om vägen. Dessbätt
re var våra farhågor ogrundade. 1 de nya dikena 
installerade sig flera klöverarter och likaså på 
den nya rastplatsen, och med klövern återkom 
O. minor. De senaste åren har där räknats mellan 
10 och 100 ex. Åkern, där första fyndet gjordes, 
bär nu andra grödor och O. minor har inte visat 
sig där.

Tredje gången O. minor hittades var i augusti 
1972, då jag fann ett ex på en ett par år gammal 
vägslänt vid Weibullsholm i Landskrona (Kraft 
1972). Ett par år senare breddades vägen, varför 
jag trodde att detta var ett engångsfynd. Så var 
dock inte fallet. I augusti 1975 fann vår vallväxt- 
förädlare Hans-Arne Jönsson på Weibullsholm 
O. minor i ett rödklöverförsök ca 150 m från min 
fyndplats från 1972. 1977 uppträdde arten i ett 
vitklöverförsök ca 300 m från rödklöverförsöket, 
och även 1978 har man hittat arten i en klöverför
ökning. Kanske har arten kommit för att stanna,

till glädje för botanister men förargelse för vära 
växtförädlare.

För övrigt har klöversnyltroten kommit in 
spontant i Lunds botaniska trädgård (Hjelmqvist 
1963), och den finns insådd i de botaniska 
trädgårdarna i Helsingborg och Göteborg, samt 
vid Säbyholm i Landskrona.

Ett tillfälligt fynd, på Dipsacus sylvestris 
(kardvädd), vid Göteborg 1952, bör även om
nämnas (Blom 1961).

9. O. hederae Duby - murgrönssnyltrot

Stjälkbas uppsvälld och täckt med fjäll. Stjälk 
spenslig, 15-50 cm, rödaktig, glandelhårig, med 
talrika fjäll. Stödblad av kronpipens längd, med 
mörkt violettröda spetsar, glandelhåriga. Fo- 
derflikar tvåkluvna, de övre flikarna längre, 
nående något över kronpipens mitt, syllikt av
smalnande, glandelhåriga. Kronpip 10-20 mm, 
jämnt bågböjd. Överläpp helbräddad eller grunt 
urnupen. Underläpp treflikig. Hela blomkronan 
med grova glandler, rödbrun. Märke gult eller 
rödbrunt. Blomningstid juli-oktober.

Murgrönssnyltroten parasiterar normalt på 
murgröna (Hedera helix), men har även setts på 
andra växter av samma familj, t ex Aralia chi- 
nensis (Hjelmqvist 1939, 1963), och tom på 
pelargonia (Pelargonium; Gilli 1974).

Hos oss förekommer murgrönssnyltroten bara 
som insådd i parker. Den spontana utbredningen 
omfattar huvudsakligen Mediterranområdet; 
norrut går växten till England, Holland och 
Rhenområdet. Österut blir den sällsyntare men 
når Iran.

Av svenska förekomster må nämnas Glöm- 
minge på Öland, där växten såtts in och före
kommer årligen sedan 1955 (Lundqvist 1970). 
Enligt Fred Svensson (muntl) finns den insådd 
också i Kalmar.

I botaniska trädgården i Lund har arten funnits 
sedan länge. Enligt Hjelmqvist (1939) finns i 
museets herbarium exemplar från 1882 och 1884. 
På en av växtplatserna har arten insåtts 1914 av 
C. G. Dahl (Dahl 1915). Den finns ännu rikligt 
varje år i murgrönsbeståndet S om experiment
växthusen. Den har även spritt sig utanför träd
gården (Hjelmqvist 1963). På Alnarp i Skåne såg 
jag arten vid direktörsbostaden 1937-1938, i en 
rabatt på husets norra sida där väggen var täckt 
med murgröna; murgrönan planterades 1913, 
men snyltaren har förmodligen vuxit upp ur frö
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som legat länge i jorden; O. hederae hade många 
år tidigare odlats i kruka på Alnarp (Dahl 1915). 
På Weibullsholm i Landskrona insåddes arten av 
Arvid Nilsson på 1940-talet i ett då nyanlagt 
stenparti. Här har den blommat sedan dess, men 
ofta med flera års mellanrum. 1976 fanns 3 ex och 
1977 endast ett. Stenpartiet, som numera snarare 
är ett busksnår, hyser fortfarande ett hyggligt 
bestånd av murgröna, så man kan väl hoppas att 
parasiten skall finnas kvar ännu en tid. Arten 
tycks vara mycket uthållig.

Enligt Ingvar Nordin, Göteborg, finns O. he
derae dessutom insådd i de botaniska trädgår
darna i Visby, Uppsala och Göteborg.

10. O. caryophyllacea J. E. Sm. - måre-snyltrot

Orohanche caryophyllacea är en storblommig 
art, som snyltar på måror, särskilt gul- och 
stormåra (Galium verum, G. mollugo). Arten 
finns i hela Mellaneuropa och i England; österut 
till Iran. Den är känd från en nutida nordisk 
lokal, nämligen i Sör-Tröndelag i Norge.

Från Sverige (Halland, Hasslöv 1866) förelig
ger ett enda ex i Lunds botaniska museum 
(Holmberg 1917), men Holmberg har senare 
dementerat uppgiften (i Ahlfvengren 1924) och 
ansåg, att exet kom från Tyskland. Arten tillhör 
alltså sannolikt ej vår flora.

11.0. major - klintsnyltrot 
O. elatior Sutton

Stjälkbas uppsvälld, ibland lökformig, tätfjällig. 
Stjälk upp till meterhög, med talrika fjäll, gul
brun eller brunröd, glandelhårig. Stödblad av 
kronans längd. Foderflikar till mitten tvåkluvna, 
nående till mitten av kronpipen, spetsiga, liksom 
stödbladen glandelhåriga. Krona 15-27 mm lång, 
jämnt bågböjd i profil, rosenröd, rödlila eller 
gulröd med ljusa glandelhår. Överläpp hel eller 
svagt urnupen; underläpp grunt treflikig med 
naggade kanter. Märke gult. Blomningstid juni
juli.

Parasiterar nästan alltid på väddklint (Centau- 
rea scabiosa), men uppges kunna växa även på 
andra Centaurea-arter, samt på Thalictrum, 
Echinops och Hypochoeris (ruta, bolltistel och 
ett fibblesläkte).

I Norden finns klintsnyltroten spontant bara i 
Skåne, samt på ett fåtal lokaler i Danmark. I

övrigt finns den från England österut till Hima
laya; den saknas i stora delar av Medelhavsom
rådet.

Klintsnyltroten är en klassisk Skåne-art, som 
numera är begränsad till SV-delen av landskapet 
från Helsingborg i norr till Maglarp i söder. 
Tidigare uppgifter finns även från V. Karup 
längst i NV, och från många platser i SÖ Skåne 
upp till Stenshuvud.

Arten sågs redan av Leche (1744) ’emellan 
landsvägen och åkrarna inte långt från grinden 
wid Råå’ (nära Helsingborg). Ön Ven har troligt
vis de rikaste förekomsterna. Arvid Nilsson 
(1963) anger att huvudförekomsterna är ’på den 
åtminstone delvis av leravfall uppbyggda s k 
Tyska Backen mellan Husvik och Norreborg. 
Den där talrikt förekommande väddklinten hyser 
snyltare på var och var annan planta, än ovanligt 
stora, nära meterhöga, i tät högvuxen vegeta
tion, än föga mer än decimeterhöga, på torr 
mager mark’. Mitt emot Ven, i Landskronatrak- 
ten, vid Alabodarna och Sundvik, finns också 
vissa år rikligt med klintsnyltrot. I Malmö finns 
den ännu på Östra Kyrkogården, i en gammal 
vallrest som troligen legat orörd allt sedan områ
det var landsbygd med betesmarker. Längre 
söderut finns den tämligen rikligt på en backe S 
om Vellinge, samt på en låg grusås nära havet i 
Maglarps socken. Dessutom finns en sparsam 
förekomst i Klagshamn strax S om Malmö.

Orohanche major har ofta odlats. Heribert 
Nilsson (1947) anger, att han sommaren 1941 
sådde växten på järnvägsvallen vid Vallby S om 
Lund. Först 1945 kom de första exemplaren upp. 
Torsten Håkansson (1945) anger, att O. major 
helt plötsligt skjutit upp med flera blomskott i en 
trädgård i Växjö, dit tuvor av väddklint flyttats 
från Orohanche-lokalen vid Hildesborg nära 
Landskrona. Dessa plantor visade sig först 17 år 
efter omplanteringen! Det förefaller som om de 
oerhört små fröna skulle kunna hålla sig vid liv i 
många år i jorden.

Av egen erfarenhet vet jag, att det inte be
höver gå mera än ett par år mellan sådd och 
blomning av O. major. På 1960-talet sådde jag 
nämligen frö av arten (från Ven) direkt på 
väddklintsrötter, som jag blottat genom att kraf
sa undan jorden. Efter sådden lade jag på jorden 
igen. Första sådden gjorde jag på en av de 
östligaste ättehögarna på Fredriksbergs gård ut
anför Malmö. Senare tog jag frö från de plantor, 
som utvecklades där, och sådde på södra sidan
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av en grusås, ’Granebacken’ (nu utan gran!), 
som ligger några 100 m SO om Fredriksberg. 
Även här tog det ett par år innan de första 
snyltrotsplantorna visade sig. Med tiden har 
detta blivit en rik förekomst: för några år sedan 
räknade jag till ett 50-tal ex.

Klintsnyltroten finns också sådd i de botanis
ka trädgårdarna i Lund, Helsingborg, Göteborg 
och Uppsala. Dessutom finns den insådd vid 
Säbyholm i Landskrona, bara några hundra m 
från närmaste naturliga förekomst.

Läget för Orobanche major i Skåne är ännu 
tillfredsställande. På Ven finns det gott om 
lokaler i Backafallen och på andra impediment. 
Vid Ålabodarna och Sundvik är förekomsterna 
hotade genom att man önskar bygga villor i de 
gamla lertäkterna, där de flesta exemplaren 
finns. S om Malmö ser det inte hotande ut, 
bortsett från Klagshamnsområdet, där det finns 
planer på att fylla ut hela viken ut till den låga ön 
Dynan. Detta är skada eftersom området även i 
övrigt har stora biologiska kvaliteter.

12. O. lucorum A. Braun ex Koch - 
berberissnyltrot

Stjälk kraftig, 10-50 cm, rostbrun-nötbrun, tätt 
vithårig på unga ex, med bruna glandelhår. 
Stödblad av kronpipens längd, med äggrund bas 
och långt utdragna brunsvarta spetsar. Foderfli- 
kar glandelhåriga, till mitten tvåkluvna, överfli- 
ken nående till kronpipens mitt, underfliken 
något kortare. Kronpip 12-20 mm, jämnt båg- 
böjd. Märke gult, senare violettbrunt. Blom
ningstid juli-september.

Parasiterar på berberis (Berberis vulgaris), 
men även t ex på Thalictrum-aiter (ruta; Hjelm- 
qvist 1939, 1963).

Den spontana utbredningen omfattar Central
alperna; arten uppträder dessutom i botaniska 
trädgårdar, så t ex hos oss.

Berberissnyltroten fanns tidigare i mängd i 
Botaniska trädgården i Lund, men har blivit 
sparsammare på senare år (Hjelmqvist 1939, 
1963). 1977 fanns den mycket rikligt i Berberis- 
bestånden vid Agardhianum (T. Karlsson 
muntl).

På Weibullsholm i Landskrona insåddes arten 
av Arvid Nilsson på 1940-talet pk Berberis på två 
ställen N om huvudkontoret. Sedan den ena 
berberisbusken gått ut för ett par år sedan har

inte parasiten synts till på det stället. På det 
andra stället lever såväl Berberis som Oroban
che fortfarande; under de senaste åren har para
siten vuxit djupt under täta idegranar (Taxus) ca 
4-5 m från Berberis-busken. Arten finns även i 
Säbyholms park, Landskrona, samt i de botanis
ka trädgårdarna i Göteborg och Uppsala.
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Fig 3. A: Orobanche major, klintsnyltrot, vid Ålabodarna 1971. Foto John Kraft. - B: O. alba, timjansnyltrot, 
ovanligt mörkt ex, hällmark O om Visby, 9.7.1976. Foto Torsten Teuchler, Mjölby. - C: O. major, detalj. 
Vellinge 29.6.1966. Foto John Kraft. - D: O. minor, klöversnyltrot, Weibullsholm 1977. Foto John Kraft. - E: O. 
alba, ovanligt ljust ex. Gotland, Endre hällar. Foto Torgny Rosvall, Visby.
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Landskapsfloror - Svenska Botaniska Föreningens 
botanistdagar i juni 1979
Kåre Bremer och Thomas Karlsson

Svenska Botaniska Föreningens syften är att 
samla och främja de botaniska intressena i landet 
och att verka som svensk riksförening för 
botanik (§ 1 i stadgarna). Föreningen är ägare 
till Svensk Botanisk Tidskrift och som medlem 
räknas var och en som prenumererar på tid
skriften. Tidigare år har vi ordnat en lång
exkursion, samt två möten, normalt i Stockholm. 
En redogörelse för verksamheten under 1978 
kommer i nästa häfte av SBT. Från och med 
1979 planerar föreningen att årligen arrangera ett 
antal botanistdagar med årsmöte, exkursioner 
och föredrag kring något aktuellt tema. Botanist
dagarna kommer att förläggas till olika platser i 
landet varje år.

I år blir botanistdagarna den 14-17 juni, 
någonstans i östra Småland; platsen är ännu 
ej bestämd. Torsdag och fredag 14-15 juni 
ägnas korta föredrag och diskussioner kring 
temat landskapsfloror. Föreningens årsmöte 
hålls 15 juni. Vid årsmötet förrättas styrelseval 
och revisionsberättelse framläggs. Lördag och 
söndag blir det exkursioner i det floristiskt 
ytterst givande — men av få kända - östra 
Småland.

Botanistdagarnas tema är alltså i år landskaps
floror och föreningen hoppas att kunna stimulera

de pågående landskapsfloraprojekten samt hjälpa 
till att starta sådana i de återstående land
skapen. Botanister från olika landskap redogör 
för sina projekt och representanter för Natur
vårdsverket, länsstyrelser, Riksmuseet, och 
systematiker och ekologer från universiteten 
kommer att vara där, för att ge och få syn
punkter. Vi kommer att få belyst t ex florans 
beroende av kulturlandskapet, hur man får fram 
hur vanliga de ’vanliga’ växterna är, hur data
tekniken kan hjälpa floristerna, hur man gör 
med ’svåra’ arter, och vilka möjligheter det 
finns att trycka landskapsfloror. Självfallet blir 
det rika tillfällen till diskussioner för utbyte av 
erfarenheter och åsikter.

Föreningens medlemmar, dvs SBTs prenu
meranter, och alla andra av saken intresserade, 
hälsas hjärtligt välkomna till botanistdagarna! 
Preliminär anmälan görs till sekreteraren, Kåre 
Bremer, Botaniska institutionen, Stockholms 
universitet, 106 91 Stockholm. Beroende på 
möjligheterna till förläggning kan det bli nöd
vändigt att begränsa deltagarantalet, och turord
ningen får då följa datum för preliminäranmälan. 
Alla som sänder in preliminär anmälan kommer 
att få detaljerat program, med uppgifter om 
kostnad för logi och exkursioner.



Sisyrinchium montanum, blå gräslilja, i Bohuslän
Yngve Nordhag

Nordhag, Y. 1979 02 28: Sisyrinchium montanum, blå gräslilja, i Bohuslän. [Sisyrinchium 
montanum in Bohuslän, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 39-40. Stockholm. ISSN 0039- 
646 x.
Sisyrinchium montanum Greene (S. angustifolium Mill.) has been found on an island in 
Tanum parish, Bohuslän, W Sweden. It grows in tufts of Molinia caerulea and Briza media 
along a brooklet close to the shore. In 1978 there were c. 10 tufts of the plant within an area 
of c. 4 m2.
Yngve Nordhag, Huginvägen 24, S-I94 00 Upplands Väsby, Sweden.

I juni 1978 fann jag Sisyrinchium montanum 
Greene (S. angustifolium), blå gräslilja, på en ö i 
Tanums sn i norra Bohuslän. På inrådan avstår 
jag från att närmare precisera lokalens läge - i 
växtskyddets intresse.

Fyndplatsen är belägen utmed en smal bäck, 
ett stycke från havsstranden. Sisyrinchium växer 
på en ca 4 m2 stor yta, innehållande 9 å 10 glest 
spridda tuvor av växten. Ett par av tuvorna var 
ganska stora, med bortåt 10-talet blombärande 
stjälkar. De flesta var dock betydligt mindre. 
Ganska många frukter hade börjat bildas. Kaps
larna var av olika storlek och ännu omogna. Jag 
följde växtens utveckling under hela juli månad. 
Blomningen avtog och mot slutet av juli fanns 
endast någon enstaka sen blomma. Fruktkaps
larna antog vid månadsskiftet juli-augusti en gul
aktig färg, som antydde mognad.

Sisyrinchium har slagit sig ned i kraftiga tuvor 
av Molinia caerulea, blåtåtel, och Briza media, 
darrgräs. Mitt intryck är, att gräsliljan väl uthär
dar konkurrensen från dessa gräs. I den närmas
te omgivningen finns högörtvegetation, beståen
de av t ex Filipendula ulmaria, älgört, Angelica 
sylvestris, strätta, Thalictrum flavum, ängsruta, 
Urtica dioica, brännässla, Valeriana sp, vände
rot, Stachys palustris, knölsyska, Cirsium palu- 
stre, kärrtistel, och Sonchus arvensis, åkermol- 
ke. I övrigt upptas området kring växtplatsen (ca 
1 000 m2) av en mosaik av olika marktyper med

var sina växtsamhällen: lavklädda granithällar 
(och även helt nakna sådana); hällmark med en 
rikare och för norra bohuskusten typisk växtlig
het i springor och fördjupningar; strandäng; 
på något högre mark skalpåverkade torr
ängar med t ex Plantago media, rödkämpar; 
rishedsfragment; en kalkfuktäng, förr en god 
orkidélokal, nu helt igenvuxen med bl a Myrica 
gale, pors, Erica tetralix, klockljung och 
Juniperus communis, en, varvid orkidéerna för
svunnit. Kalkfuktängen genomflytes av nämnda 
bäck och ligger helt nära Sisyrinchium- 
lokalen.

Sisyrinchium-lokalen ligger på ganska grund, 
fuktig torvjord, med en flat granithäll omedelbart 
underjordlagret. Att jordlagret är så tunt är kan
ske fördelaktigt, eftersom det hindrar en inva
sion av Myrica gale. Jag såg i kanten på växt
platsen ett par döda små porsbuskar. En tuva av 
Sisyrinchium växte faktiskt mitt i en av dessa.

Sisyrinchium montanum är nordamerikansk 
till ursprunget samt finns dessutom på Irland, 
möjligen spontant. I övriga Europa har den kom
mit in på olika vägar och blivit fullt naturaliserad 
bl a i Tyskland. 1 Norge är den känd som förvil
dad på några platser (Lid 1974). Hylander (1953) 
uppger att växten införts med nordamerikanskt 
gräsfrö samt tidigare också med barlast. De förs
ta svenska fynden är från Timrå, där växten 
förekom 1911-1924. Växten har i nordisk littera-
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tur gått under namnen 5. angustifolium Mill, 
(oftast), 5. bermudiana L. och S. anceps Cav. 
(Hylander 1971).

Intressanta frågor är, hur växten kommit till 
ön, hur länge den funnits där och om den sedan 
ankomsten spritt sig inom lokalen. Svallades en 
frökapsel (frökapslar) in från havet? Driftvallen 
går mycket nära. Andra spridningssätt är väl 
också tänkbara. Odling har dock inte förekom
mit i närheten sedan tiden kring senaste sekel
skiftet, då det fanns en backstuga 150 m längre in 
på ön; man kan ännu se grunden av den.

Ett pressat belägg för fyndet har lämnats till 
herbariet vid Inst för systematisk botanik i Upp
sala (UPS). Ö. Nilsson har granskat belägget lik
som denna uppsats.

Citerad litteratur
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Fig 1. Sisyrinchium montanum, blå gräslilja, på sin 
nyupptäckta lokal i Bohuslän. Foto Yngve Nordhag 
1978 06 28.
Sisyrinchium montanum growing on its newly detected 
locality.



Kärlväxtfloran i sju socknar i S Skåne
Lars-Åke Gustavsson

Gustavsson, L.-Å. 1979 02 28: Kärlväxtfloran i sju socknar i S Skåne. The vascular plants 
in seven parishes of the province of Skåne. Svensk Bot. Tidskr. 73: 41-70. Stockholm. ISSN 
0039-646 X.
The vegetation and flora in seven parishes (Bjäresjö, Borrie, Bromma, Hedeskoga, 
Högestad, St. Herrestad and Öja) in southernmost Skåne, S Sweden, is described. The 
most notable taxa occurring in the area are Carex hirta L. x rostrata Stokes (new to 
Scandinavia), Rosa elliptica Tausch subsp. elliptica (only recently found in another 
Scandinavian locality in Skåne), Potamogeton acutifolius Link and Potentilla sterilis (L.) 
Garcke. A complete list of the vascular plants is given, comprising 916 taxa, 865 species and 
subspecies and 51 hybrids. 49 species are escapes from gardens. As parts of the area early 
were visited by a number of botanists many species have previously been reported, mainly 
between 1850 and 1920, of which 71 species and 22 hybrids have not been refound. Most of 
them are probably now lost.
Lars-Åke Gustavsson, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18-20, S-223 61 
Lund, Sweden.

De undersökta socknarna, nämligen Bjäresjö, 
Borrie, Bromma, Hedeskoga, Högestad, St. 
Herrestad och Öja, är belägna i S Skåne. I söder 
avgränsas området av Östersjön och Ystad stad 
och i väster utgör Svartån en naturlig gräns 
liksom Fyleån i nordost. Sövestad och Baldringe 
är grannsocknar i nordväst och i öster gränsar 
området till St. Köpinge sn (Fig 1).

Den sammanlagda landarealen uppgår till 
80,32 km2, uppdelade på de 7 socknarna enligt 
följande: Bjäresjö 18,71, Borrie 4,34, Bromma 
9,66, Hedeskoga 7,48, Högestad 13,62, St. Her
restad 21.09 och Öja 5,42 km2.

Området är till övervägande delen en 
åkerbygd (Fig 3). Uppskattningsvis upptas drygt 
90 % av arealen av åker- och betesmark medan 
resten till största delen är skog. Några större 
samhällen finns inte. Bebyggelsen är i huvudsak 
samlad kring sockenkyrkorna, men dessutom 
finns ett stort antal gårdar spridda över hela 
området. Inom socknarna finns ett rikt förgrenat 
vägnät, bl a flera större riksvägar. Järnvägen 
öster- och västerut från Ystad passerar de södra

delarna av Bjäresjö, Hedeskoga och St. Her
restad.

I de södra delarna av St. Herrestad och Öja är 
landskapet mycket flackt. Stora arealer ligger 
här under 5 m. I NV är stora delar belägna på 
omkring 50 m eller något högre. Några kullar i 
Bjäresjö och Högestad når något över 70 m.

Geologiska förhållanden, klimat

Berggrunden består i hela området av kritavlag- 
ringar, vilka går i dagen på ytterst begränsade 
ytor. De lösa jordlagren utgörs till övervägande 
delen av moränlera. Eftersom den till stor del 
bildats av de underliggande kritlagren har den 
ursprungligen överallt varit starkt kalkhaltig. Till 
följd av urlakning kan kalkhalten numera lokalt 
vara låg i de översta lagren.

Isälvsavlagringar uppträder i form av rullstens- 
åsar och randfält. Rullstensåsarna har ej utpräg
lad åsform utan bör snarare uppfattas som 
åskullar. De mest markerade kullarna finner man 
omkring Bjäresjö, Bjärsjöholm samt SV om
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Några facktermer
Aspektväxlirlg^ variationen i t ex blomningstid av 

en biotops arter under olika delar av vegetations
perioden.

Biotop: ett genom lokalklimat, markbeskaffei. t, 
växt- och djurliv naturligt avgränsat område med 
enhetlig miljö och organismsammansättning.

Graminid: gräsartad växt, ej endast representanter 
för Poaceae, utan även växter inom närstående 
familjer såsom Cyperaceae och Juncaceae.

Halofytzon: den utanför sanddynerna liggande 
delen av havsstranden, som genom havets påver
kan innehåller höga salthalter.

v. lut.: förkortning av latinets sensu latiore, som 
betyder "i vidare bemärkelse”.

Taxon (plural: taxa): systematisk enhet oberoer 'e 
av rang, t ex klass, familj, släkte, art, underart.

Högestad kyrka. Områdets eni randfält av 
betydenhet ligger i de V-NV delarna av Höge
stad. Det täcker mer än halva socknens yta.

Den högsta höjd till vilken Östersjön steg 
under den glaciala tidens slut har uppmätts till 
18,8 m på en strandvall vid sockengränsen 
mellan St. Herrestad och St. Köpinge. I allmän- 
het ligger dock de glaciala strandvallarna lägre. 
Ett större sammanhängande område med mo
sand, bildad i det glaciala havet, finns i SÖ delen 
av St. Herrestad. Ett smalt bälte av svämsand, 
som avsatts utanför Litorinahavets strand, finns 
också i SÖ hörnet av St. Herrestad samt vid 
Klintholmen i Bjäresjö. Litorinahavet låg som 
mest 5-6 m över nuvarande havsyta. I Fyle- 
dalens botten uppträder flerstädes terrassplan 
och isolerade platåer av senglacial svämsand 
upp till några meters höjd över den nuvarande 
Fyleåns yta. Postglacial svämlera uppträder 
främst utefter olika vattendrag, ofta mellan 
moränkullar. De största avlagringarna finns längs 
Fyleåns lopp, i Hålabäcksdalen och dess förläng
ning i St. Herrestad samt utmed en bäck Ö om 
Folkestorp i Hedeskoga. Några mindre issjöav- 
lagringar har meddelats från Bromma och SÖ 
hörnet av Högestad.

Förekomsten av torv ger en bild av sjöarnas 
och kärrens tidigare utbredning. Det största 
sammanhängande torvområdet finns i Öja-Herre- 
stads mosse. En ofta ren Phragmites-(bladvass-) 
torv upptar lokalt ett över 2 m mäktigt lager. 
Lämningar av arter som Najas marina, Scirpus 
maritimus och Zannichellia sp. (havsnajas, havs- 
säv och hårsärv) säger att mossen delvis bildats

på Litorinahavets botten. Ett annat bildningssätt 
har torven i mossen vid Öja tegelbruk. Dess 
bildning har pågått från den postglaciala tidens 
början och ända in i vår tid. I de äldsta lagren har 
man funnit rester av arktiska arter som Betula 
nana, Dryas octopetala, Salix polaris och S. 
reticulata (dvärgbjörk, fjällsippa, polarvide och 
nätvide). Från högre liggande lagerserier kan 
omtalas fynd av Ceratophyllum demersum, Cla- 
dium mariscus och Rumex maritimus (hornsärv, 
ag och strandskräppa). Större sammanhängande 
torvdylager finns även i V och Ö delen av 
Bjäresjö, N delen av Bromma samt i nuvarande 
Högestad mosse. Uppgifterna i detta avsnitt har 
hämtats från Holst (1902) och Munthe et al 
(1920).

Årsnederbörden i området ligger mellan 550 
och 600 mm. Medeltemperaturen för januari är 
något över 0° C, för juli mellan 16° och 17° C.

Tidigare floristiska undersökningar

Det inventerade området har tidigt varit före
mål för botanisters intresse. Fyledalen och några 
extremrikkärr i Högestad, trakterna runt Bjär- 
sjöholm och Öja-Herrestad mosse är klassiska 
lokaler. Från Bromma och Hedeskoga har med
delats ett fåtal arter, medan Borrie inte har 
nämnts som lokal för någon art.

Den äldsta lokaluppgift jag funnit gäller Lysi- 
machia nummularia (penningblad), som Leche 
(1744) anger från Bjärsjöholm. Linné passerade 
på sin resa genom Skåne 1749 St. Herrestad och 
Bjäresjö. Från St. Herrestad meddelar han 
Asparagus officinalis (sparris) och från Bjärsjö
holm Cicuta virosa (sprängört) samt ett flertal 
odlade arter (Linné 1751).

1822 reste G. Wahlenberg genom Skåne och 
besökte då bl a Öja mosse varifrån han omnäm
ner Berula erecta, Hypochoeris radicata, Lysi- 
machia nummularia, Senecio palustris, Teesda- 
lia nudicaulis, Aira praecox och Juncus subno- 
dulosus (bäckmärke, rotfibbla, penningblad, 
kärrnocka, sandkrassing, vårtåtel och trubbtåg). 
En fullständig sammanställning av Wahlenbergs 
anteckningar publicerades av Gertz (1942).

E. Fries (1835) uppger Högestad som lokal för 
Epipactis palustris, Picris hieracioides och Jun
cus subnodulosus (kärrknipprot, bitterfibbla och 
trubbtåg). Från Gundralöv i Bjäresjö anger han 
Vicia dumetorum (buskvicker). 1 Liljas (1838) 
första upplaga av Skånes flora omtalas ytterliga-
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Fig 1. Det undersökta området. De i texten omnämnda 
orterna återfinns på denna karta. Skala 1:50 000. - 
Särtryck ur Topografiska kartan från Statens Lantmä
teriverk. Publiceringstillstånd nr 11378, LiberKartor, 
Stockholm. Godkänd ur sekretessynpunkt för sprid
ning. Statens Lantmäteriverk 1978-11-22.
The investigated area. The places cited in the text are 
to be found on this map. Scale 1:50 000. - Geographical 
Survey Office in Sweden, 1978, by permission.

re 5 arter från Högestad: Equisetum hyemale, 
Eupatorium cannabinum, Arnoseris minima, Pi- 
lularia globulifera och Trifolium montanum 
(skavfräken, hampflockel, klubbfibbla, klotgräs 
och backklöver). Chaerophyllum temulentum 
(hårkörvel) omnämns från Bjäresjö och St. 
Herrestad och från Herrestads mosse meddelar 
Lilja ett fynd av Coeloglossum viride (grön- 
yxne).

År 1851 publicerade C. A. Gosselman en 
akademisk avhandling, ”Stirpes rariores terri- 
torii Ystadiensis”, i vilken han anger ett 50-tal 
arter från Bjäresjö, Högestad, St. Herrestad och 
Oja. Eftersom flera av dessa numera är sällsynta 
eller inte återfunna ska några av hans artlistor 
återges.

Bjärsjöholms skog: Andromeda polifolia, Calla pa
lustris, Corydalis bulbosa, Hammarbya paludosa, 
Lathraea squamaria, Oxycoccus quadripetalus, Stella- 
ria holostea, Veronica montana, Roegneria canina 
och Festuca gigantea (rosling, vild kalla, skånsk 
nunneört, myggblomster, vätteros, tranbär, buskstjärn- 
blomma, skogsveronika, lundelm och långsvingel). - 
Högestad: Malva alcea, Melampyrum sylvaticum, 
Petasites albus, Picris hieracioides, Polygonatum verti- 
cillatum, Trifolium montanum, Vicia cassubica, Jun- 
cus subnodulosus och Scirpus setaceus (rosenmalva, 
skogskovall, vitskråp, bitterfibbla, kransrams, back
klöver, backvicker, trubbtåg och borstsäv). - Öja 
mosse: Dianthus superbus, Potamogeton crispus och 
Juncus subnodulosus (praktnejlika, krusnate och trubb
tåg). - Mellan Ystad och Klintholmen: Petasites 
spurius, Veronica triphyllos och Vicia lathyroides 
(spjutskråp, klibbveronika och vårvicker). - Mellan 
Klintholmen och Svarte mölla: Reseda luteola och 
Juncus inflexus (färgreseda och blåtåg).
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Areschougs båda upplagor av Skånes flora (1866 
och 1881) och Liljas (1870) andra upplaga upptar 
endast ett fåtal nya arter från området. De 
intressantaste nytillskotten är Rumex aquaticus 
(hästskräppa) från Fyledalen (Areschoug 1866) 
samt Corydalis pumila (sloknunneört) från Bjär- 
sjöholm och Polygala amarella (rosettjungfrulin) 
från Herrestads mosse (Areschoug 1881). De 
båda sista uppgifterna har lämnats av E. Ljung
ström, som f ö bidragit med flera intressanta 
uppgifter från 1870- och 80-talen. Från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet föreligger ett 
stort herbariematerial, främst av H. Christoffers- 
son, O. R. Holmberg och L. M. Neuman. 
Christoffersson har ägnat Öja mosse särskilt 
intresse, medan Holmbergs och Neumans upp
gifter till största delen är från Högestad. Kring 
sekelskiftet var i mindre skala också A. E. 
Gorton, E. Neander och A. Persson verksamma 
inom området.

T. Arwidsson (1929) presenterar bokskogen 
vid Lyckås. Under åren 1941-1946 gjorde S. 
Waldheim ingående studier av olika extremrik- 
kärr i Högestad, varvid han lämnat åtskilliga 
lokaluppgifter.

När denna florainventering påbörjades fanns 
således ett flertal uppgifter från området. I 
registret över Skånes Flora på Botaniska Museet 
i Lund är c 500 uppgifter fördelade på 260 arter 
och 29 hybrider införda. Härvid är att märka att 
knappt 300 m el m allmänna arter inte registreras 
i arbetet med Skånes Flora.

Mina fältarbeten utfördes till största delen 
1967-1968 men kompletteringar har gjorts under 
1970-talet, intensivast sommaren 1978, då bl a de 
flesta sällsynta arternas aktuella status kontrol
lerades. Genom min inventering tillfördes ca 
5200 uppgifter. Totalt noterade jag 794 arter och 
29 hybrider. 746 arter är vildväxande eller 
naturaliserade (avgränsning enligt Weimarck 
1963) och 44 arter är m el m tillfälliga trädgårds- 
flyktingar. Tillsammans med de äldre uppgifter
na har totalt 865 arter och 51 hybrider rappor
terats från det undersökta området. Antalet 
funna taxa i varje socken är följande (talen inom 
parentes inkluderar äldre uppgifter): Bjäresjö 
625 (668), Borrie 328 (328), Bromma 375 (376), 
Hedeskoga 438 (443), Högestad 654 (703), St. 
Herrestad 518 (525) och Öja 389 (431).

Vegetationen
Indelningen i växtsamhällen följer vad beträffar sand- 
floran Andersson (1950), beträffande myrvegetationen 
Waldheim & Weimarck (1943) och i övrigt Sjörs (1967). 
Nomenklaturen följer till största delen Lid (1974), i 
övrigt Weimarck (1963).

Sötvattensvegetationen
O

Några egentliga sjöar finns inte i området. Möjli
gen kan denna beteckning användas på Sköna- 
dalsdammen och eventuellt på Bjäresjön och Va- 
sasjön (S om Furuhuset i Högestad). Övriga på 
den topografiska kartan utsatta mindre vatten är 
märgelgravar och gölar. Genom området rinner 
två åar, Fyleån och Svartån. Speciellt i de låg
länta delarna av St. Herrestad och Öja finns tal
rika stora diken. Endast eutrofa vatten finns i 
området.

Skönadalsdammen kantas här och var av näs
tan rena bc tånd av vass. Utmed den västra 
stranden har vassbältet ersatts av ett vegeta
tionsbälte i vilket ingår bl a Butomus umbellatus, 
Rumex hydrolapathum, Glyceria maxima och 
Scirpus lacustris (blomvass, vattenskräppa, jät- 
tegröe och sjösäv). Utanför detta bälte finns flyt- 
bladsväxter som Nymphaea alba och Potamo- 
geton natans (vit näckros och gäddnate). Även 
Lemna minor och Spirodela polyrrhiza (andmat 
och stor andmat) kan uppletas. Vid Svartåns till
flöde i norra delen av dammen har sand ansam
lats. Den yppiga vegetationen domineras här av 
vass och starrängar.

Ett kärr SO om Hersare i Bjäresjö har varit 
utsatt för torvtäkt. Den därmed uppkomna, nu
mera vattenfyllda, torvgraven hyser en yppig 
vegetation, som motsvarar de eutrofa sjöarnas 
vasszon. Utmärkande arter är Epilobium hirsu- 
tum, Equisetum fluviatile, Eupatorium cannabi- 
num, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudaco- 
rus, Rumex hydrolapathum, Sium latifolium, 
Solanum dulcamara, Thalictrum flavum, Typha 
latifolia, Veronica anagallis-aquatica, Carex 
paniculata, C. pseudocyperus, C. riparia öch 
Glyceria maxima (rosen-dunört, sjöfräken, 
hampflockel, dyblad, svärdslilja, vattenskräppa, 
vattenmärke, besksöta, ängsruta, bred-kavel- 
dun, vattenveronika, vippstarr, slokstarr, jätte
starr och jättegröe).

I märgelgravar, gölar och andra mindre vatten
samlingar är ofta Typha latifolia (bred-kaveldun) 
dominerande, vilket medför att den fria vatten
ytan är liten eller ibland saknas. Floran på
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sådana lokaler är trivial och ej sällan kan man 
endast finna Lemna trisulca och Polygonum 
amphibium (korsandmat och vattenpilört). Då 
bred-kaveldun saknas finns ofta en större vatten
yta, som kan vara helt täckt av Lemna gibba, L. 
minor, L. trisulca och Spirodela polyrrhiza 
(kupig andmat, andmat, korsandmat och stor 
andmat). Sällsynta arter som har påträffats i 
märgelgravar är Potamogeton acutifolius, P. 
obtusifolius och P. pusillus (spetsnate, trubbnate 
och gropnate). Den förstnämnda, som har en rik 
förekomst på en lokal i Bjäresjö, är numera 
mycket sällsynt i Skåne. Den lär vara utgången 
på flertalet av ca 15 tidigare kända lokaler i 
landskapet (Nilsson & Gustafsson 1978).

Områdets viktigaste vattendrag är Fyleån. I 
södra delen av Högestad kantas den av tidvis 
översvämmade strandängar medan den längre 
norrut har skurit ned kraftigt i det sandiga 
underlaget och bildat branta strandväggar. Ovan
för dessa utbreder sig här och var fuktiga 
strandängar, ofta med stora bestånd av vass. 
Längs stränderna finns dungar av Alnus gluti- 
nosa (klibbal) och snår av flera Salix-arter (vide). 
Ute i det rinnande vattnet växer bl a Butomus 
umbellatus, Glyceria maxima, Hippuris vulga
ris, Scirpus lacustris och Sparganium erectum 
(blomvass, jättegröe, hästsvans, sjösäv och stor 
igelknopp). Där ån flyter i ett lugnare lopp växer 
Nuphar lutea och Hottonia, palustris (gul näck
ros och vattenblink). Längs stränderna och på 
strandängarna kan man finna Angelica sylvestris, 
Barbarea strida, Berula erect a, Cirsium olera- 
ceum, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, 
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, 
Mentha aquatica, Myosoton aquaticum, Ranun
culus lingua, Rorippa amphibia, Rumex aquati- 
cus, R. hydrolapathum, Sium latifolium, Thalic- 
trum flavum, Valeriana officinalis, V. sambuci- 
folia, Carex acutiformis, C. paniculata, Juncus 
inflexus och Scirpus sylvaticus (strätta, strand- 
gyllen, bäckmärke, kåltistel, kärrfibbla, rosen- 
dunört, hampflockel, älgört, vattenmynta, spröd
arv, sjöranunkel, vattenfräne, hästskräppa, vat- 
tenskräppa, vattenmärke, ängsruta, läkevände- 
rot, vänderot, brunstarr, vippstarr, blåtåg och 
skogssäv).

Myr- och fuktängsvegetationen

Av myrarnas två huvudtyper, mossar och kärr, 
är endast kärren representerade i området och av

de två kärrtyperna fattigkärr och rikkärr är en
dast den senare företrädd. Flera i fattigkärr van
liga arter, t ex Carex lasiocarpa, C. rostrata, 
Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea 
(trådstarr, flaskstarr, ängsull, blåtåtel) förekom
mer ganska allmänt och ibland som dominanter, 
men inga för fattigkärren utmärkande ledarter 
har anträffats.

Den fattigaste kärrtypen bör närmast föras till 
gruppen övergångsrikkärr, som dock inom om
rådet alltid innehåller en eller oftast flera arter 
från extremrikkärren. Som exempel på över
gångsrikkärr lämnas två närliggande lokaler i 
Bjäresjö, Skreemosse och vid gölen 200 m N om 
Skogstorpet. Som dominanter på båda lokalerna 
förekommer Carex diandra och C. rostrata 
(trindstarr och flaskstarr) men även C. elata 
(bunkestarr) finns i hög frekvens. Ur artlistan 
från de båda lokalerna märks bl a Salix repens, 
Caltha palustris, Cirsium palustre, Comarum 
palustre, Epilobium palustre, Galium palustre, 
Hydrocotyle vulgaris, Lycopus europaeus, Lysi- 
machia vulgaris, Menyanthes trifoliata, Myoso- 
tis scorpioides, Pedicularis palustris, Peuceda- 
num palustre, Scutellaria galericulata, Succisa 
pratensis, Triglochin palustre, Valeriana dioica, 
Viola palustris, Calamagrostis canescens, Ca
rex disticha, C. lasiocarpa, C. nigra, Eriopho
rum angustifolium, Molinia caerulea och Scir
pus quinqueflorus (krypvide, kabbeleka, kärrtis
tel, kråkklöver, kärrdunört, vattenmåra, spik
blad, strandklo, strandlysing, vattenklöver, äkta 
förgätmigej, kärrspira, kärrsilja, frossört, ängs- 
vädd, kärrsälting, småvänderot, kärrviol, gren
rör, plattstarr, trådstarr, hundstarr, ängsull, blå
tåtel och tagelsäv). Extremrikkärrsarter på de 
två lokalerna är Epilobium parviflorum, Parnas- 
sia palustris, Carex appropinquata, C. lepido- 
carpa och C. paniculata (ludd-dunört, slåtter- 
blomma, tagelstarr, näbbstarr och vippstarr), 
vilka dock endast påträffas i enstaka exemplar.

De flesta av rikkärren är s k extremrikkärr, 
vilka har en stor rikedom av m el m sällsynta 
arter. Inslaget av i Sverige sydliga arter är större 
än i övriga kärrtyper. De vackraste extremrik
kärren ligger i allmänhet invid en källa, s k 
kalkkällmyrar. Kalkhalten i mark och grundvat
ten är mycket hög och inte sällan utfälls stor- 
klumpig kalktuff.

Vackert utbildade extremrikkärr finns 700 m 
N om Ljungatorp, i Högestad mosse, 500 m V 
om Allevadsmölla, samtliga i Högestad, 200 m Ö
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Fig 3. Uppodlat landskap mellan Lilleskog och Bjärsjöholm. 
Arable land in S Bjäresjö.

om Hersare i Bjäresjö och i dalgången 400 m N 
om Hålabäck i St. Herrestad. Gemensamt för 
dessa kärr är bl a att de innehåller rika bestånd 
av Juncus subnodulosus (trubbtåg), som ej 
sällan ligger på något sluttande mark och ofta 
täcker de betydande arealer. Karakteristiska 
arter är förutom trubbtåget Cirsium oleraceum, 
Crepis paludosa, Dactylorhiza incarnata, Epilo- 
bium parviflorum, Equisetum pa tus tre, Hyperi
cum telrapterum, Linum catharticum, Mentha 
aquatica, Succisa pratensis, Valeriana dioica, 
Carex flacca, C. lepidocarpa och Molinia caeru
lea (kåltistel, kärrfibbla, ängsnycklar, ludd-dun- 
ört, kärrfräken, fyreggad johannesört, vildlin, 
vattenmynta, ängsvädd, småvänderot, slank
starr, näbbstarr och blåtåtel).

I källmyren 700 m N om Ljungatorp finns ett 
välutbildat Sc/ioemis-samhälle i vilket både 
Schoenus ferrugineus och S. nigricans (ax-ag 
och knapp-ag) samt dessas hybrid ingår. Utanför 
Högestad är S. nigricans numera känd endast på 
två lokaler i Skåne, i grannsocknarna Baldringe 
och Benestad. Bland övriga arter i samhället kan

nämnas Drosera rotundifolia, Epipactis palu
stris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, 
Primula farinosa, Carex flacca, C. lepidocarpa 
och Scirpus quinqueflorus (rundsileshår, kärr- 
knipprot, slåtterblomma, tätört, majviva, slank
starr, näbbstarr och tagelsäv). På de omgivande 
fuktängarna växer sådana rariteter som Euphra
sia rostkoviana subsp. rostkoviana, Gentianella 
uliginosa, Gymnadenia conopsea samt de bägge 
hybriderna Cirsium acaule x oleraceum och 
Hypericum maculatum x telrapterum (stor ögon
tröst, sumpgentiana, brudgran, jordtistel x kål
tistel och fyrkantig johannesört x fyreggad 
johannesört). Torrare, ängsartade partier av 
källmyren utgör enda lokalen i området för 
Arabis hirsuta och Crepis praemorsa (lundtrav 
och klasefibbla).

I anslutning till källmyren finns ett tuvkärr i 
vilket Carex paniculata (vippstarr) dominerar. I 
jämförelse med extremrikkärrens övriga växt
samhällen är Carex paniculata-samhället artfat- 
tigare och innehåller flest arter gemensamma 
med övergångsrikkärren. Ett genomgående drag
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är avsaknaden av mera betydande graminider. 
Vegetationstypen, mer eller mindre väl utbildad, 
är vanlig i området. Övriga ofta förekommande 
arter i samhället på denna och andra lokaler är 
Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cirsium 
oleraceum, C. palustre, Comarum palustre, 
Dactylorhiza incarnata, Epilobium hirsutum, 
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, 
Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Lyth- 
rum salicaria, Myosotis scorpioides, Solanum 
dulcamara och Valeriana dioica (strätta, kabbe
leka, kåltistel, kärrtistel, kråkklöver, ängsnyck- 
lar, rosen-dunört, hampflockel, älgört, gök
blomster, strandlysing, fackelblomster, äkta för
gätmigej, besksöta och småvänderot).

Högestad mosse är, för skånska förhållanden, 
ett vidsträckt kärrområde, 1,5 km långt och 500 
m brett, i västra delen av Högestad socken. 
Området är fridlyst. Det omfattar till största 
delen olika typer av myrmarker och fuktängar, 
över vilka mindre kullar och åsar höjer sig. 
Bland arterna på åsarna märks Anemone pulsatil- 
la, Carlina vulgaris, Plantago media och Tees- 
dalia nudicaulis (backsippa, spåtistel, rödkäm
par och sandkrassing). I övergången mot fuktiga
re mark träffar man' här och var Botrychium 
lunaria och Platanthera bifolia (vanlig låsbräken 
och vanlig nattviol). Särskilt den norra delen av 
Högestad mosse täcks av vidsträckta, samman
hängande fuktängar. Den rikaste delen är en 
artrik, lågvuxen gräs- och starrik kalkfuktäng i 
vilken Epipaclis palustris (kärrknipprot) utgör 
det dominerande inslaget. Artlistan från fukt
ängen i sin helhet upptar bl a Crepis paludosa, 
Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Epipactis 
palustris, Euphrasia rostkoviana subsp. rostko- 
viana, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, 
Rhinanthus angustifolius, Carex hostiana, C. 
lepidocarpa, Juncus alpinus subsp. alpinus, 
Scirpus compressus, S. quinqueflorus och S. 
uniglumis (kärrfibbla, ängsnycklar, majnycklar, 
kärrknipprot, stor ögontröst, tätört, majviva, 
höskallra, ängsstarr, näbbstarr, torvtåg, platt- 
säv, tagelsäv och agnsäv). I ängar med mer 
högvuxen vegetation dominerar ofta Cirsium 
oleraceum (kåltistel). Som sällsynta inslag kan 
där påträffas Serratula tinctoria och Festuca 
arundinacea (ängsskära och rörsvingel). På en 
fuktäng i den centrala delen av mossen växer 
Salix hastata, Herminium monorchis, Carex 
flava (blekvide, honungsblomster, knagglestarr) 
m fl.

En stor del av Hersare-kärret upptas av 
Juncus subnodulosus- och Carex paniculata- 
dominerade samhällen, vars artsammansätt
ning överensstämmer med vad som beskrivits 
ovan. Den övriga delen av kärret utgörs av 
betade kalkfuktängar vilka i stort sett liknar den 
lågvuxna gräs-starrängen i Högestad mosse. Ur 
artlistan har valts några anmärkningsvärda arter 
som Epipactis palustris, Herminium monorchis, 
Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Ar- 
rhenatherum pubescens, Carex dioica, C. ho
stiana, C. lepidocarpa, C. pulicaris och Scirpus 
quinqueflorus (kärrknipprot, honungsblomster, 
tätört, majviva, luddhavre, nålstarr, ängsstarr, 
näbbstarr, loppstarr och tagelsäv).

Trubbtågsbeståndet i kärret 400 m N om 
Hålabäck liknar den av Waldheim (1943) be
skrivna Juncus subnodulosus-kärrängen till skill
nad från det ovan beskrivna Juncus subnodulo- 
■sws-kärret. De flesta arterna är gemensamma, 
men flera av arterna i kärrsamhället saknas i 
ängstypen, t ex Hypericum tetrapterum och 
Carex lepidocarpa (fyreggad johannesört och 
näbbstarr). Å andra sidan finns Epipactis palus
tris och Parnassia palustris i kärrängen men inte 
i kärret. Som karaktärsart för Juncus subnodu
losus -kärrängen anger Waldheim Euphrasia rost
koviana, som emellertid ej har noterats på 
lokalen.

I den sedan länge dikade Öja-Herrestads 
mosse finns åtminstone ett ganska välbevarat 
kärr kvar, 1,2-1,7 km SSV om Herrestads 
Nygård. I detta finns ett stort Carex paniculata- 
och ett mindre Juncus subnodulosus-bestånd. 
För övrigt finns dock inga anmärkningsvärda 
arter. På de omgivande kärrängarna växer dock 
några ovanligare arter som förtjänar att om
nämnas: Acorus calamus, Ranunculus lingua, 
Senecio palustris, Triglochin maritimum, Jun
cus alpinus subsp. alpinus, Scirpus tabernae- 
montani och S. uniglumis (kalmus, sjöranunkel, 
kärrnocka, havssälting, torvtåg, blåsäv och agn
säv).

Ett litet kärr 400 m SSV om Allevadstorp i 
Högestad f^rijänar att omnämnas då det är 
växtplats fö. den från Skandinavien tidigare ej 
kända hybriden Carex hirta x rostrata (grus
starr x flaskstarr). Enligt tillgänglig litteratur 
har denna hybrid blivit funnen blott vid ett 
tidigare tillfälle, nämligen vid Weissenburg i 
Eisass (Kükenthal 1909). Då hybriden upptäck
tes 1968 bildade den ett mycket kraftigt bestånd.
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Genom upphörande bete och granplantering på 
de omgivande ängarna under senare år har 
kärrets vattenförhållanden och artsammansätt
ning ändrats. Beståndet har reducerats kraftigt 
och hybriden är nu under utdöende. Endast 
genom odling i bl a botaniska trädgårdar torde 
denna raritet kunna bevaras. En närmare be
skrivning av hybridens morfologi och anatomi 
är under utarbetande.

Skogar

Som tidigare nämnts upptar skogarna en mycket 
liten areal i området. Större, m el m naturliga 
skogspartier finns endast i Bjäresjö och Höge- 
stad. Planterad barrskog finns på några ställen, 
den största vid Fredriksberg i St. Herrestad. De 
intressantaste och artrikaste skogstyperna är 
ängslövskogarna, av vilka ängsbokskog och alm- 
skog är vanligast medan ek- och alskogar före
kommer i liten omfattning.

Den rikaste ängsbokskogen finns i Högestad, 
på sluttningen mot Fyleån. Buskskikt saknas 
ofta, men lokalt förekommer mindre snår av 
Rubus idaeus (hallon) eller Sambucus-arter, 
både S. nigra och S. racemosa (fläder och 
druvfläder). Bokskogen S om Lyckås består av 
grova, glest stående träd, vilket medför goda 
ljusförhållanden. Fältskiktet är därför ofta helt 
slutet. Stora delar av sluttningen täcks av en 
nästan ren Mercurialis perennis-matta (skogs- 
bingel; Fig 4), i vilken endast enstaka exemplar 
av andra örter är insprängda. Bland dessa märks 
Actaea spicala, Corydalis bulbosa, Lathyrus 
vernus och Pulmonaria officinalis subsp. offici
nalis (trolldruva, skånsk nunneört, vårärt och 
fläckbladig lungört). I den nedre delen av slutt
ningen, där skogsbingeln inte förekommer så 
rikligt, når ett flertal andra örter hög frekvens, t 
ex Circaea lutetiana, Lamium galeobdolon, 
Myosotis sylvalica, Polygonatum multiflorum, 
Stellaria holostea och S. nemorum subsp. glochi- 
dosperma (storhäxört, gulplister, skogs-förgät- 
migej, storrams, buskstjärnblomma och lund
stjärnblomma). Utöver dessa må f föras Adoxa 
moschatellina, Alliaria petiolata, Arctium vul
gare, Campanula latifolia, C. trachetium, Chae- 
rophyllum temulentum, Corydalis intermedia, 
Melandrium rubrum, Pulmonaria officinalis 
subsp. obscura, Stachys sylvatica, Viola mirabi- 
lis, V. reichenbachiana, V. reichenbachiana x 
riviniana, V. riviniana, Carex sylvatica, Dactylis

.jiT-c-rf

Fig 4. Stora delar av bokskogarna runt Lyckås 
domineras av Mercurialis perennis (skogsbingel).
Great parts of the beech woods around Lyckås are 
dominated by Mercurialis perennis.

aschersoniana, Festuca gigantea, Melica uni
flora, Milium effusum, Poa nemoralis och Roeg- 
neria canina (desmeknopp, löktrav, lundkardbor- 
re, hässleklocka, nässelklocka, hårkörvel, små- 
nunneört, rödblära, vanlig lungört, stinksyska, 
underviol, lundviol, lundviol x skogsviol, skogs- 
viol, skogsstarr, ljusgrön hundäxing, långsvingel, 
lundslok, hässlebrodd, lundgröe och lundelm). 
I gränsen mellan bokskogen och ett kalhugget 
område 400 m S om Lyckås finns en rik 
förekomst av Vicia dumetorum (buskvicker) och 
i bokskogen omedelbart NV om Lyckås växer bl 
a Luzula luzuloides och Poa chaixii (vitfryle och 
parkgröe).

Norr om Bjärsjöholm ligger en biandlövskog 
dominerad av bok och alm med inslag av tysk 
lönn, sötkörsbär, hägg, rönn, lind m fl. Endast 
smärre rena bestånd av bok och alm finns. I det

4 - Svensk Bot. Tidskr.
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välutvecklade buskskiktet ingår främst hassel, 
hagtorns-arter, benved, fläder, druvfläder och 
olvon. Av fältskiktets arter bör följande framhål
las: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 
Corydalis bulbosa, Campanula latifolia, C. 
trachelium, Galium odoratum, Impatiens noli- 
tangere, Lamium galeobdolon, Stachys sylva- 
tica, Stellaria holostea, S. nemorum subsp. 
glochidosperma, Festuca gigantea och Milium 
effusum (vitsippa, gulsippa, skånsk nunneört, 
hässleklocka, nässelklocka, myska, vildbalsa
min, gulplister, stinksyska, buskstjärnblomma, 
lundstjärnblomma, långsvingel och hässlebrodd).
I fuktiga partier tillkommer bl a Carex elongata, 
Circaea alpina och Gagea spathacea (rankstarr, 
dvärghäxört och lundvårlök). I anslutning till 
Bjärsjöholmsskogen ligger ca 100 m N om 
Skogstorpet en liten ekdunge som är mycket 
vacker om våren med Adoxa moschatellina, 
Corydalis intermedia, C. pumila, Gagea lutea, 
G. minima, G. pratensis, G. spathacea och 
Veronica hederifolia subsp. lucorum (se art
listan) (desmeknopp, smånunneört, sloknunne- 
ört, vårlök, dvärgvårlök, ängsvårlök, lundvårlök 
och murgrönsveronika).

700 m VNV om Lyckås ligger en sydexpo- 
nerad ek-almskog vars artsammansättning del
vis skiljer sig från övriga i området belägna 
skogar. I buskskiktet är hassel, hagtorn-arter, 
benved och skogstry mest framträdande. Grä
sen, främst Poa nemoralis (lundgröe), har nått 
en hög täckningsgrad. Några av de mindre 
vanliga örterna på lokalen är Actaea spicata, 
Astragalus glycyphyllos, Corydalis pumila, 
Daphne mezereum, Gagea minima, Geranium 
sylvaticum, Hedera helix, Hepatica nobilis, 
Lathyrus niger, L. vernus, Orchis mascula, 
Polygonum dumetorum, Pulmonaria officinalis 
subsp. officinalis, Viola mirabilis, Carex divulsa 
och Melica nutans (trolldruva, sötvedel, slok- 
nunneört, tibast, dvärgvårlök, skogsnäva, mur
gröna, blåsippa, vippärt, vårärt, Sankt Pers 
nycklar, lövbinda, lungört, underviol, långstarr 
och bergsslok). I kantsnårvegetationen ingår 
Lathyrus sylvestris (backvial).

Blåsippan är mycket sparsam i området. På 
ovannämnda lokal finns ett tiotal exemplar och 
vid Högestad gård har ett enda exemplar iaktta
gits. Från Bjärsjöholmsskogen finns äldre upp
gifter, senast från 1909, men den har förgäves 
eftersökts där liksom på andra lämpliga lokaler.

Botten på dalgången ca 600 m NV-VNV om

Lyckås är bevuxen med en bitvis mycket blöt, 
örtrik klibbalskog med inslag av ask. Fältskiktet 
har här och var karaktär av högörtäng i vilken 
Filipendula ulmaria (älgört) dominerar. Bland de 
ovanligare arterna på lokalen märks Allium 
scorodoprasum, Cardamine amara, Chrysosple- 
nium alternifolium, Crepis paludosa, Paris quad- 
rifolia, Thalictrum aquilegifolium, Trollius euro- 
paeus, Valeriana dioica, Veronica montana, 
Carex acutiformis, C. appropinquata och Scir- 
pus sylvaticus (skogslök, bäckbräsma, gullpud- 
ra, kärrfibbla, ormbär, aklejruta, smörbollar, 
småvänderot, skogsveronika, brunstarr, tagel
starr och skogssäv).

Den enda typ av hedlövskog som förekommer 
i området är hedbokskog, som finns på några få 
lokaler i höglänta delar av Flögestad, t ex N om 
Ljungagården. På samtliga lokaler upptar hed
skogarna endast mindre partier av ett större 
skogsområde. Successivt övergår de i mera 
ängsskogslika typer. Där hedskogen är som 
tätast är trädskiktet helt slutet och starkt skug
gande. Marken är helt täckt av boklövsförna och 
undervegetation saknas. 1 gläntor där ljustill
gången är större blir Deschampsia fiexuosa 
(kruståtel) vanlig. I övrigt kan man påträffa 
enstaka exemplar av Anemone nemorosa, Con- 
vallaria majalis, Gymnocarpium dryopteris, 
Maianthemum bifolium och Oxalis acetosella 
(vitsippa, liljekonvalj, ekbräken, ekorrbär och 
harsyra).

Typiska, såväl naturliga som kulturskapade, 
hedbarrskogar saknas inom det undersökta om
rådet. Många för dessa skogstyper utmärkande 
arter, såsom blåbär, lingon, kråkbär, lummer- 
arter och örnbräken, har ej observerats i någon 
av socknarna.

Havsstranden

Södra delarna av Bjäresjö och Ftedeskoga når 
ner till Östersjön. Stranden är till övervägande 
delen stenig och sandig, och strandängar finns 
inte. Några för havsstrandängar karakteristiska 
arter som Scirpus uniglumis, Trifolium fragife- 
rum och Triglochin maritimum har dock påträf
fats på inlandslokaler.

I Hedeskoga och östra Bjäresjö är stranden 
brant. På den steniga och grusiga strandremsan 
ligger ofta stora tångmassor samlade. Härifrån 
kan nämnas Atriplex calotheca, A. glabriuscula, 
A. latifolia, Melilotus altissima och Festuca
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arundinacea (flikmålla, kustmålla, spjutmålla, 
stor sötväppling och rörsvingel). På den sandiga 
branten växer bl a Camelina sativa subsp. 
microcarpa, Petasites spurius och Anthriscus 
caucalis (sanddådra, spjutskråp och taggkörvel).

På sandstranden vid Lilleskog förekommer i 
halofytzonen Cakile maritima, Honckenya pe- 
ploides och Salsola kali (marviol, saltarv och 
sodaört). På sanddynerna därinnanför löper 
längs stora delar av stranden ett smalt bälte i 
vilket följande gräs ingår: Ammophila arenaria, 
A. arenaria x Calamagrostis epigeios, Ely mus 
arenarius, Elytrigia juncea, E. juncea x repens 
och E. repens (sandrör, östersjörör, strandråg, 
strandkvickrot, strandkvickrot x kvickrot och 
kvickrot). Bland örterna lägger man i första hand 
märke till Lathyrus maritimus och Petasites 
spurius (strandvial och spjutskråp). Innanför 
dessa Elymus-Ammophila arenaria-dyner kan 
två mer eller mindre distinkta vegetationstyper 
urskiljas, Corynephorus-heden (borsttåtel) och 
Ammophila-Carex arenaria-samhället (sandrör 
och sandstarr). Båda finns utbildade vid, respek
tive strax V om Lilleskog. Corynephorus-heden 
tycks representera ett ganska ungt stadium av 
samhällets utveckling, vilket den förhållandevis 
glesa vegetationen och förekomsten av Carex 
arenaria (sandstarr) tyder på. Bland övriga arter 
på lokalen märks Armeria maritima, Euphrasia 
strida, Helichrysum arenarium, Jasione mon- 
tana, Silene nutans, Teesdalia nudicaulis, Thy
mus serpyllum, Vicia lathyroides, Aira praecox 
och Bromus hordeaceus (strandtrift, vanlig ögon
tröst, hedblomster, blåmunkar, backglim, sand- 
krassing, backtimjan, vårvicker, vårtåtel och 
luddlosta). Iögonfallande arter i Ammophila- 
Carex arenaria-samhället är bl a Artemisia 
campestris, Galium verum, Hieracium umbella- 
tum, Jasione montana, Medicago falcata och 
Pimpinella saxifraga (fältmalört, gulmåra, flock- 
fibbla, blåmunkar, gul-lusern och bockrot). Här 
och var kan man också finna enstaka exemplar 
av Asparagus officinalis och Peucedanum 
oreoselinum (sparris och backsilja).

Torrbackar och torrängar

Från sandområdena längs kusten i Bjäresjö löper 
ett smalt sandbälte genom Hedeskoga och Öja 
varefter det vidgas N om Öja-Herrestads mosse. 
Till stor del har de sandiga markerna odlats upp 
eller planterats igen. Förutom i kusttrakterna i

Bjäresjö finns fragment av sandflora kvar på 
några lokaler i St. Herrestad. Ett grustag med 
finfördelat sandigt material 800 m ONO om 
kyrkan är växtplats för några arter vilka ingår i 
sandstäppfloran: Alyssum alyssoides, Satureja 
acinos, Saxifraga tridactylites och Scabiosa 
columbaria (grådådra, harmynta, grusbräcka 
och fältvädd). Någon egentlig sandstäpp finns 
dock inte och har åtminstone i sen tid ej heller 
funnits i området. Närmast kan man finna denna 
vegetationstyp i St. Köpinge och på Kåseberga- 
åsen.

En del sandväxter har koloniserat nya bioto
per. Sålunda växer Artemisia campestris (fält
malört) och Elymus arenarius (strandråg) på 
banvallen och på vägrenar i Bjäresjö och Brom
ma. På banvallen i Bjäresjö växer också Petasi
tes spurius (spjutskråp).

Den stäppartade torrängen, Arrhenatherum 
pratense-samhället (ängshavre) finns på flera 
lokaler och med varierande artsammansättning. 
Ängshavre själv är tämligen sällsynt och saknas 
ofta. Som karaktärsarter i många av områdets 
stäppartade torrängar uppträder Agrimonia 
eupatoria (Fig 5 A), Geranium sanguineum och 
Peucedanum oreoselinum (Fig 5 B) (småborre, 
blodnäva och backsilja). Den stäppartade torr
ängen uppvisar aspektväxling. På en sydexpo- 
nerad och obetad lokal i Bjäresjö, 400 m SO om 
Nymölla, ingår i vår-försommaraspekten Gagea 
pratensis, Potentilla tabernaemontani, Primula 
veris, Ranunculus bulbosus, Saxifraga granula- 
ta, Valerianella locusta och Viola hirta (ängsvår- 
lök, småfingerört, gullviva, knölsmörblomma, 
knölbräcka, vårklynne och buskviol). Framträ
dande arter i högsommar-höstaspekten är Agri
monia eupatoria, Filipendula vulgaris, Gera
nium sanguineum, Lathyrus pratensis, Origa
num vulgare, Peucedanum oreoselinum, Plan
tago media, Silene nutans, Trifolium striatum 
och Viscaria vulgaris (småborre, brudbröd, blod
näva, gulvial, kungsmynta, backsilja, rödkäm
par, backglim, strimklöver och tjärblomster).

En annorlunda artsammansättning har torr
ängen 900 m VNV om Lyckås. Agrimonia 
eupatoria, Geranium sanguineum och Peuceda
num oreoselinum (småborre, blodnäva och back
silja) saknas. I stället når gräsen, t ex Ar
rhenatherum pratense, Briza media och Festuca 
ovina (ängshavre, darrgräs och fårsvingel) en 
hög frekvens. Bland övriga arter kan framhållas 
Fragaria viridis, Orchis mascula, Polygala vul-
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Fig 5. Utbredningen av (A) Agrimonia eupatoria (småborre) och (B) Peucedanum oreoselinum (backsilja), två 
karaktärsarter i många av områdets stäppartade torrängar. På förvånansvärt få lokaler växer de tillsammans.
The distribution of (K) Agrimonia eupatoria and (B) Peucedanum oreoselinum, which characteristically occur on 
dry meadows. They occur together on surprisingly few localities.

garis, Potentilla tabernaemontani, Sanguisorba 
minor subsp. minor samt Scorzonera humilis 
(backsmultron, Sankt Pers nycklar, jungfrulin, 
småfingerört, pimpinell samt svinrot).

Ett par kullar i SV Bjäresjö har tilldragit sig 
extra intresse genom att de är växtplats för 
Potentilla sterilis (smultron-fingerört). Arten är 
känd från Bjäresjö sedan början av 1900-talet. 
Den svenska utbredningen omfattar, förutom 
Bjäresjö, några få lokaler i följande skånska 
socknar: Balkåkra, Sövestad (båda gränsar till 
Bjäresjö) samt Vitaby och S. Mellby. Från 
Sövde föreligger äldre uppgifter men arten har 
inte observerats där i sen tid. Artlistan från två 
närliggande lokaler i Bjäresjö, 75 m S resp 200 m 
SV om Skönadal, upptar i vår-försommaraspek- 
ten bl a Bellis perennis, Gagea lutea, Myosotis 
ramosissima, Potentilla sterilis, Primula veris, 
Rannunculus bulbosus, Saxifraga granulata, 
Stellaria pallida, Valerianella locusta, Veronica 
hederifolia s.lat. och Viola hirta (tusensköna, 
vårlök, backförgätmigej, smultronfingerört, gull
viva, knölsmörblomma, knölbräcka, blekarv, 
vårklynne, murgrönsveronika och buskviol). 
Båda lokalerna är betade varför högsommar- 
höstaspekten utvecklas mycket dåligt. Att loka
lerna betas är f ö en nödvändighet för smultron
fingerörten, som annars skulle kvävas av mer 
högvuxen vegetation.

På en åkerholme drygt 1 km SO om Bjärsjö- 
holm har en gammal buske av Rosa elliptica 
subsp. elliptica påträffats. Denna underart är 
tidigare ej känd från Skandinavien. Ungefär 
samtidigt som den här lokalen upptäcktes anträf
fades den på ytterligare en skånsk lokal, i V. 
Nöbbelöv. Enligt Nilsson (1967) ligger de när
mast kända lokalerna i mellersta Europa. Trots 
att den förefaller vild på lokalen i Bjäresjö, är det 
troligt att den är kvarstående efter odling, 
möjligen för ympförsök. Det faktum att den 
växer tillsammans med flera andra rosarter och 
att det finns några vanliga trädgårdsväxter i 
närheten tyder på detta.

Åkrar, vägrenar, ruderatmarker

Stora delar av det undersökta området täcks av 
åkermarker. Till de allra vanligaste åkerogräsen 
hör Convolvulus arvensis, Galeopsis speciosa, 
G. tetrahil, Galium vaillantii, Lamium amplexi- 
caule, L. hybridum, L. purpureum och Veronica 
persica (åkervinda, hampdån, pipdån, grön- 
blommig snärjmåra, mjukplister, flikplister, 
rödplister och trädgårdsveronika). I odlingar av 
raps och stråsäd kan bl a följande arter förekom
ma i hög frekvens: Aethusa cynapium, Anagallis 
arvensis, Aphanes arvensis, A. microcarpa, 
Centaurea cyanus, Geranium dissectum, G.
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molle, G. pusillum, Lithospermum arvense, Pa- 
paver dubium, P. rhoeas och Sherardia arvensis 
(vildpersilja, rödmire, jungfrukam, småfruktig 
jungfrukam, blåklint, fliknäva, mjuknäva, sparv- 
näva, sminkrot, rågvallmo, kornvallmo och 
åkermadd). På fuktiga åkerpartier förekommer 
ofta Gnaphalium uliginosum, Mentha arvensis 
samt åkerformen av Polygonum amphibium 
(sumpnoppa, åkermynta samt vattenpilört). Gan
ska sparsamt och oftast i enstaka exemplar träf
far man på Chaenorhinum minus och Meland- 
rium noctiflorum (småsporre och nattglim). Ag- 
rostemma githago (åkerklätt), som för några år
tionden sedan var allmän, men som nu försvunnit 
från stora delar av Skåne, för en tynande tillvaro 
i ett grustag S om Ljungatorp i Högestad. Ett 
annat svårt åkerogräs, Avena fatua (flyghavre), 
växte under 1967-1968 i stor mängd på några 
åkrar i norra Hedeskoga. Bland åkerogräs, som 
är sällsynta i området, kan följande omnämnas: 
Camelina sativa subsp. microcarpa, Crepis 
biennis, Erysimum cheiranthöides, Galeopsis la- 
danum, Lamium moluccellifolium, Myosurus 
minimus, Neslia paniculata, Veronica opaca 
och V. polita (sanddådra, skånefibbla, åkerkårel, 
mjukdån, mellanplister, råttsvans, korndådra, 
luddveronika och glansveronika).

Vanliga vägkantsväxter i området är Cichori
um intybus, Echium vulgare, Medicago falcata, 
M. falcata x sativa, Pastinaca sativa, Torilis 
japonica, Tragopogon pratensis, Verbascum ni
grum och Bromus inermis (cikoria, blåeld, gul
lusern, gul-lusern x blålusern, palsternacka, 
rödkörvel, ängshaverrot, mörkt kungsljus och 
foderlosta). Till de sällsyntaste arterna som 
påträffats på vägrenar hör Centaurea nigra, 
Dipsacus strigosus och Euphorbia esula (svart
klint, hårig kardvädd och vargtörel).

Chenopodium glaucum (blåmålla) har påträf
fats på ett flertal gödselstäder. Andra, ovanligare 
arter, som här och var uppträder vid gårdar är 
Asperugo procumbens, Ballota nigra, Chenopo
dium bonus-henricus, Malva moschata, M. syl
vestris, Symphytum asperum x officinale och 5. 
officinale (paddfot, bosyska, lungrot, myskmal- 
va, rödmålva, uppländsk vallört och äkta vall
ört). Chaerophyllum temulentum (hårkörvel) fö
rekommer lika ofta vid gårdar som i lundar.

Banvallsfloran i området är föga märklig. Till 
de ovanligare arterna hör Bromus sterilis, Chae
norhinum minus, Euphorbia esula, Geranium 
pyrenaicum och Sisymbrium altissimum (sand-

Fig 6. Utbredningen av Chaenorhinum minus (små
sporre), som i området vanligen växer på odlad mark, 
sällan längs järnvägarna.

The distribution of Chaenorhinum minus. In the area it 
occurs mainly on arable land, rarely along the rail
ways.

losta, vargtörel, skuggnäva och hamnsenap). 
Chaenorhinum minus uppträder också på några 
banvallslokaler, men den har betydligt fler loka
ler på åkrar över nästan hela området (Fig 6). 
Den mest anmärkningsvärda banvallsväxten i 
området är Veronica praecox (alvarveronika), 
som nyligen upptäckts på flera lokaler i St. 
Herrestad (Holm 1979).

Sentida förändringar i vegetationen

Genom kulturpåverkan under det senaste seklet 
har m el m drastiska förändringar av vegetatio
nen ägt rum flerstädes inom området. Mest på
taglig är den dikning av myrmarker som pågått 
sedan 1800-talet. Ännu i våra dagar gräves nya 
diken i Öja mosse-området, och man torrlägger 
vattensamlingar och märgelgravar, främst på 
åkrar, inom alla undersökta socknar. 1 Fig 7 har 
jag ritat in förekomsten av torv enligt de geolo
giska kartbladen (1902, 1919), ”mosse, myr och 
kärr” enligt de ekonomiska kartbladen (1915, 
1916) samt utbredningen av ”sank mark” enligt 
topografiska kartan (1974). Myrmarkernas tillba
kagång är särskilt påtaglig i Öja-Herrestads 
mosse, men minskningen är betydande även i 
västra delen av Bjäresjö, i norra delen av Brom
ma och i Borrie. Helt naturligt har därför många



54 Lars-Åke Gustavsson SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

känsliga vatten- och kärrväxter försvunnit. Ex
empel på arter som med stor sannolikhet dött ut i 
Öja-Herrestad mosse är Baldellia ranunculoi- 
des, Coeloglossum viride, Dianthus superbus, 
Oenanthe fistulosa och Polygala amarella 
(flocksvalting, grönyxne, praktnejlika, pipstäkra 
och rosettjungfrulin). Från Bjärsjöholms skog 
omtalade Gosselman (1851) ett flertal arter väx
ande i ett vitmossekärr: Andromeda polifolia, 
Calla palustris, Hammarbya paludosa, Oxycoc- 
cus palustris och ”flera arter som egentligen till
höra norra Skåne”. Andra botanister har angett 
Bjärsjöholm som växtplats för Eriophorum vagi- 
natum, Gentiana pneumonanthe och Scirpus 
hudsonianus (tuvull, klockgentiana och ullsäv). 
De har troligen funnits i samma kärr. Lokalen är 
sedan länge förstörd. Det är idag inte ens möjligt 
att avgöra exakt var kärret har legat. Ingen av 
dessa arter finns idag i det undersökta området.

Waldheim (1943) beskrev en Juncus subnodu- 
losus-kärräng (trubbtåg) från Högestad, Lyckås. 
600 m SSO om Lyckås ligger vad som troligen en 
gång varit denna kärräng. Lokalen har dränerats 
och är nu i stor utsträckning torrlagd och 
planterad med gråal. Ett litet bestånd av trubb
tåg finns dock fortfarande kvar, medan de flesta 
andra i beskrivningen upptagna arterna, såsom 
Epipactis palustris, Euphrasia rostkoviana, 
Parnassia palustris och Primula farinosa (kärr- 
knipprot, stor ögontröst, slåtterblomma och 
majviva) är försvunna. I registret över Skånes 
Flora på Botaniska Museet i Lund har Waldheim 
lämnat uppgifter om bl a Carex flava, Eriopho
rum latifolium och Schoenus ferrugineus (knagg- 
lestarr, gräsull och ax-ag) från ett extremrikkärr 
nära Lyckås, som troligen är samma lokal. Ej 
heller dessa har återfunnits. Av de arter, som 
Waldheim fann, och som fortfarande växer på 
lokalen märks Alchemilla xanthochlora (kust
daggkåpa).

Om man jämför nuläget med den ekonomiska 
kartan från 1915 finner man, att ingen betydande 
igenplantering av landskapet har skett sedan 
denna tid. Små sandområden, främst i St. 
Herrestad, har planterats med tall medan åkrar 
och ängar lokalt har planterats med gran.

Flera skogsområden i Högestad har sedan 
1915 ändrat karaktär. Sålunda var skogen N om 
Ljungagården då en barrskog, men femtio år 
senare var den till stor del bevuxen med bok. 
Områdena S och SV om Lyckås har undergått 
liknande förändringar. Från att tidigare ha varit

bevuxna med barrskog har de numera planterats 
med ek och i mindre omfattning gråal. Västra 
delen av skogsområdet S om Ljungagården 
markerades på den ekonomiska kartan som 
lövskog, den östra delen som barrskog. Idag är 
förhållandena de motsatta. Den västra delen är 
bevuxen med gran och den östra med en risig 
ungbjörkskog.

Oktoberstormen 1967 vållade stora skador på 
skogarna. Värst drabbades de uppvuxna gran
skogarna, t ex vid Lilleskog, S om Ljungagården 
och vid Fredriksberg. Ett flertal bokar på utsatta 
platser i Bjärsjöholmsskogen och i närheten av 
Lyckås knäcktes också. Tallarna klarade sig 
däremot förhållandevis bra.

Av tidigare rapporterade taxa har 71 arter och 
22 hybrider inte kunnat återfinnas under inven
teringen. De allra flesta av dessa är uppgivna 
under 1800-talet eller från början av 1900-talet. 
Endast i några få fall har arterna rapporterats 
efter 1920. Med omfattande kulturpåverkan un
der så lång tid är det naturligt att vegetationen 
och artsammansättningen förändras, i synnerhet 
som många arters förekomst är beroende av 
vissa, speciella brukningsmetoder.

Genom dikningarna av vitmossekärret i Bjär
sjöholmsskogen, Öja-Herrestad mosse och and
ra våtmarker utrotades ungefär 20 arter, medan 
kalavverkningar av skogsområden i Högestad 
kan ha medfört att 10-talet arter försvunnit från 
området. Flera av de icke återfunna arterna är 
sådana, som på senare år allmänt blivit ovanliga
re genom uppodling, ändrade brukningsmetoder 
inom jord- och skogsbruk, konstgödsling, hårda
re betestryck etc. Exempel härpå utgör Arnose- 
ris minima, Chenopodium urbicum, Cuscuta 
epilinum, C. epithymum, Euphrasia rostkoviana 
subsp. montana (enligt muntlig uppgift från 
Thomas Karlsson, Lund, troligen utdöd i Sveri
ge), Orobanche major, Senecio integrifolius och 
Trifolium montanum (klubbfibbla, bymålla, lin- 
snärja, ljungsnärja, underart av stor ögontröst, 
klintsnyltrot, fältnocka och backklöver). Bland 
arter som ofta uppträder tillfälligt märks några 
trädgårdsflyktingar samt åkerogräsen Ranuncu
lus arvensis och Scandix pecten-veneris (åker- 
ranunkel och nålkörvel). I de fall beläggexem
plar saknas kan möjligheten av felbestämningar 
inte uteslutas. Två taxa, Senecio integrifolius 
och Carex jemtlandica x lepidocarpa (fältnocka 
och jämtstarr x näbbstarr), har troligen felaktigt 
meddelats från området (se artlistan). Möjlighe-
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Fig 7. Myrmarkernas utbredning 1915-1916 (rutat) 
och 1974 (svart) samt förekomsten av torv (ljusgrått).
The distribution of mires 1915-1916 (cross-hatched) 
and 1974 (black) and the occurrence of peat soils 
(light grey).

1 km

ten av förbiseenden från min sida kan naturligt
vis inte heller uteslutas.

Kommentarer till artlistan
Uppställningen följer Lid (1974). Auktorsbeteckningar 
har utelämnats på taxa upptagna i denna flora och i 
Weimarck (1963).

Ortsnamnen i samband med lokalangivelserna följer 
den topografiska kartan (Fig 1). Sockennamnen har i 
artlistan förkortats enligt följande: Bj Bjäresjö, Bo 
Borrie, Br Bromma, He Hedeskoga, Hö Högestad, S 
St. Herrestad och Ö Öja.

Arter som påträffats på 1-2 lokaler (lok) har ansetts 
vara sällsynta (s), på 3-8 lokaler tämligen sällsynta (ts), 
på 9-25 lokaler tämligen allmänna (ta) och på mer än 25 
lokaler allmänna (a). I många fall är arterna koncentre
rade till ett eller några få mindre områden vilket då har

markerats med ”mest i” eller ”endast i”. För de ovan
ligaste arterna har exakta lokaler lämnats och för 
många andra har angivits de socknar där arterna på
träffats.

Lokaluppgifter utan år och uppgiftslämnare är egna 
iakttagelser. Tidigare fynd har i regel utelämnats i de 
fall jag återfunnit olika taxa på en tidigare angiven eller 
närbelägen lokal. Litteraturuppgifter citeras med för
fattaren och publiceringsår inom parentes, t ex (Gos- 
selman 1851). Citerade lokaluppgifter med årtalet utan
för parentesen, t ex Hö, Lyckås 1896 (O. Holmberg), 
är i regel hämtade ur registret över Skånes Flora på 
Botaniska Museet i Lund. Lokaler och arter, där bara 
tidigare uppgifter citeras, har inte återfunnits av mig. 
Kontrollerade beläggexemplar av äldre fynd, som finns 
på Botaniska Museet i Lund, har markerats med LD. 
Beläggexemplar av många sällsynta och kritiska arter 
finns i mitt privatherbarium och/eller på Botaniska 
Museet i Lund.
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Fig 8. Utbredningen av Butomus umbellatus (blom
vass), som enbart växer i åarna och de större dikena.
Butomus umbellatus is restricted to the rivers and the 
broadest ditches.

Pinaceae
Pinus sylvestris, tall, ta -P. mugo, bergtall, planterad 
men även självspridd nära kusten i Bj.

Picea abies, gran, ta - P. glauca, vitgran, någon 
gång förvildad i Bj och Hö.

Larix decidua, lärk, förvildad på några lokaler i Hö 
och S.

Cupressaceae
Juniperus communis, en, a

Typhaceae

Typha latifolia, bredkaveldun, a - T. angustifolia, 
smalkaveldun, ts (4 lok), Bj och Ö.

Sparganiaceae
Sparganium minimum, dvärgigelknopp, ts (4 lok), Bj, 
He och S - S. simplex, vanlig igelknopp, ta - S. erec- 
tum, stor igelknopp, a.

Equisetaceae
Equisetum arvense, åkerfräken, a - E. pratense, ängs- 
fräken, ts, (4 lok), Bj och Hö-£. sylvaticum, skogsfrä- 
ken, Hö, Lyckås 1896 (O. Holmberg) - E. palustre, 
kärrfräken, ta-E. fluviatile, sjöfräken, a-£. hyemale, 
skavfräken, s, Hö, bokskog 700 m SSV om Ljungagår- 
den.

Ophioglossaceae
Botrychium lunaria, vanlig låsbräken, s, Hö, torräng 
vid Högestad mosse.

Polypodiaceae
Athyriurn filix-femina, majbräken, ta, mest i Bj och 
Hö.

Thelypteris phegopteris, hultbräken, ts (5 lok), Bj 
och Hö - T. palustris, kärrbräken, s, Bj, vattensamling 
800 m ONO om Ruuthsbo, kärr 300 m SV om Kärra
gården.

Gymnocarpium dryopteris, ekbräken, ts (4 lok), en
dast i Hö.

Dryopteris filix-mas, träjon, ta - D. dilatata s. lat., 
lundbräken, ta, mest i Bj och Hö - D. carthusiana, 
skogsbräken, ta, mest i Bj och Hö.

Polypodium vulgare, stensöta, ts (5 lok), Bj, Hö, S.

Marsileaceae
Pilularia globulifera, klotgräs, Hö, Vasasjön (Lilja 
1838, 1870, Gosselman 1851, Areschoug 1866, 1881).

Araceae
Calla palustris, vild kalla, Bj, Bjärsjöholm (Gosselman 
1851, Areschoug 1866, 1881, Lilja 1870). Belagd i LD 
av E. Ljungström 1876.

Acorus calamus, kalmus, s, Ö, fuktängar vid Öja 
mosse.

Lemnaceae
Lemna minor, andmat, a -£. gibba, kupig andmat, ts, 
(8 lok), Bj, He, Hö och S -L. trisulca, korsandmat, a. 

Spirodela polyrrhiza, stor andmat, ta.

Zosteraceae
Zostera marina, bandtång, s, Bj, vid Lilleskog (några 
få ilandflutna ex).

Potamogetonaceae
Potamogeton natans, gäddnate, a - P. gramineus, 
gräsnate, s, Bj och S-P. crispus, krusnate, ts, Bj, Br, 
S och Ö - P. zosterifolius, bandnate, He, Folkestorp 
1886 (Lind LD) - P. acutifolius, spetsnate, s, Bj, 
märgelgrav 550 m NO om Kärragården; Ö, Öja 
tegelbruk 1898 (L. M. Neuman LD) - P. acutifolius x 
zosterifolius, Ö, in turfosis 1898 (L. M. Neuman LD) - 
P. obtusifolius, trubbnate, s, Bj, märgelgrav 1,3 km 
ONO om Kärragården; He, märgelgrav 250 m N om 
Biåsborg - P. pusillus, gropnate, s, Hö, märgelgrav 1,1 
km V om Högestad Nygård; S, diken 1,2 km SSV om 
Herrestads Nygård; Ö, Öja mosse 1919 (C. Sandberg), 
1928 (E. Asplund).
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Zannichelliaceae
Zannichellia palustris, liten hårsärv, s, Bj, vid Lille
skog (några få ilandflutna ex).

Juncaginaceae
Triglochin maritimum, havssälting, s, S, fuktängar 1,2 
och 1,6 km SSV om Herrestads Nygård; Ö, Öja mosse 
1928 (E. Asplund LD) - T. palustre, kärrsälting, ta.

Alismataceae
Alisma plantago-aquatica, kranssvalting, a.

Baldellia ranunculoides, flocksvalting, Ö, Öja mosse 
1907 (S. Selander), 1915 (C. Sandberg LD).

Butomaceae
Butomus umbellatus, blomvass, ta, längs Svart
ån, Fyleån och grävda diken i S och Ö (Fig 8).

Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus-ranae, dyblad, ts, Bj, 450 m SSO 
om Hersare, 800 m ONO om Ruuthsbo; He, 1,3 km 
OSO om kyrkan.

Poaceae
Setaria viridis, grön kolvhirs, s, S, sandig mark 600 m 
NNO om Bredasten.

Phragmites communis, vass, a.
Phalaris arundinacea, rörflen, a.
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd, a.
Milium effusum, hässlebrodd, ta (16 lok), 1 lok i He, 

övriga i Bj och Hö.
Phleum pratense, timotej, a-P. bertolonii, vildtimo- 

tej, s, Bj, grustag 300 m N om kyrkan - P. phleoides, 
flentimotej, s, Bj, vid Klintholmen.

Alopecurus pratensis, ängskavle, a -A. geniculatus, 
kärrkavle, a-A. geniculatus x pratensis, Bj 1905 (O. 
Holmberg LD); Br 1924 (N. Sylvén LD).

Agrostis tenuis, rödven, a -A. stolonifera, krypven, 
a -A. gigantea, storven, ts (3 lok), Bo och S (möjligen 
förbisedd) -A. canina subsp. canina (subsp.fascicula- 
ris), brunven, a.

Calamagrostis canescens, grenrör, s, Bj och Hö - C. 
epigeios, bergrör, ta på havsstranden i Bj.

Ammophila arenaria, sandrör, a på havsstranden i 
Bj - A. arenaria x Calamagrostis epigeios, östersjö- 
rör, ej ovanlig på havsstranden i Bj.

Apera spica-venti, åkerkösa, a.
Holcus lanatus, luddtåtel, a - H. mollis, lentåtel, ts 

(8 lok), Hö och S.
Corynephorus canescens, borsttåtel, s, Bj, vid Lille

skog.
Aira praecox, vårtåtel, ts (5 lok), Bj, Hö och Ö 

(lokalt riklig längs kusten i Bj).
Deschampsia caespitosa, tuvtåtel, a - I). flexuosa, 

kruståtel, ta, mest i Hö.

Fig 9. Poa nemoralis (lundgröe) är allmän i alla typer 
av lövskogar i området.
Poa nemoralis is common in all kinds of deciduous 
woods.

Arrhenatherum elatius, knylhavre, a -A. pratense, 
ängshavre, ts, Hö, torräng 900 m VNV om Lyckås, 
grustag 300 m SSO och källmyren 700 m N om 
Ljungatqrp - A. pubescens, luddhavre, s, Bj, rikkärr 
200 m Ö om Hersare; S, fuktäng 500 m NV om 
Robertsdal.

Avena sativa, havre, a, ofta förvildad - A. fatua, 
flyghavre, ts, He (3 lok) och Hö (1 lok).

Trisetumflavescens, gullhavre, Hö, Lyckås 1898(0. 
Holmberg).

Sieglingia decumbens, knägräs, a.
Melica nutans, bergsslok, ts, endast i Hö - M. 

uniflora, lundslok, ts, Bj och Hö.
Molinia caerulea, blåtåtel, ta.
Catabrosa aquatica, källgräs, ts, Bj, Bjärsjöholm 

1899 (L. M. Neuman); Hö, kärr 600 m VNV om 
Lyckås, källmyren 700 m N om Ljungatorp; S, kärr 
200 m S och fuktängar 500 m OSO om Karlshem, 
kärr 450 m S om Herrestads Nygård; Ö, Öja mosse.

Briza media, darrgräs, a.
Dactylis glomerata, hundäxing, a - D. aschersonia- 

na, ljusgrön hundäxing, ts, Bj, Hö, S och Ö.
Cynosurus cristatus, kamäxing, a.
Poa chaixii, parkgröe, s, Hö, i Högestad by, 

bokskogen vid Lyckås (rikligt). - P. angustifolia, 
smalbladig ängsgröe, a -P. pratensis, ängsgröe, a -P. 
nemoralis, lundgröe, a (Fig 9) — P. palustris, sengröe, 
ts (3 lok), Bj och Hö-P. compressa, berggröe, ta - P 
trivialis, kärrgröe, a -P. supina, trampgröe, ts (4 lok), 
Bj, Hö och O -P. annua, vitgröe, a.

Glyceria fluitans, vanligt mannagräs, a - G. declina- 
ta, blågrönt mannagräs, ts (3 lok), Br, Hö och S - G. 
plicata, skånskt mannagräs, a-G. maxima, jättegröe, 
flerstädes längs Svartån och Flyeån, diken i S.

Festuca rubra, rödsvingel, a -F. arenaria, gråsving- 
el, Bj, 800 m V om Klintholmen 1948 (T. Håkansson
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Fig 10. Carex paniculata (vippstarr) är vanlig i områ
det, där den förekommer i de flesta rikkärren.
Carex paniculata is a common species in the area, 
where it occurs in most species-rich fens.

Fig 11. Utbredningen av June us subnodulosus (trubb- 
tåg) överensstämmer med utbredningen av extremrik- 
kärren, i vilka den ofta dominerar.
The distribution of Juncus subnodulosus reflects the 
occurrence of the calcareous fens. It is often dominant.

LD) - F. ovina, fårsvingel, a - F. trachyphylla, 
hårdsvingel, ts (4 lok), Bj, He, S och Ö - F. gigantea, 
långsvingel, ta, mest i Bj och Hö - F. gigantea x 
pratensis, Hö 1923 (O. Holmberg LD) - F. pratensis, 
ängssvingel, a - F. pratensis x Lolium perenne, Hö 
1923 (O. Holmberg LD) - F. arundinacea,rörsvingel, 
ta, mest i Bj och Hö.

Lolium perenne, engelskt rajgräs, a - L. multiflo- 
rum, italienskt rajgräs, ts (6 lok), Bo, Br och Ö.

Nardus strieta, stagg, ta, mest i Hö.
Bromus inermis, foderlosta, a - B. sterilis, sandlos- 

ta, ts (6 lok), Bj, He och S - B. arvensis, renlosta, a -
B. .acemosus, ängslosta, ta (9 lok), Bj, He, Hö och S - 
B. hordeaceus, luddlosta, ta.

Brachypodium sylvatieum, lundskafting, s, Bj, löv
skog strax N om Skönadalsdammen; Hö, bokskog 700 
m SSV om Ljungagården-B. pinnatum, backskafting, 
s, Bj, järnvägsbanken strax Ö om livsmedelsindustrin; 
Hö, torräng 600 m VNV om Lyckås.

Secale cereale, råg, a, ofta förvildad.
Triticum aestivum, vete, a, ofta förvildad.
Elytrigia repens,kvickrot, a-E. juncea, strandkvick

rot, ta på havsstranden i Bj -E. juncea x repens, ta på 
havsstranden i Bj. Återkorsningar mot bägge föräldra- 
arterna förekommer här och var på samma lokal.

Roegneria canina, lundelm, ta, endast i Bj och Hö.
Elymus arenarius, strandråg, a på havsstranden i Bj 

och He, dessutom några lokaler på banvallen i samma 
socknar, samt på vägrenar i Bj och Br.

Hordelymus europaeus, skogskorn, Hö, Lyckås 
1898 (O. Holmberg).

Hordeum vulgare, sexradigt korn, någon gång 
förvildad - H. distichum, tvåradigt korn, någon gång 
förvildad - H. murinum, vildkorn, Bj, Klintholmens 
fiskeläge 1915 (E. Nilsson LD).

Cyperaceae
Eriophorum vaginatum, tuvull, Bj, Bjärsjöholm 1886 
(A. Persson LD) - E. angustifolium, ängsull, ta - E. 
latifolium, gräsull, s, Hö, Högestad mosse (S. Wald
heim har uppgivit arten från ytterligare 3 lokaler i Hö).

Scirpus sylvatieus, skogssäv, ta, endast i Bj och Hö 
- S. maritimus, havssäv, några lokaler på havsstran
den i Bj -S. lacustris, sjösäv, ta - .V. tubernaemontani, 
blåsäv, ta, havsstranden i Bj och 10 inlandslokaler i 
Hö, S och Ö - S. compressus, plattsäv, ta, mest i Bj 
och Hö -5. setaceus, borstsäv, Hö, i Fyledalen 1851 
(C. A. Gosselman) och 1910 (O. Holmberg LD); Ö, 
Öja mosse 1882 (E. Z. Ahlin LD) — S. acicularis, 
nålsäv, Bj, Skönadal 1894 (L. M. Neuman LD) - S. 
quinqueflorus, tagelsäv, ts (6 lok), endast i Bj och Hö - 
S. uniglumis, agnsäv, ts (6 lok), endast påträffad på 
inlandslokaler i Hö, S och Ö - S. palustris, knappsäv, 
a - 5. hudsonianus (S. trichophorum), ullsäv, Bj, 
Bjärsjöholm (Ljungström 1884).

Schoenus ferrugineus, ax-ag, s, Hö, källmyren 700 
m N om Ljungatorp - S. ferrugineus x nigricans, s, 
Hö, källmyren 700 m N om Ljungatorp - S. nigricans, 
knapp-ag, s, Hö, källmyren 700 m N om Ljungatorp.

Carex dioica, nålstarr, s, Bj, rikkärr 200 m Ö om 
Hersare; Hö, Högestad mosse - C. puticaris, lopp
starr, ts (4 lok), Bj, Hö och Ö - C. diandra, trindstarr, 
ta (9 lok), Bj, Hö, S och Ö - C. appropinquata, tagel- 
starr, ts, Bj, Skönadalsdammen och Skreemosse; He, 
fuktig lövskog 600 m S om Biåsborg; Hö, Högestad 
mosse, kärr 600 m VNV om Lyckås - C. paniculata, 
vippstarr, a(37 lok) (Fig 10)-C. paniculata x remota, s, 
Hö, Högestad mosse-C. vulpina, rävstarr, s, Ö, 750 m 
NNO om Öja gård - C. spicata, piggstarr, ta - C. 
pairae, snårstarr, ts (8 lok), Bj, Hö och S - C. divulsa,
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långstarr, ta (10 lok), mest i Bj och Hö - C. disticha, 
plattstarr, a - C. arenaria, sandstarr, a längs kusten i 
Bj; S, sandig mark 500 m N om Bredasten - C. lepori- 
na, harstarr, a-C. canescens, gråstarr, ta-C. echina- 
ta, stjärnstarr, a - C. elongata, rankstarr, ts, 4 lok i 
Bjärsjöholmsskogen - C. nigra, hundstarr, a - C. cae- 
spitosa, tuvstarr, s, Hö, Allevad 1942 (S. Waldheim); 
S, kärr 400 m N om Hålabäck - C. caespitosa x elata, 
Hö 1915 (P. Tufvesson LD) -C. elata, bunkestarr, ta - 
C. acuta, vass-starr, a - C. pilulifera, pillerstarr, a - C. 
caryophyllea, vårstarr, a - C. flava, knagglestarr, s, 
Hö, Högestad mosse, nära Lyckås 1942 (S. Waldheim) 
-C. lepidocarpa, näbbstarr, ta (10 lok), Bj, He, Hö, S 
och O - C. jemtlandica x lepidocarpa, Hö, Ljunghu
sen 1944 (S. Waldheim). Belägg saknas. Förekomsten 
av C. jemtlandica, jämtstarr, i Skåne är omtvistad (se 
Hylander 1966) och dess hybrid med C. lepidocarpa 
har inte omnämnts i floror - C. oederi, ärtstarr, a - C. 
tumidicarpa, grönstarr, s, He, fuktig skog 200 m S om 
Biåsborg; S, Herrestads mosse 1876 (E. Ljungström 
LD); O, Oja mosse - C. hostiana, ängsstarr, ts, Bj, 
rikkärr 200 m Ö Hersare; Hö, källmyren 700 m N om 
Ljungatorp, Högestad mosse - C. panicea, hirsstarr, a 
-C. pallescens, blekstarr, a-C.flacca, slankstarr, ta, 
mest i Bj och Hö - C. sylvatica, skogsstarr, ts (6 lok), 
Bj, Hö och O - C. pseudocyperus, slokstarr, ta, mest i 
Bj och S-C. hirta, grusstarr, a-C. hirta x rostrata, s, 
Hö, kärr 450 m SSV om Allevadstorp - C. lasiocarpa, 
trådstarr, ts (3 lok), Bj och Hö - C. rostrata, flaskstarr, 
a-C. rostrata x vesicaria, s, S, kärr vid gården 1,2 km 
V om Jennyhill; Ö, Öja mosse - C. vesicaria, biåsstarr, 
a - C. acutiformis, brunstarr, ta (11 lok), mest i Bj och 
Hö - C. riparia, jättestarr, ts, 5 lok längs Svartån i Bj.

Juncaceae
Juncus conglomeratus, knapptåg, a -J. effusus, veke
tåg, a - J. effusus x inflexus, Hö, flera uppgifter från 
Fyledalen: 1909 (G. Påhlman LD), 1911 (A. E. Gorton 
LD, O. Holmberg LD, L. M. Neuman LD); Ö, Öja 
mosse 1894 (O. Wijk), 1901 (H. Persson LD) - J. 
inflexus, blåtåg, ta (21 lok), mest i Hö -J. compressus, 
stubbtåg, ta - J. bufonius, vägtåg, a - J. bulbosus, 
löktåg, ta -J. subnodulosus, trubbtåg, ta, Bj, 200-250 
m Ö om Hersare; He, 550 m NV om Djupadal; Hö, vid 
Ljungatorp, 700 m N om Ljungatorp, Högestad mosse, 
600 m SSO om Lyckås, 300 och 500 m V om Allevads- 
mölla; S, 400 m N om Hålabäck, 1,5 km SSV om 
Fredriksberg, 1,2-1,7 km SSV om Herrestads Nygård; 
Ö, 1,1 km NO om regementet i Ystad 1966 (H. Johans
son) (Fig 11, 12) -J. alpinus subsp. alpinus, torvtåg, s, 
Hö, Högestad mosse; S, fuktäng 1,2 km SSV om Her
restads Nygård; Ö, Öja mosse 1894 (L. M. Neuman 
LD) - J. alpinus subsp. alpinus x articulatus, Ö, Öja 
mosse 1894 (L. M. Neuman LD) - J. articulatus, ryl- 
tåg, a.

Luzula pilosa, vårfryle, a — L. luzuloides, vitfryle, s, 
Hö, vägkant vid Lyckås, bokskog 200 m NV om Lyck
ås - L. campestris, knippfryle, a — L. multiflora, ängs- 
fryle, ts (8 lok), Bj, Hö och S.

Fig 12. Den karakteristiska blomsamlingen hos J uncus 
subnodulosus (trubbtåg).

Liliaceae
Gagea lutea, vårlök, a -G. pratensis, ängsvårlök, is, 
Bj, kulle 400 m SÖ om Nymölla, ekbacke 150 m NO 
om Skogstorpet; Hö, äng 500 m N om Allevadsmölla 
(var. stenopetala uppgiven från Bj, Klinthcimen av 
Areschoug 1881) - G. minima, dvärgvårlök, ts, Bj, 
fuktig lövskog 300 m ONO om Nymölla, ekbacke 150 
m NO om Skogstorpet; Hö, gles bokskog 600 m NV 
om Lyckås; S, alléäng 300 m NNV om kyrkan - G. 
spathacea, lundvårlök, ts (7 lok), Bj, Hö och S.

Allium oleraceum, backlök, ta -A. vineale, sandlök, 
s, Bj, lövskog strax N om Skönadalsdammen - A. 
scorodoprasum, skogslök, s, Hö, fuktig lövskog 600 m 
VNV om Lyckås, fuktig lövskog 800 m N om 
Ljungatorp - A. ursinum, ramslök, s, Bj, Bjärsjöholm 
1891 (B. G. Geijer); Hö, bokskog vid Högestad gård.

Ornithogalum umbellatum, morgonstjärnor, förvil
dad på 2 lokaler i Bj.

Paris quadrifolia, ormbär, ts (3 lok), Bj och Hö.
Maianthemum bifotium, ekorrbär, ts (7 lok), Bj och 

Hö.
Polygonatum multiflorum, storrams, ta, mest i Bj 

och Hö - P. verticillatum, kransrams, s, Hö, bokskog 
800 m NNV om Ljungagården.
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Convallaria majatis, liljekonvalj, ts (7 lok), Bj, Hö 
och S.

Asparagus officinalis, sparris, ts, några lokaler längs 
kusten i Bj samt 1 lokal i S.

Aniaryllidaceae
Narcissus poéticus, pingstlilja, förvildad på en lokal i

Iridaceae
Iris pseudacorus, svärdslilja, a -/. sibirica L., strand- 
iris, O, förvildad och m el m naturaliserad på fuktängar 
1,4 km OSO om Öja kyrka.

Orchidaceae
Orchis mascula, Sankt Pers nycklar, s, Hö, gles bok
skog 600 m och torräng 900 m VNV om Lyckås.

Dactylorhiza majaiis, majnycklar, ta (10 lok), endast 
i Bj, Hö och S - D. incarnata, ängsnycklar, ta (20 lok) 
- D. maculata s. lat., jungfru Marie nycklar, ts (4 lok), 
endast i Hö.

Herminium monorchis, honungsblomster, s, Bj, rik
kärr 200 m Ö om Hersare; Hö, Högestad mosse (på 2 
lokaler nära Ljunghusen i Hö, rapporterade av S. 
Waldheim, har arten inte kunnat återfinnas); Ö, Öja 
mosse, senast 1906 (H. Christoffersson LD).

Coeloglossum viride, grönkulla, S, Herrestads mos
se (Gosselman 1851, Lilja 1838, 1870, Areschoug 1866, 
1881). Belägg saknas i LD.

Platanthera bifolia, vanlig nattviol, s, Hö, Högestad 
mosse -P. chloranlha, grönvit nattviol, s, Hö 1907 (A. 
E. Gorton LD); S, västra sluttningen av Hålabäcksra- 
vinen.

Gymnadenia conopsea, brudgran, s, källmyren 700 
m N om Ljungatorp.

Epipactis palustris, kärrknipprot, ts, Bj, rikkärr 200 
m Ö om Hersare; Hö, källmyren 500 m V om 
Allevadsmölla, Högestad mosse, källmyren 700 m N 
om Ljungatorp; S, kärret i Hålabäcksravinen - E. 
helleborine, skogsknipprot, s, Hö, Lyckås 1968 (Ö. 
Nilsson LD) - E. confusa, kal knipprot, Hö 1907 (A. 
E. Gorton LD).

Listera ovata, tvåblad, ts (4 lok), endast i Hö.
Hammarbya paludosa, myggblomster, Bj, Bjärsjö- 

holms skog, i ett vitmossekärr (Gosselman 1851, 
Areschoug 1866, 1881, Lilja 1870). Belägg saknas i LD.

Salicaceae
Salix hastata, blekvide, s, Hö, Högestad mosse - 5. 
caprea, sälg, a - S. caprea x viminalis, s, Bj, 
Skreemosse - 5. cinerea, gråvide, ts (4 lok), Bj och Hö 
- 5. aurita, bindvide, a - 5. aurita x caprea, s, Bj, 
Skreemosse och Bjärsjöholmsskogen - S. aurita x 
cinerea, s, Bj, 1 km V om Kärragården; Hö, NÖ delen 
av Högestad mosse-5. aurita x repens, s, Bj, rikkärr 
200 m Ö om Hersare - S. repens, krypvide, a - 5. 
repens var. nitida (S. arenaria), sandvide, ts (5 lok), 
Bj, Bo och S -S. viminalis, korgvide, a-5. purpurea,

rödvide, ta (9 lok), Bj, Bo, Br, Hö, S och Ö -S. alba, 
vitpil, a-S. alba x fragilis, s, Bj, 200 m S om Nymölla 
- S. fragilis, knäckepil, ts (4 lok), Bj, Br och Hö - S. 
triandra, mandelpil, ts (5 lok), Bj, Br, Hö och S - 5. 
pentandra, jolster, ta.

Populus tremula, asp, a.

Corylaceae
Carpinus betulus, avenbok, ts (8 lok), Bj, Bo och Hö 

Corylus avellana, hassel, ta, mest i Bj och Hö.

Betulaceae
Betula verrucosa, vårtbjörk, a - B. pubescens, glas
björk, ta.

Alnus incana, gråal, ts (7 lok), odlad men ibland 
förvildad och naturaliserad - A. glutinosa, klibbal, a.

Fagaceae
Fagus sylvatica, bok, vanlig i Bj och Hö, eljest spar
sam och ibland odlad.

Quercus robur, skogsek, ta, mest i Bj och Hö.

Ulmaceae
Ulmus glabra, alm, a, ofta odlad

Cannabaceae
Humulus lupulus, humle, s, förvildad och naturalise
rad på två lokaler i Bj och Bo.

Urticaceae
Urtica dioica, brännässla, a - U. urens, etternässla, ts 
(8 lok), Bj, He, Bo och S.

Polygonaceae
Rumex longifolius, gårdsskräppa, ts (7 lok), Bj, Bo, Hö 
och S - R. aquaticus, hästskräppa, Hö, flerstädes 
längs Fyleån - R. aquaticus x crispus, s, Bj, vid 
Skönadalsdammen - R. aquaticus x hydrolapathum, 
ts, Bj, alskog 700 m SSV om Ruuthsbo, 300 m N om 
Skönadalsdammen; Hö, flerstädes längs Fyleån - R. 
aquaticus x longifolius, Hö, Fylan 1919 (N. Thunell 
LD) - R. aquaticus x obtusifolius, ts, Bj, vid Sköna
dalsdammen, alskog 700 m SSV om Ruuthsbo; Hö, vid 
Fyleån 600 m Ö om Lyckås - R. crispus, krusskräppa, 
a - R. crispus x longifolius, s, Bo, strax N om kyrkan 
- R. crispus x obtusifolius, s, Hö, bokskogen 700 m 
SSV om Ljungagården - R. hydrolapathum, vatten- 
skräppa, ta (18 lok) - R. hydrolapathum x obtusifo
lius, s, Hö, fuktig ängsskog 1,3 km NNV om Allevads
mölla - R. sanguineus, skogsskräppa, ts, Bj, vid 
Svartån SV om Ruuthsbo; Hö, 500 m VNV om 
Lyckås, längs bäcken 850 m N om Ljungatorp; Ö, 1 km 
ONO om Öja gård - R. conglom&ratus, dikesskräppa,
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s, längs Fyleån S om väg 14 - R. obtusifolius, 
tomtskräppa, a - R. acetosa, ängssyra, a - R. 
thyrsiflorus, stor ängssyra, a - R. acetosella, bergs
syra, a - R. tenuifotius, s, Bj, vid Lilleskog (möjligen 
förbisedd).

Polygonum arenastrum subsp. arenastrum, tramp
ört, endast noterad från Br men troligen förbisedd - P. 
aviculare subsp. aviculare, trampört, a - P. minus, 
rosenpilört, s, Hö, längs Fyleån 600 m Ö om Lyckås 
(möjligen förbisedd) - P. hydropiper, bitterpilört, a - 
P. persicaria, åkerpilört, a - P. tomentosum, vanlig 
pilört, a - P. lapathifolium, knutig pilört, a - P. 
amphibium, vattenpilört, a - P. convolvulus, åkerbin
da, a -P. dumetorum, lövbinda, s, Hö, bokskog 600 m 
VNV och 600 m SSO om Lyckås.

Chenopodiaceae
Chenopodium album, svinmålla, a - C. urbicum, by- 
målla, Ö, Öja mosse 1915 (C. Sandberg LD) - C. bo- 
nus-henricus, lungrot, ts (4 lok), endast Hö - C. glau- 
cum, blåmålla, ta (13 lok), Bj, Bo, He, Hö, S och Ö -
C. rubrum, rödmålla, ts (7 lok), Bj, Hö, S och Ö.

A triplex littoralis, strandmålla, a på havsstranden i 
Bj - A. patula, vägmålla, ts, Bj, Bo, Br och Hö - A. 
latifolia, spjutmålla, s, Bj, havsstranden vid Lilleskog 
— A. calotheca, flikmålla, s, Bj, havsstranden vid Lil
leskog -A. glabriuscula, kustmålla, s, Bj, havsstran
den vid Lilleskog.

Salsola kali, sodaört, ta på havsstranden i Bj.

Portulacaceae
Montia fontana, källört, Ö, Öja mosse (L. M. Neuman 
1919).

Caryophyllaceae
Scleranthus annuus subsp. annuus, grönknavel, a - S. 
annuus subsp. polycarpos, tuvknavel, ts (5 lok), Bj, 
He, S och Ö. Uppdelningen av S. annuus följer Ruuth 
& Nilsson (1978).

Spergula arvensis, åkerspärgel, a.
Spergularia rubra, rödnarv, ts (3 lok), Bj och S.
Sagina procumbens, krypnarv, a-V. nodosa, knut- 

narv, ts (6 lok), Bo, Hö och S.
Honckenya peploides, saltarv, ta på havsstranden i 

Bj och He.
Moehringia trinervia, skogsnarv, a.
Arenaria serpyllifolia, sandnarv, a.
Stellaria nemorum subsp. glochidosperma, lund

stjärnblomma, ta (9 lok), mest i Bj och Hö - S. media, 
våtarv, a - S. neglecta, bokarv, ts, Bj, fuktig lövskog 
300 m ONO om Nymölla; He, fuktig lövskog 700 m S 
om Biåsborg; Hö, bokskog nära Lyckås - 5. pallida, 
blekarv, ta, endast Bj, Hö och S - 5. holostea, busk- 
stjärnblomma, ta (16 lok), mest i Bj och Hö - S. palu
stris, kärrstjärnblomma, ta - S. graminea, grässtjärn
blomma, a -S. alsine, källarv, ta, mest i Bj och Hö.

Myosoton aquaticum, sprödarv, ts (5 lok), Bj och 
Hö.

Cerastium arvense, fältarv, ta - C. tomentosum,

silverarv, He (3 lok), förvildad - C. fontanum, höns
arv, a - C. glomeratum, knipparv, s, Br, kulle 250 m 
SV om grustaget i socknens NV-hörn (UTM VB 2355 
4915); Hö, Lyckås 1898 (O. Holmberg LD) — C. 
brachypetalum, raggarv, Bj, Svarte 1881 (E. Ljung
ström LD) - C. glutinosum, klibbarv, ta (10 lok), Bj, 
He, Hö och S - C. semidecandrum, vårarv, a.

Agrostemma githago, åkerklätt, s, Hö, grustag 300 
m SSO om Ljungatorp.

Viscaria vulgaris, tjärblomster, ts (4 lok), Bj, Hö och 
S.

Lychnis flos-cuculi, gökblomster, a.
Melandrium rubrum, rödblära, ta, mest i Bj och Hö 

- M. album, vitblära, a - M. album x rubrum, s, Hö, 
längs Fyleån 800 m SO om Lyckås - M. noctiflorum, 
nattglim, ta (17 lok).

Silene vulgaris, smällglim, a - S. nutans, backglim, 
lokalt riklig nära kusten i Bj.

Dianthus deltoides, backnejlika, ts (3 lok), Bj, Br 
och S - D. barbatus x superbus, borstnejlika x prakt
nejlika, Ö, Öja mosse (med Ystad) 1909 (H. Christof- 
fersson LD) - D. superbus, praktnejlika, Ö, Öja mos
se, ett flertal uppgifter. Först rapporterad av Gossel- 
man (1851). Sista fyndet (1 ex) gjordes 1948 av L. 
Andrén.

Saponaria officinalis, såpnejlika, förvildad på 3 lo
kaler i Hö och S.

Nymphaeaceae
Nymphaea alba, vit näckros, s, Bj, Skönadalsdam- 
men.

Nuphar lutea, gul näckros, s, Bj, Skönadalsdam- 
men; Hö, Fyleån.

Ranunculaceae
Caltha palustris, kabbeleka, a.

Trollius europaeus, smörbollar, ts, Hö, fuktäng 
längs Fyleån S om väg 14, kärr 600 m VNV om Lyck
ås, längs bäcken 850 m N om Ljungatorp; S, kärr 400 m 
NNV om Karlshem.

Aquilegia vulgaris, akleja, förvildad på två lokaler i 
Hö och S.

Aconitum cammarum, trädgårds-stormhatt, Bj, för
vildad.

Actaea spicata, trolldruva, ts (7 lok), Bjärsjöholms- 
skogen och Hö.

Myosurus minimus, råttsvans, s, Br, åker 200 m S 
om skolan.

Ranunculus lingua, sjöranunkel, ta - R. flammula, 
ältranunkel, a - R. reptans, Strandranunkel, s, Hö, 
sjön 1,3 km NV om kyrkan; S, 1,7 km SSV om 
Fredriksberg - R. auricomus, majsmörblomma, a -R. 
acris, smörblomma, a — R. repens, revsmörblomma, a- 
R. bulbosus, knölsmörblomma, ta - R. arvensis, 
åkerranunkel, Ö 1907 (H. Christoffersson LD) - R. 
sceleratus, tiggarranunkel, a - R. ftcaria, svalört, ts (7 
lok), Bjärsjöholmsskogen och Hö - R. peltatus, sköld- 
bladsmöja, ta (9 lok), Bj, Br, He, Hö, S och Ö - R. 
aquatilis, s, He, märgelgrav strax N om järnvägen; Ö, 
Öja mosse - R. trichophyllus, grodmöja, ta.

Hepatica nobilis (Anemone hepatica), blåsippa, s,
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Fig 13. Utbredningen av Corydalis bulbosa (skånsk 
nunneört) överensstämmer väl med förekomsten av de 
artrika ängslövskogarna.
The distribution of Corydalis bulbosa reflects the 
occurrence of the richest deciduous woods.

Bj, Bjärsjöholm flera uppgifter, senast 1909 (B. Brandt 
LD); Hö, bokskog i Högestad by, bokskog 600 m NV 
om Lyckås.

Anemone nemorosa, vitsippa, a — A. nemorosa x 
ranunculoides, Bj, Bjärsjöholm 1891 och 1896 (L. M. 
Neuman LD), 1910 (E. Klarin LD) -A. ranunculoides, 
gulsippa, ts men lokalt riklig, Bjärsjöholmsskogen och 
Hö - A. pulsatilla, backsippa, ts, Bj, vid Lilleskog, 
torräng 300 m NNO om Kärragården; Br, kulle 250 m 
SV om grustaget i NV-hörnet av socknen; He, kulle 
1,2 km NV om kyrkan 1966 (H. Johansson); Hö, 
torräng vid Högestad mosse.

Thalictrum simplex, backruta, s, Hö, fuktäng 600 m 
SSO om Lyckås - T. flavum, ängsruta, ta (9 lok), Bj, 
He och Hö - T. aquilegifolium, aklejruta, s, Hö, kärr 
600 m VNV om Lyckås.

Berberidaceae
Berberis vulgaris, berberis, s, Hö, hygge 200 m V om 
Lyckås.

Papaveraceae
Chelidonium majus, skelört, a.

Papaver rhoeas, kornvallmo, a -P. argemone, spik
vallmo, a -P. dubium, rågvallmo, a.

Corydalis bulbosa (C. cava), skånsk nunneört, ts (7 
lok), Bj och Hö (Fig 13) - C. intermedia, smånunne- 
ört, ta (9 lok), Bj, Hö och S - C. intermedia x pumila, 
Bj, Bjärsjöholm 1911 (H. Christoffersson LD) - C. 
pumila, sloknunneört, ta (9 lok), Bj, Br, He, Hö och S. 

Fumaria officinalis, jordrök, a.

Brassicaceae
Lepidium campestre, fältkrassing, Bj, Ruuthsbo 1884 
(A. Persson LD).

Teesdalia nudicaulis, sandkrassing, ts (8 lok), Bj, 
Hö, S och Ö.

Thlaspi arvense, penningört, a.
Capsella bursa-pastoris, lomme, a.
Armoracia rusticana, pepparrot, ta, förvildad.
Camelina sativa subsp. microcarpa, sanddådra, ts, 

Bj, havsstranden vid Lilleskog; S, 500 m NNO om 
Herrestads Nygård, åbrant vid pkt 3,18.

Berteroa incana, sandvita, ts (3 lok), Hö och S.
Alyssum alyssoides, grådådra, ts, Hö, torrbacke 650 

m S om Allevadstorp; S, grustaget 1,3 km N om Fred- 
riksberg, grustaget 800 m ONO om kyrkan.

Erophila verna, nagelört, a.
Neslia paniculata, korndådra, s, Hö, åker 150 m 

VSV om Allevadstorp.
Bunias orientalis,ryssgubbe, s, S, järnvägsvallen på 

gränsen mot Ystad.
Cakile maritima, marviol, ej ovanlig på havsstran

den i Bj och He.
Alliaria petiolata, löktrav, ta (12 lok).
Sisymbrium officinale, vägsenap, a-5. altissimum, 

hamnsenap, s, S, järnvägsbanken NV om Bredasten; 
Ö, industritomt 700 m SSO om kyrkan.

Descurainia sophia, stillfrö, a.
Sinapis arvensis, åkersenap, a - S. alba, vitsenap, 

ta.
Barbarea vulgaris, sommargyllen, a - B. stricta, 

strandgyllen, ta.
Rorippa nasturtium-aquaticum, källfräne, s, Br, flera 

uppgifter, senast 1885 (A. Persson LD); S, dike 300 m 
N-NNV om Karlshem. -R. palustris, sumpfräne, ta- 
R. amphibia, vattenfräne, ta (13 lok).

Cardamine pratensis, ängsbräsma, a - C. pratensis 
var. palustris (C. palustris), kärrbräsma, ta - C. ama- 
ra, bäckbräsma, ts (4 lok), Bjärsjöholmsskogen och Hö 
- C. hirsuta, bergbräsma, ts, S, vägkant 600 m VSV 
om Herrestads Nygård, åkerkant 500 m NNO om Her
restads Nygård, sandig mark 500 m VSV om Breda
sten; Ö, Öja mosse, flera uppgifter, senast 1919 (L. M. 
Neuman).

Arabidopsis thaliana, backtrav, a.
Arabis hirsuta, lundtrav, s, Hö, ängar vid källmyren 

700 m N om Ljungatorp.
Turritis glabra, rockentrav, ts (3 lok), Bj och S.
Erysimum cheiranthoides, åkerkårel, s, Hö, åker 

200 m N om Ljungagården.

Resedaceae
Reseda luteola, färgreseda, ts, Bj, vägkant vid Lille
skog, vägkant 300 m SV om Vilhelmsborg; Br, grustag 
1,5 km NNV om kyrkan (lokalen förstördes då grusta
get lades igen i slutet av 1960-talet).

Crassulaceae
Sedum maximum, kärleksört, ts (6 lok), Bj, Hö och S - 
S. album, vit fetknopp, s, S, åkerren 500 m NNO om 
Herrestads Nygård, grustaget 1,3 km N om Fredriks- 
berg - S. acre, gul fetknopp, a.
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Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites, grusbräcka, s, S, grustaget 800 
m ONO om kyrkan; Ö, Öja mosse 1907 (H. Christof- 
fersson LD)-S. granulata, knölbräcka, a.

Chrysosplenium alternifolium, gullpudra, s, Hö, 
fuktig lövskog 600 m NV om Lyckås.

Parnassia palustris, slåtterblomma, ts (7 lok), Bj, 
Br, Hö och S.

Ribes uva-crispa, krusbär, a, förvildad -R. nigrum, 
svarta vinbär, ta, förvildad — R. rubrum subsp. rub
rum, röda vinbär, ta, förvildad - R. rubrum subsp. 
sylvestre, ts (4 lok), Hö och Ö -R. alpinum, måbär, s, 
Hö, bokskog 200 och 600 m NV om Lyckås.

Hydrangeaceae

Philadelphus coronarius L., luktschersmin, förvildad 
på en lokal i Hö.

Rosaceae
Prunus padus, hägg, ts (8 lok), Bj, He och Hö - P. 
avium, sötkörsbär, a — P. cerasus, surkörsbär, ta, ofta 
kvarstående efter odling och förvildad - P. spinosa, 
slån, a -P. insititia, krikon, s, Ö, 750 m NNO om Öja 
gård - P. domestica, plommon, ta, länge kvarstående 
efter odling och någon gång förvildad.

Spiraea salicifolia, häckspirea, S järnvägsbanken N 
om Bredasten, förvildad.

Crataegus monogyna, trubbhagtorn, ta - C. 
calycina, korallhagtorn, ta - C. laevigata, rund- 
hagtorn, ta.

Malus sylvestris subsp. sylvestris, vidapel, ts (5 lok), 
Bj, Hö och S - M. sylvestris subsp. mitis, apel, a, ofta 
kvarstående länge efter odling och ibland förvildad.

Pyrus communis, päronträd, funnen förvildad i Bj, 
He, Bo, Hö och S.

Sorbus aucuparia, rönn, ta-S. intermedia, oxel, ta, 
vild endast i Bjärsjöholmsskogen och Fyledalen, i öv
rigt odlad.

Rubus idaeus, hallon, a - R. caesius, blåhallon, a — 
R. corylifolius, krypbjörnbär, ta - R. plicatus, söt
björnbär, s, Hö, kulle 700 m SO om Ljungatorp; S, 
torräng 400 m N om Bredasten - R. laciniatus, flik- 
björnbär, Hö, vägslänt 1,2 km SSO om Lyckås, vid 
Högestad by, förvildad - R. armeniacus, armeniskt 
björnbär, Br, Bromma by; Hö, 200 m S om Allevads- 
mölla, förvildad.

Fragaria vesca, smultron, a -F. vesca x viridis, Bj, 
vid järnvägen 200 m Ö om Svartegränsen 1969 (Ö. 
Nilsson) - F. viridis, backsmultron, ts (6 lok), Bi och 
Hö.

Comarum palustre, kråkklöver, a.
Potentilla sterilis, smultron-fingerört (Fig 1), ts, Bj, 

kulle 75 m S om Skönadal, kulle 200 m SV om Sköna
dal, 200 m OSO om Nymölla, vid järnvägen 200 m Ö 
om Svartegränsen 1969 (Ö. Nilsson) - P. anserina, 
gåsört, a - P. norvegica, norsk fingerört, Ö, Öja (Fries 
1835, Lilja 1838, 1870, Gosselman 1851, Areschoug 
1866, 1881) -P. argentea, femfingerört, a -P. impoli- 
ta, ta - P. tabernaemontani, småfingerört, ts (7 lok), 
Bj, Br, He och Hö - P. erecta, blodrot, a - P. reptans, 
revfingerört, a.

Geum rivale, humleblomster, a - G. rivale x urba-

num, s, Bj, Bjärsjöholms skog 1880 (E. Ljungström); 
He, lövskogsdunge 300 m NNV om Källesjö; Hö, 
björkskog 1,1 km N om Ljungagården - G. urbanum, 
nejlikrot, ta, Bj, He, Hö och S.

Filipendula ulmaria, älgört, a - F. vulgaris, brud
bröd, ta.

Aphanes arvensis, jungfrukam, a - A. microcarpa, 
småfruktig jungfrukam, ta.

Alchemilla glaucescens, sammetsdaggkåpa, ta -A. 
monticola, betesdaggkåpa, s, Hö, Lyckås 1896 (O. 
Holmberg); S, vägkant 700 m NO om Jennyhill - A. 
filicaulis, späddaggkåpa, s, He, äng 700 m S om Blås- 
borg; Hö, Högestad mosse, Lyckås 1896 (O. Holm
berg) - A. gracilis, glansdaggkåpa, s, Hö, äng 800 m 
NV om Allevadsmölla -A. acutiloba, stjärndaggkåpa, 
ts (8 lok), Bj, He och Hö - A. xanthochlora, kustdagg
kåpa, s, Bj, Bjärsjöholmsskogen; Hö, fuktäng 600 m 
SSO om Lyckås - A. subcrenata, ängsdaggkåpa, ts (5 
lok), Bj, Br, He och Hö -A. glabra, glatt daggkåpa, ta.

Agrimonia eupatoria, småborre, ta (Fig 5 A).
Sanguisorba minor subsp. minor, pimpinell, s, Bj, 

Klintholmen (H. Persson i Areschoug 1881); Hö, torr
äng 900 m VNV om Lyckås.

Rosa pimpinellifolia, pimpinellros, Bj, Skönadals- 
dammen, förvildad - R. villosa, hartsros, s, Bj, vid 
järnvägen 200 m Ö om Svarte - R. sherardii, luddros, 
ts, Bj, 200 m Ö om Svarte-gränsen 1969 (Ö. Nilsson), 
åkerholme 1 km SO om Bjärsjöholm; S, järnvägsban
ken NV om Bredasten -R. rubiginosa, äppelros, s, Bj, 
beteshage V-sidan av Skönadalsdammen, åkerholme 1 
km SO om Bjärsjöholm - R. elliptica Tausch subsp. 
elliptica, s, Bj, åkerholme 1 km SO om Bjärsjöholm - 
R. dumalis, nyponros, ta - R. canina, nyponros, ta - 
R. rugosa, vresros, ta, mest längs kusten i Bj - R. 
multiflora Thunb., Bj, Skönadalsdammen, förvildad.

Fabaceae
Cytisus scoparius, harris, s, Bj, 1 km V om Klinthol
men; S, sandig mark 500 m N om Bredasten.

Ononis arvensis, stallört, s, He, liten äng 400 m S om 
Biåsborg - O. repens, puktörne, a - O. spinosa, busk- 
törne, s, Bj, torräng vid Klintholmen.

Medicago sativa, blålusern, ta, odlad men ofta för
vildad -M.falcata, gul-lusern, a-M.falcata x sativa, 
a - M. lupulina, humlelusern, a.

Melilotus altissima, stor sötväppling, s, Bj, havs
stranden 100 m V om Klintholmen; He, vägslänt 100 m 
ONO om Fredriksborg (1 ex) - M. officinalis, äkta 
sötväppling, ta-Af. alba, vit sötväppling, ta.

Trifolium aureum, gullklöver, Hö 1907 (E. Anders
son och A. E. Gorton LD) - T. campestre, jordklöver, 
a - T. dubium, trådklöver, ta -T. repens, vitklöver, a - 
T. hybridum, alsikeklöver, a - T. montanum, back
klöver, Hö i Fylan (Lilja 1838, 1870, Gosselman 1851, 
Areschoug 1866, 1881) - T. fragiferum, smultron
klöver, s, Bj, fuktäng 400 m SSV om Skönadal - T. 
pratense, rödklöver, ta - T. medium, skogsklöver, a - 
T. arvense, harklöver, a - T. striatum, strimklöver, ts, 
Bj, kulle 400 m SO om Nymölla, havsstranden nära 
Svarte, torräng 1 km V om kyrkan; Ö, torrbacke 750 m 
SV om kyrkan.

Anthyllis vulneraria, getväppling, a.
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Lotus corniculatus, käringtand, a - L. uliginosus, 
stor käringtand, ts, Hö, flera lokaler längs Fyleån.

Astragalus glycyphyllos, sötvedel, ta, mest i Bj och 
Hö.

Vicia hirsuta, duvvicker, ts (8 lok), Bj, He, Hö, S 
och Ö - V. /etraspenria.sparvvicker, ts, Bo, NV om 
Borrie kyrka; Hö, kärr 600 m SSO om Lyckås, fuktäng 
1,4 km NV om Högestad kyrka - V. dumetorum, 
buskvicker, s, Bj, Gundralöv (Fries 1835, Lilja 1838, 
1870, Areschoug 1866, 1881); Hö, snårig vegetation 
400 m S om Lyckås (Fig 14) - V. sylvatica, skogsvic- 
ker, Hö, Lyckås 1907 (H. Holmgren LD och A. E. 
Gorton), 1948 (V. Wrigstedt) - V. cassubica, back- 
vicker, omnämnd från Hö av Gosselman (1851), Are
schoug (1866, 1881) och Lilja (1870), belagd från Hö 
1866 (C. A. Eurén LD) och 1898 (W. Borgquist LD) - 
V. cracca, kråkvicker, a - V. tenuifolia, luktvicker, ts. 
He, 500 m SV om kyrkan; Hö, 300 m NO om Högestad 
Nygård; S, 1,1 km V om kyrkan (samtliga uppgifter av 
H. Johansson 1968 och 1969) - V. villosa, luddvicker, 
ts, Hö, vid Högestad Nygård, vägkant 600 m NNO om 
Högestad Nygård; S, järnvägsbanken 1,7 km SSO om 
Karlshem - V. sepium, häckvicker, a - V. lathyroides, 
vårvicker, ta (9 lok), Bj, Hö och S - V. sativa, foder- 
vicker, ta, förvildad - V. angustifolia, sommarvicker, 
ts (3 lok), endast i S.

Lathyrus montanus, gökärt, ta-L. niger, vippärt, s, 
Hö, bokskog 600 m VNV om Lyckås - L. vernus, 
vårärt, s, Hö, bokskog 400 m S om Lyckås, bokskog 
600 m NV om Lyckås - L. sylvestris, backvial, ts (5 
lok), Bj, He och Hö-L. tuberosus, knölvial, Bj, Bjär- 
sjöholm 1888 (L. M. Neuman) - L. palustris, kärrvial, 
s, Hö, kärr 1,2 km SSO om Lyckås; Ö, Öja mosse 1908 
(H. Christoffersson LD) - L. pratensis, gulvial, a - L. 
maritimus, strandvial, flerstädes på havsstranden i Bj.

Oxalidaceae
Oxalis acetosella, harsyra, ta, Bj, He, Hö och S - O 
europaea, klöversyra, Hö, Lyckås vid slottet 1910 (H 
Christoffersson LD).

Geraniaceae
Geranium sanguineum, blodnäva, ta - G. phaeum, 
brunnäva, s, Ö, vid Öja gård - G. sylvaticum, skogsnä- 
va, ts, Bj, lövskog 500 m N om Bjärsjöholm; Hö, kärr 
600 m och torräng 900 m VNV om Lyckås - G. praten
se, ängsnäva, ts, Bj, äng vid Klintholmen; He, vid 
gölen 900 m NNO om kyrkan; S 1906 (H. Christoffers
son LD); Ö, vid Öja kyrka, Öja gård - G. pyrenaicum, 
skuggnäva, ta - G. robertianum, stinknäva, a - G. 
dissectum, fliknäva, a-G. columbinum, duvnäva, ta- 
G. molle, mjuknäva, a - G. pusillum, sparvnä- 
va, a.

Erodium cicutarium, skatnäva, a.

Linaceae
Linum catharticum, vildlin, ta.

Polygalaceae
Polygala vulgaris, jungfrulin, ta -P. amarella, rosett
jungfrulin, S, St. Herrestads mosse (E. Ljungström 
LD, i Areschoug 1881); Ö, Öja mosse flera uppgifter, 
senast 1913 (L. M. Neuman LD).

Euphorhiaceae
Mercurialis perennis, skogsbingel, ta, mest i Bj och
Hö.

Euphorbia esula, vargtörel, s, Hö, vägkant 600 m 
NNO om Herrestads Nygård; S, järnvägsbanken 400 
m NNV om Bredasten - E. helioscopia, revormstörel, 
a -E. peplus, rävtörel, ta.

Callitrichaceae
Callitriche stagnalis, dikeslånke, ts (5 lok), Bj, He och 
Hö - C. cophocarpa (C. polymorpha), sommarlånke, 
ta (9 lok), Bj, Br, He, Hö, S och Ö - C. palustris, 
smålånke, ta - C. hamulata, klolånke, s, He, märgel- 
grav strax N om järnvägen; S, dike 1,2 km SSV om 
Herrestads Nygård; Ö, Öja mosse 1891 (L. M. Neu
man LD).

Celastraceae
Euonymus europaeus, benved, ta, mest i Bj och Hö

Buxaceae
Buxus sempervirens L., buxbom, Bj, Bjärsjöholm 
(Linné 1751); förvildad i Hö och Ö.

Aceraceae
Acer platanoides, lönn, ta - A. pseudoplalanus, tysk 
lönn, ta, förvildad.

Hippocastanaceae
Aesculus hippocastanum, hästkastanj, ofta förvildad

Balsaminaceae
lmpatiens noli-tangere, vildbalsamin, ts (6 lok), Bj, He 
och Hö-/, glandulifera, jättebalsamin, s, Bj, bäckdal i 
V-kanten av Lilleskog-/, parviflora, blekbalsamin, s, 
Hö, längs Fyleån S om väg 14, bokskog 700 m NNV 
om Ljungagården.

Rhantnaceae
Rhamnus frangula, brakved, ta (10 lok), mest i Bj och 
Hö-/?, catharticus, getapel, ts, He, Bjärsjöholmssko- 
gen; Hö, Fyledalen nära Lyckås.
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Tiliaceae
Tilia cordata, skogslind, ta.

Malvaceae
Malva moschala, myskmalva, ts, Hö, vid ödegård 800 
m S om Ljungatorp; S, 400 m N om Bredasten; Ö, vid 
Öja gård - M. alcea, rosenmalva, Hö i Fylan (Lilja 
1838), Hö (Gosselman 1851), Hö 1909 (G. Påhlman 
LD) - M. sylvestris, rödmalva, ts (8 lok), Bj, He, Hö, S 
och Ö.

Hypericaceae
Hypericum hirsutum, luden johannesört, ts, Bj, torr
äng 200 m S om Vilhelmsborg, järnvägsbanken Ö om 
livsmedelsindustrin; Hö 1907 (A. E. Gorton LD, O. J. 
Hasslow LD) -H. tetrapterum, fyreggad johannesört, 
ta (19 lok), 1 lokal vardera i S och Ö, övriga i Bj och Hö 
- H. maculatum, fyrkantig johannesört, a -H. macu- 
latum x tetrapterum, s, Hö, rikkärr 600 m SSO om 
Lyckås, NÖ delen av Högestad mosse - H. perfora
tum, äkta johannesört, a.

Cistaceae
Helianthemum nummularium, vanlig solvända, Bj, 
Bjärsjöholm 1885 (A. Persson LD).

Droseraceae
Drosera rotundifolia, rund-sileshår, s, Hö, källmyren 
700 m N om Ljungatorp, Högestad mosse.

Violaceae
Viola tricolor, styvmorsviol, ta - V. arvensis, åkerviol, 
a - V. cornuta, hornviol, Br, förvildad - V. odorata, ts 
(8 lok), Bj, Br, Hö och S - V. hirta, buskviol, ta - V. 
mirabilis, underviol, s, Hö, bokskog 200 m NV om 
Lyckås, bokskog 600 m VNV om Lyckås - V. palu
stris, kärrviol, a - V. epipsila, mossviol, s, Bj, rikkärr 
250 m O om Hersare; Hö, fuktig lövskog längs bäcken 
850 m N om Ljungatorp - V. epipsila x palustris, Bj, 
Bjärsjöholm 1890 (E. Thorsson), 1894 (L. M. Neuman 
LD) - V. rupestris, sandviol, Bj, på backarna V om 
Klintholmen 1903 (L. M. Neuman) - V. riviniana, 
skogsviol, ta, mest i Bj och Hö - V. reichenbachiana, 
lundviol, ts (6 lok), Bj och Hö - V. reichenbachiana x 
riviniana, ts (8 lok), Bj och Hö - V. canina, ängsviol, a.

Thymelaeaceae
Daphne mezereum, tibast, s, Hö, bokskog 600 m NV 
om Lyckås.

Elaeagnaceae
Hippophaé rhamnoides, havtorn, s, Bj, havsstranden 
vid Lilleskog, troligen förvildad.

Fig 14. Vicia dumetorum (buskvicker) har en rik 
förekomst S om Lyckås.
Vicia dumetorum has a rich stand S of Lyckås.

Lythraceae
Lythrum salicaria, fackelblomster, a.

Peplis portula, rödlånke, s, Bj, 450 m Ö om Kärra
gården.

Onagraceae
Chamaenerion angustifolium, mjölkört, ta.

Epilobium hirsutum, rosen-dunört, a - E. hirsutum 
x palustre, s, He vid SÖ hörnet av vattensamlingen 
400 m SSV om kyrkan -E. hirsutum x parviflorum, s, 
S, dike 450 m NNV om Karlshem - E. parviflorum, 
ludd-dunört, a - E. montanum, berg-dunört, a - E. 
montanum x parviflorum, Hö 1907 (A. E. Gorton LD) 
- E. roseum, gren-dunört, ta - E. saximontanum (E. 
rubescens), vitblommig dunört, s, S, St. Herrestad by 
-E. adenocaulon, amerikansk dunört, s, NÖ delen av 
Högestad mosse - E. tetragonum (E. adnatum), 
kantdunört, ts, Bj, grustag 300 m N om kyrkan; Br, 
strax N om grustaget i socknens NV hörn; He, 
åkerkant 400 m SSV om kyrkan; Hö, 1,3 km NV om 
kyrkan - E. lamyi, grådunört, s, He, vägkant vid 
Hedeskoga by (1 ex) -E. palustre, kärrdunört, a.

Oenothera biennis, nattljus, s, Hö, vid ödegård 800 
m S om Ljungatorp.

Circaea alpina, dvärghäxört, s, Bj, NÖ delen av 
Bjärsjöholmsskogen - C. intermedia, mellanhäxört, 
Hö, Lyckås (Arwidsson 1929)-C. lutetiana, storhäx- 
ört, ta, mest i Bj och Hö.

5 - Svensk Bot. Tidskr.
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Haloragaceae
Myriophyllum spicatum, axslinga, s, S, kärr 200 m S 
om Karlshem, dike 1,6 km SSO om Karlshem; Ö, Oja 
mosse, flera uppgifter, senast 1922 (J. Wiger) - M. 
verticillatum, kransslinga, ts (5 lok), He, Hö, S och Ö.

Hippuridaceae
Hippuris vulgaris, hästsvans, ts (4 lok), Hö, S och Ö

Cornaceae
Cornus sanguinea, skogskornell, ts, Bj, längs Svartån 
S om Skönadalsdammen, vid gölen 800 m ONO om 
Ruuthsbo, 450 m S om Bjärsjöholm; Hö 1934 (T. 
Brandt LD).

Araliaceae
Hedera helix, murgröna, ts, Bj, snårig vegetation 200 
m S om Vilhelmsborg; Hö, bokskog 600 m NNV om 
Lyckås; S, vid St. Herrestads gård.

Hydrocotylaceae
Hydrocotyle vulgaris, spikblad, ta, Bj, Br, Hö, S och
6.

Apiaceae
Chaerophyllum temulentum, hårkörvel, ta, mest i Bj 
och Hö.

Anthriscus sylvestris, hundloka, a - A. caucalis, 
taggkörvel, s, He, havsstranden.

Scandix pecten-veneris, nålkörvel, He 1919 (C. 
Sandberg LD).

Myrrhis odorata, körvel, a.
Torilis japonica, rödkörvel, a.
Cicuta virosa, sprängört, s, Bj, Bjärsjöholm (Linné 

1751); Br, märgelgrav 900 m SV-SSV om Bussjöholm.
Falcaria vulgaris, skärblad, s, He, Folkestorp, i ett 

betland 1911 (E. Klarin); Hö, grustag 300 m SSO om 
Ljungatorp.

Carum carvi, kummin, a.
Pimpinella saxifraga, bockrot, a — P. major, stor 

bockrot, He, åkerren 250 m V om Djupadal.
Aegopodium podagraria, kirskål, a.
Sium latifolium, vattenmärke, a.
Berula erecta, bäckmärke, a.
Oenanthe aquatica, vattenstäkra, ts, Bj, vattensam

ling 1,3 km SSV om Bjärsjöholm; Hö, sjön 1,1 km 
VNV om kyrkan, dike 1,1 km SSV om Ljungagården - 
O. ßstulosa, pipstäkra, Ö 1900 (F. Morén LD), 
Gosselman (1851).

Aethusa cynapium subsp. cynapium, vildpersilja, a 
-A. cynapium subsp. elata, ts (7 lok), Bj, Br, Hö och 
S.

Selinum carvifolia, krusfrö, ta.
Angelica sylvestris, strätta, a.
Peucedanum palustre, kärrsilja, a - P. oreoselinum, 

backsilja, ta (21 lok), alla socknar utom Ö (Fig 5 B).

Pastinaca sativa, palsternacka, ta.
Heracleum sphondylium, björnloka, ts (4 lok), Bj, 

He och Ö - H. sibiricum, sibirisk björnloka, a - H. 
mantegazzianum, jättebjörnloka, ta (9 lok), förvildad 
och m el m naturaliserad.

Daucus carota, morot, a.

Ericaceae
Andromeda poiifolia, rosling, Bj, Bjärsjöholm (Gossel
man 1851, Areschoug 1866, 1881, Lilja 1870).

Caliuna vulgaris, ljung, ta.
Oxycoccus quadripetalus, tranbär, Bj, Bjärsjö- 

holmsskogen (Gosselman 1851, Areschoug 1866, 
1881).

Primulaceae
Primula veris, gullviva, ts (8 lok), Bj, Br och Hö - P. 
farinosa, majviva, ts (7 lok), Bj, Hö, S och Ö. 

Hottonia palustris, vattenblink, a.
Lysimachia vulgaris, strandlysing, a-L. thyrsiflora, 

topplösa, a -L. nummularia, penningblad, a.
Trientalis europuea, skogsstjärna, ta (10 lok), Bj, Hö 

och S.
Anagallis arvensis, rödmire, ta.

Plum baginaceae
Armeria maritima, strandtrift, vanlig nära kusten i Bj; 
Hö, torräng 500 m N om Allevadsmölla.

Gentianaceae
Centaurium littorale, kust-arun, Bj, Klintholmen 1891 
(C. Löfvander LD).

Gentiana pneumonanthe, klockgentiana, Bj, Bjär
sjöholm (Lilja 1870).

Gentianella uliginosa, sumpgentiana, s, Hö, käll- 
myren 700 m N om Ljungatorp, Högestad mosse 1978 
(T. Karlsson); Ö, Öja mosse, flera uppgifter, senast 
1904 (H. Christoffersson).

Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata, vattenklöver, a.

Apocynaceae
Vinca minor, vintergröna, He och Ö, förvildad och 
naturaliserad.

Oleaceae
Fraxinus excelsior, ask, a.

Ligustrum vulgare, liguster, Bj, Bjärsjöholm (Linné 
1751).

Syringa vulgaris, syren, flerstädes kvarstående efter 
odling.
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Convolvulaceae
Convolvulus arvensis, åkervinda, a.

Calyslegia sepium, snårvinda, ta - C. sylvestris, 
storvinda, He 1916 (P. Söderlund).

Cuscuta europaea, nässelsnärja, s, Bj, Bjärsjöholm 
1885 (A. Persson LD); Hö, skogsbryn 550 m N om 
Ljungagården - C. epilinum, linsnärja, Bj, Bjärsjö
holm 1885 (J. Möller LD)-C. epithymum subsp. trifo- 
lii, klöversnärja, Bj 1885 (E. Neander LD).

Polemoniaceae
Polemonium caeruleum, blågull, förvildad på en lokal i 
Hö.

Phlox paniculata, höstflox, förvildad på en lokal i 
Hö.

Boraginaceae
Omphalodes verna, ormöga, Hö, förvildad i boksko
gen nära Lyckås.

Cynoglossum officinale, hundtunga, ts, Bj, torr
backe 700 m S om Bjärsjöholm; Hö, åkerren 150 m 
VSV om Allevadstorp; S, torrbacke 400 m SV-VSV 
om Backagården.

Asperugo procumbens, paddfot, ts (5 lok), S och Ö.
Symphytum officinale, äkta vallört, ts, Hö, Höge- 

stad by; S, vid Bussjödal, 1,2 km V om kyrkan 1968 
(H. Johansson); Ö, 1,3 km NO om regementet i Ystad 
1966 (H. Johansson) - S. asperum x officinale, upp
ländsk vallört, s, Hö, vid Ljungatorp; Ö, dikeskant 1,4 
km OSO om Öja kyrka.

Borago officinalis, gurkört, Bj, Klintholmen 1908 
(H. Christoffersson LD).

Anchusa officinalis, oxtunga, a - A. arvensis, får
tunga, a.

Pulmonaria officinalis subsp. officinalis, fläckbladig 
lungört, Hö, bokskog 400 m S om Lyckås, bokskog 600 
m NV om Lyckås - P. officinalis subsp. obscura, 
vanlig lungört, ts (7 lok), Bj och Hö.

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej, a - M. cae- 
spitosa, sump-förgätmigej, ta - M. sylvatica, skogs- 
förgätmigej, ta, mest i Bj och Hö - M. arvensis, åker
förgätmigej, a - M. ramosissima (M. hispida), back
förgätmigej, a - M. strida, vår-förgätmigej, ta - M. 
discolor, brok-förgätmigej, ts, Hö, äng 800 m NV om 
Allevadsmölla, hygge 1,3 km NNV om Ljungagården, 
torräng 900 m VNV om Lyckås.

Lithospermum arvense, sminkrot, ta.
Echium vulgare, blåeld, a.

Lamiaceae
Teucrium scordium, lökgamander, Hö 1909 (O. Wode 
LD).

Scutellaria galericulata, frossört, a.
Glechoma hederacea, jordreva, a.
Prunella vulgaris, brunört, a.
Galeopsis speciosa, hampdån, a - G. tetrahit, pip

dån, a -G. bifida, toppdån, a -G. ladanum, mjukdån, 
s, Hö, åker 1,5 km NV-VNV om kyrkan.

Lamium galeobdolon, gulplister, ta, mest i Bj och

Hö-L. album, vitplister, a-L. purpureum, rödplister, 
a - L. hybridum, flikplister, a - L. moluccellifolium, 
mellanplister, s, Br, åker 500 m VNV om Bussjö 
(NV:a); He, Åkesholm 1899 (L. M. Neuman) - L. 
amplexicaule, mjukplister, ta.

Ballota nigra, bosyska, ta.
Stachys sylvatica, stinksyska, ta, mest i Bj och Hö - 

5. palustris, knölsyska, a.
Satureja vulgaris, bergmynta, ts (5 lok), Bj och Hö 

- 5. acinos, harmynta, s, Hö, torrbacke 650 m S om 
Allevadstorp; S, grustag 800 m ONO om kyrkan.

Hyssopus officinalis, isop, Hö, Högestad by 1965 
(H. Johansson).

Origanum vulgare, kungsmynta, ts (5 lok), endast 
nära kusten i Bj; Hö, Lyckås 1897 (O. Holmberg).

Thymus pulegioides, stortimjan, Hö, Lyckås 1933 
(G. Almquist). - T. serpyllum, backtimjan, ts (6 lok), 
Bj, Bo, Br och Hö.

Lycopus europaeus, strandklo, a.
Mentha arvensis, åkermynta, a - M. gentilis, ädel- 

mynta, Hö, Fylan (L. M. Neuman) - M. aquatica, 
vattenmynta, ta - M. aquatica x arvensis, ta.

Solanaceae
Solanum dulcamara, besksöta, a - S. nigrum, natt
skatta, ta.

Physalis alkekengi, judekörs, s, Bj, havsstranden 
nära Svarte.

Lycium barbarum, bocktörne, ts (3 lok), Bj och Ö, 
förvildad.

Hyoscyamus niger, bolmört, ts, Bj, havsstranden 
SV och SO om Vilhelmsborg; S, grustag 1,1 km ONO 
om kyrkan.

Datura stramonium f. stramonium, spikklubba, s, S, 
grustag 1,1 km ONO om kyrkan.

Scrophulariaceae
Verbascum thapsus, vanligt kungsljus, s, Bj, havs
stranden nära Svarte; S, vid Fredriksberg - V. nigrum, 
mörkt kungsljus, ta.

Linaria vulgaris, gulsporre, a.
Chaenorhinum minus, småsporre, ta (14 lok), mest 

på åkrar.
Scrophularia nodosa, flenört, ta, mest i Bj och Hö.
Limosella aquatica, ävjebrodd, s, Hö, sjön 1,1 km 

VNV om kyrkan.
Veronica serpyllifoUa, majveronika, a - V. triphyl- 

los, klibbveronika, ts, Hö, vägslänt 1,3 km VNV om 
kyrkan, vägslänt 500 m SO om kyrkan; S, åkerkant 450 
m NNO om Herrestads Nygård - V. verna, vårveroni- 
ka, Bj, vid Lilleskog - V. arvensis, fältveronika, a - K. 
praecox, alvarveronika, S, flerstädes på banvallen 
(Holm 1979) - V. scutellata, dyveronika, ta - V. 
anagallis-aquatica, vattenveronika, a - V. catenata, 
dikesveronika, ts, Bj, Bjärsjöholm 1899 (L. M. Neu
man); S, dike 200 m S om Karlshem, kärr 400 m NO 
om Karlshem; Ö, Öja mosse - V. beccabunga, 
bäckveronika, a - V. chamaedrys, te-veronika, a - V. 
officinalis, ärenpris, ta - V. monlana, skogsveronika, 
s, Hö, bokskog 600 m NV om Lyckås - V. agrestis, 
åkerveronika, ta - V. opaca, luddveronika, ts, Br, åker
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500 m S om kyrkan, åker 500 m NV om Bussjö (NV:a); 
Hö, vid Ljungagården, åker NNO om Högestad by - 
V. polita, glansveronika, ts (8 lok), Bj, Bo, Br och Hö - 
V. persica, trädgårdsveronika, a - V. hederifolia 
subsp. hederifolia, murgrönsveronika, a - V. hederi
folia subsp. lucorum Klett & Richter (V. sublobata M. 
Fischer), ta, mest i Bj och Hö. Uppdelningen av 
Veronica hederifolia följer Nordenstam & Nilsson 
(1969). 1 området är subsp. hederifolia allmän på åkrar 
och i trädgårdsland medan den något ovanligare subsp. 
lucorum har iakttagits på skiftande lokaltyper från 
fuktig bokskog till torra åkrar. Övergångsformer mel
lan dessa underarter har också observerats.

Digitalis purpurea, fingerborgsblomma, Hö, bok
skog NV om Lyckås, förvildad.

Melampyrum pratense, ängskovall. s, Hö, skogs- 
bryn 400 m NNV om Lyckås - M. sylvaticum, 
skogskovall, Hö, i Fyledalen (Gosselman 1851) - M. 
cristaturn, korskovall, Hö, Lyckås 1898 (J. Vanberg 
LD) - M. arvense, pukvete, Hö (J. G. Agardh LD).

Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana, stor 
ögontröst, s, Hö, vid Lyckås (Waldheim 1943), käll- 
myren 700 m N om Ljungatorp, Högestad mosse - E. 
rostkoviana subsp. montana, Hö, Lyckås 1898 (O. 
Holmberg LD) - £. strida (E. brevipila subsp. brevipi- 
la), vanlig ögontröst, ts (3 lok), Bj och Hö-E. nemoro- 
sa (E. curta), grå ögontröst, Hö, Lyckås 1898 (O. 
Holmberg LD), Högestad mosse 1970 (T. Karlsson 
LD); Ö, Öja mosse 1886 (E. Ljungström LD) - E. 
nemorosa x strida, Hö, Lyckås 1898 (O. Holmberg 
LD).

Odontites verna, åker.-rödtoppa, ta.
Rhinanthus angustifolius (R. major), höskallra, ta - 

R. minor, ängsskallra, ta.
Pedicularis palustris, kärrspira, ta.
Lathraea squamaria, vätteros, Bj, Bjärsjöholm 

(Gosselman 1851).

Orobanchaceae
Orobanche major, klintsnyltrot, Bj, Bjärsjöholm i 
sandhålan 1892 (L. M. Neuman).

Lentibulariaceae
Pinguicula vulgaris, tätört, ts, Bj, rikkärr 200 m Ö om 
Hersare; Hö, källmyren 500 m V om Allevadsmölla, 
Högestad mosse, källmyren 700 m N om Ljungatorp.

Utricularia vulgaris, vattenbläddra, ts (4 lok), He, 
Hö, S och Ö, Öja mosse (E. Ljungström i Areschoug 
1881) - U. intermedia, dybläddra, ts (6 lok), Bj, Hö 
och Ö - U. minor, dvärgbläddra, s, Hö, blöta partier av 
Högestad mosse; Ö, Öja mosse (Neuman 1896).

Plantaginaceae
Plantago major, groblad, a -P. media, rödkämpar, ts 
(7 lok), Bj, Br, Hö och S-P. lanceolata, svartkämpar,
a.

Rubiaceae
Sherardia arvensis, åkermadd, ta.

Galium aparine, snärjmåra, a - G. vaillantii, grön- 
blommig snärjmåra, a- G. uliginosum, sumpmåra, a - 
G. palustre, vattenmåra, a-G. odoratum, myska, ts (5 
lok), endast Bj och Hö men där lokalt riklig - G. 
boreale, vitmåra, a - G. saxatile, stenmåra, ts (7 lok), 
endast Bj och Hö-G. verum, gulmåra, a-G. mollugo, 
stormåra, a —G. mollugo x verum, ts, Bo, vägren strax 
NV om kyrkan; He, liten äng 400 m S om Biåsborg; S, 
grustag 800 m ONO om kyrkan.

Adoxaceae
Adoxa moschatellina, desmeknopp, ta (12 lok), mest i 
Bj och Hö.

Caprifoliaceae
Lonicera periclymenum, vildkaprifol, Bj, Bjärsjöholm 
(Linné 1751) - L. xylosteum, skogstry, ts (8 lok), Bj, 
Hö och S.

Symphoricarpos rivularis, snöbär, ta, länge kvarstå
ende efter odling och ibland förvildad.

Sambucus racemosa, druvfläder, ta, dock endast Bj, 
Hö och S -5. nigra, fläder, a.

Viburnum opulus, olvon, ta, mest i Bj och Hö.

Valerianaceae
Valerianella locusta, vårklynne, ts (7 lok), Bj, He och 
S - V. dentata, sommarklynne, Bj, Klintholmen å 
havsstranden 1910 (H. Christoffersson LD); Hö, 
Lyckås 1897 (O. Holmberg LD).

Valeriana sambucifolia, vänderot, ta - V. officina
lis, läkevänderot, ta - V. dioica, småvänderot, ta.

Dipsacaceae
Succisa pratensis, ängsvädd, a.

Knautia arvensis, åkervädd, a.
Scabiosa columbaria, fåltvädd, s, S, grustag 800 m 

ONO om kyrkan.
Dipsacus fullonum, kardvädd, S, torräng 550 m VSV 

om Backagården, troligen förvildad - D. strigosus, 
hårig kardvädd, s, Bj, vägslänt vid bron 600 m VNV 
om Ruuthsbo.

Campanulaceae
Campanula glomerata, toppklocka, s, Ö, vägslänt 500 
m NO om kyrkan - C. rapunculoides, knölklocka, ta — 
C. trachelium, nässelklocka, ta, mest i Bj, He och Hö - 
C. latifolia, hässleklocka, ts (7 lok), Bj, He och Hö, 
lokalt riklig - C. persicifolia, stor blåklocka, ta - C. 
rotundifolia, liten blåklocka, a - C. patula, ängs- 
klocka, Ö, Öja mosse 1906 (H. Christoffersson LD).

Jasione montana, blåmunkar, ts (6 lok), Bj, Hö och 
S.
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Asteraceae
Eupatorium cannabinum, hampflockel, a.

Solidago virgaurea, guilds, a -S. canadensis, kana
densiskt guilds, Bj, Bjärsjöholm (Linné 1751).

Bellis perennis, tusensköna, a.
Aster novae-angliae, luktaster, Bj, havsstranden vid 

Klintholmen, förvildad.
Erigeron acer, gråbinka, ts (5 lok), Br, Hö och S-E. 

canadensis, kanadabinka, ta.
Filago arvensis, ullört, s (2 lok), endast i S - F. 

minima, spenslig ullört, s, S, åkerkant 500 m NNO om 
Herrestads Nygård, grustag 800 m ONO om kyrkan.

Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa, ts (5 lok), Bj, 
Hö och S - G. uliginosum, sumpnoppa, a.

Helichrysum arenarium, hedblomster, ts, Bj, torr
äng vid Lilleskog, 450 m S om Bjärsjöholm; S, litet 
hedparti Ö om soptippen 500 m VNV om Herrestads 
Nygård, vägkant S om järnvägen.

Inula salicina, krissla, s, S, järnvägsbanken 1,1 km 
SSO om Fredriksberg.

Xanthium spinosum, S, trädgård i St. Herrestad by 
1964, 1 ex (H. Johansson).

Rudbeckia laciniata, höstrudbeckia, förvildad på två 
lokaler, Hö och Ö.

Helianthus tuberosus, jordärtskocka, förvildad på 
två lokaler i He och Hö.

Bidens tripartita, brunskära, a - B. cernua, nickskä- 
ra, ta.

Galinsoga parvifiora, gängel, ts, Bj, vid livsmedels
industrin; Hö, åker 200 m S om Allevadsmölla; S, 
potatisåker 800 m OSO om Fredriksberg, St. Herre
stad by; Ö, vägkant 1 km ONO om kyrkan - G. ciliata, 
s, Ö, vägkant 1 km ONO om Öja kyrka.

Anthemis tinctoria, färgkulla, S, St. Herrestad 1905 
(H. Christoffersson) - A. arvensis, åkerkulla, a.

Achillea millefolium, röllika, a - A. ptarmica, nys- 
ört, a.

Matricaria inodora, baldersbrå, a - M. inodora var. 
maritima (Tripleurospermum maritimum), kustbal- 
dersbrå, några lokaler på havsstranden i He och Bj - 
M. recutita, kamomill, ts (5 lok), Bj, Hö och Ö - M. 
matricarioides, gatkamomill, a.

Chrysanthemum vulgare, renfana, a - C. leucanthe- 
mum, prästkrage, a-C. parthenium, mattram, Ö, väg
kant vid Öja gård, förvildad - C. segetum, gullkrage, 
ta.

Artemisia absinthium, malört, ta -A. vulgaris, grå
bo, a-A. campestris, fältmalört, ts (7 lok), endast i Bj 
och S.

Tussilago farfara, hästhov, a.
Petasites spurius, spjutskråp, flerstädes på havs

stranden i Bj samt på banvallen i östra Bj - P. 
hybridus, pestskråp, ta - P. albus, vitskråp, s, S, på 
gränsen mot Bromma vid Bussjödal; Br, Bussjö och 
Bussjögård, flera uppgifter, senast 1902 (E. E. Ahlfven- 
gren); Hö, flera uppgifter, senast 1923 (G. R. Ceder- 
gren).

Senecio integrifolius, fältnocka. I Neuman (1896) 
uppges arten från ”Fylan nära Lyckås station”. Troli
gen ligger denna lokal ej i Högestad - 5. palustris, 
kärrnocka, ts, Bj, Bjärsjöholm 1901 (H. Christoffers
son LD); Hö, torvgravar i Högestad mosse; S, kärr 200 
m S om Karlshem, kärr 400 m NO om Karlshem, kärr 
1,4 km S om Herrestads Nygård; Ö, Öja mosse, kärr

1,4 km OSO om Öja kyrka-5. vulgaris, korsört, a -S. 
sylvaticus, bergkorsört, s, S, planterad barrskog 500 m 
NNO om Bredasten - S. viscosus, klibbkorsört, ts (5 
lok), Bj, He, Hö och S— S. vernalis, vårkorsört, ta-5. 
vernalis x vulgaris, Ö, Öja 1907 (H. Christoffersson 
LD)-S.jacobaea, stånds, ta (12 lok), mest i Hö och S.

Calendula officinalis, ringblomma, förvildad på två 
lokaler, Bj och S.

Echinops sphaerocephalus, bolltistel, Bj, vägren 500 
m S om Bjärsjöholm, förvildad.

Carlina vulgaris, spåtistel, s, Bj, torräng 200 m S om 
Vilhelmsborg; Hö, torräng vid Högestad mosse.

Arctium lappa, stor kardborre, s, Hö, vid gården 1,1 
km SSV om Ljungagården - A. lappa x minus, Hö, 
Fylan 1898 (L. M. Neuman)-A. lappa x tomentosum, 
Hö, Lyckås 1894 (H. Möller LD), Fylan 1898 (L. M. 
Neuman), Lyckås, vid vägen till Eriksdal 1925 (C. 
Sandberg LD) - A. lappa x vulgare, Hö, Lyckås 1894 
(H. Möller LD) - A. vulgare, lundkardborre, ta (10 
lok), endast i Bj och Hö - A. tomentosum, ullig kard
borre, a - A. minus, liten kardborre, ta.

Carduus crispus, krustistel, ta - C. acanthoides, 
piggtistel, ta - C. acanthoides x crispus, Bj, Bjärsjö
holm vägen vid kvarnen 1887 (uppgiftslämnare sak
nas); Hö, Högestad 1907 (A. E. Gorton LD), Högestad 
Nygård 1911 (H. Christoffersson).

Cirsium vulgare, vägtistel, a-C. palustre, kärrtistel, 
a-C. acaule, jordtistel, ta-C. acaule x arvense, Bj, 
Bjärsjöholm 1922 (C. Sandberg LD) - C. acaule x 
oleraceum, s, Hö, vid Högestad mosse, källmyren 700 
m N om Ljungatorp - C. oleraceum, kåltistel, a - C. 
oleraceum x palustre, s, Hö, källmyren 500 m V om 
Allevadsmölla, kärr 600 m SSO om Lyckås - C. arven
se, åkertistel, a.

Onopordum acanthium, ulltistel, s, S, vägren 500 m 
NNO om kyrkan.

Serratula tinctoria, ängsskära, ts, Hö, Högestad 
mosse, kärr 600 m SSO om Lyckås; S, fuktäng 800 m V 
om Bredasten.

Centaurea jacea, rödklint, a-C. nigra, svartklint, s, 
Hö, vägslänt Ö om Allevadstorp - C. scabiosa, vädd- 
klint, a-C. cyanus, blåklint, a.

Cichorium intybus, cikoria, a.
Lapsana communis, harkål, a.
Arnoseris minima, klubbfibbla, Hö (Lilja 1838, 1870, 

Gosselman 1851), Lyckås 1900 (O. Holmberg).
Hypochoeris radicata, rotfibbla, ts, S, några lokaler 

i söder; Ö, Öja mosse.
Leontodon autumnalis, höstfibbla, a - L. hispidus, 

sommarfibbla, ts (4 lok), Bj, Hö, S och Ö, Öja mosse 
1908 (H. Christoffersson LD).

Scorzonera humilis, svinrot, ts (4 lok), endast i Hö.
Tragopogon pratensis subsp. pratensis, ängshaver- 

rot, ta - T. pratensis subsp. minor, ta.
Picris hieracioides, bitterfibbla, s, Bj, järnvägsban

ken vid livsmedelsindustrin; Hö (Fries 1835, Lilja 
1838, 1870, Gosselman 1851, Areschoug 1866, 1881).

Crepis paludosa, kärrfibbla, ta, mest i Hö - C. 
praemorsa, klasefibbla, s, Hö, torrare partier av 
källmyren 700 m N om Ljungagården - C. tectorum, 
klofibbla, ta - C. biennis, skånefibbla, s, Bj, vägslänt 
400 m N om kyrkan - C. capillaris, grönfibbla, s, Bj, 
vägslänt 1 km SO om Ruuthsbo; S, vid gården 350 m 
SSO om Piledal.
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Sonchus arvensis, åkermolke, a - 5. oleraceus, 
kålmolke, a-5. asper, svinmolke, a.

Lactuca muralis, skogssallat, ta, mest i Bj och Hö - 
L. serriola, taggsallat, s, Ö, industritomt 700 m SSO 
om kyrkan - L. macrophylla, parksallat, s, S, vid 
Karlsfålt, 800 m SO om Karlsfälts gård 1965 (H. 
Johansson), vägkant i St. Herrestads by 1967 (H. 
Johansson).

Taraxacum grupp Vulgaria, ogräsmaskrosor, a.
Hieracium pilose Ila, gråfibbla, a - H. auricula, 

revfibbla, ta - H. aurantiacum, rödfibbla, s, S, 
grustaget 1,3 km N om Fredriksberg - H. grupp 
Sylvatica, skogsfibblor, s, Hö, bokskog 700 m SV om 
Ljungagården (av gruppens arter har H. grandidens 
rapporterats från Bj, Bjärsjöholm i parken 1942 (C. 
Sandberg) och H. pycnodon från Hö, utkanten av 
Lyckås bokskog (Arwidsson 1928)) - H. grupp Vul
gata, hagfibblor, ts (3 lok), Bj och Hö - H. 
umbellatum, flockfibbla, ta.
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Använda kartor
Ekonomisk karta, bladen Baldringe (1916), St. Kö

pinge och Kåsehufvud (1915), Tomelilla (1916) och 
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Projekt Linné fortsätter härmed att lämna rap
porter för hotade (och utgångna) svenska växter 
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93. Allium strictum Schrad. - klipplök

Förekomst i Skandinavien. Ej i D, N, F. När
mast känd från stränder och öar i norra Ladoga.

Förekomst i Sverige. Öland, H-län, Hulterstad 
1 ex 1976, kvar men ej blommande 1978. - 
Resmo ca 10 ex 1976 och 1978. - Vickleby 
lokal (1) först insamlad 1946, bestämd och 
återfunnen 1976, då ca 50 ex jämte flera sterila på 
ca 20 m2, även 1978, (2) nära föregående, flera 
små spridda lokaler med totalt 300 ex 1977-1978, 
(3) över ett större område med grupper om 10-20 
ex, totalt ca 200 blommande ex 1977, 300-400 ex 
1978. - Sandby 2-3 blommande ex 1978. - 
Ventlinge 1 ex 1978.

Nuvarande status. Arten är nyupptäckt och 
sannolikt kommer ytterligare lokaler att bli funna 
de närmaste åren. Den har ett centrum i Vickle
by med flera individrika förekomster; utanför 
detta är lokalerna få och individfattiga.

Arten är sannolikt ej hotad. Det har dock 
anmärkts att den ej setts på de intensivt fårbeta-

de delarna inom förekomstområdet. Ett måttligt 
kreatursbete anses å andra sidan gynna dess 
förekomst. En viss insamling har förekommit.

Herbariematerial. Några enstaka ark finns.
Litteratur. Lundgren 1976.
Uppgiftslämnare. B. Danielsson, E. D. 

Johansson, B. Lundgren, Å. Lundqvist, F. 
Svensson.

Nuvarande skydd. Inget.
Skyddets värde. Så länge inget hot mot växten 

finns är särskilda skyddsåtgärder obefogade. 
Skulle hot uppkomma, t ex ändrad betesgång i 
området, bör omgående ett par av lokalerna i 
Vickleby avsättas som reservat och vårdplaner 
utarbetas.

Odling. Svenskt material förekommer såvitt 
känt ej i odling i de offentliga botaniska trädgår
darna. Växten är lättodlad och lättförökad; ma
terial av utländskt ursprung prövat. Fröna är 
lätta att bevara i fröbank med gängse metoder.

Undersökning. Ytterligare lokaler för arten 
bör eftersökas. Då arten förmodligen varit isole
rad länge på Öland skulle ett detalj studium, och 
jämförelser med andra förekomster vara av in
tresse.

Kontroll. Så länge arten saknar skydd är viss 
kontroll av dess förekomster angelägna.
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Några facktermer
Endemisk: En växt som uteslutande finns inom ett 

begränsat område. En endemisk växt kan an
tingen ha bildats i eller nära det nuvarande 
området, eller ha haft en stor utbredning tidigare, 
men dött ut överallt utom där den nu förekom
mer (reliktendem)

Fröbank: Institution som tillvaratar genetiskt ma
terial (spec av gamla kulturväxtsorter) utan tids- 
och utrymmeskrävande odling. Fröna lagras i 
kyla; grobarheten kontrolleras regelbundet ge
nom sådd av småportioner; när grobarheten 
sjunker odlas materialet upp, så att man tar ett 
förnyat frömaterial för Vidare lagring 

Karst: Aivarparti som genomsätts av - ofta djupa 
och breda - sprickor. Detta innebär bättre dräne
ring och floran blir därigenom rikare, bl a med 
buskar och skuggfordrande arter 

Klon: Summan av alla individ (eller skott) som 
uppkommit ur en enda ursprungsplanta genom 
vegetativ förökning. Medlemmarna av en klon är 
genetiskt helt lika (om inte någon mutation in
träffat)

Långdagsvaxt: Växt som kräver långa dagar för att 
blomma

Naturaliserad: Ursprungligen införd växt, som gått 
utimem naturlig vegetation 

Population: Summan av alla individ av en art som 
finns inom ett visst område, och som därför (åtm 
teoretiskt) kan utväxla arvsanlag 

Raderat: Starkt störd kulturmark, t ex industritom
ter, hamnar: här dyker ofta upp främmande 
växter, ruderatväxter

Självsterilitet: Egenskap som förhindrar inavel. 
Blomman sätter inte frö om den pollineras med 
pollen från samma individ (eller ett genetiskt 
identiskt individ), utan endast om pollenet kom
mer från en annorlunda individ av samma art 

Sommarannuell: Ettårig växt som gror på våren 
Spontan: Ej inkommen med kulturen; inhemsk, 

indigen
Submers: Nedsänkt; submers växt: undervattens- 

växt
Utlöpare: Nedliggande skott, som slår rot och på 

så vis ger upphov till nya plantor 
Växtföljd: Ordningsföljd mellan olika grödor på 

samma åker

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Flerårig, medelhög 

ört. Förökar sig vegetativt och med frön. Växer i 
karstsprickor och vittringsgrus på alvarmarker; 
förekomstsättet antyder att växten kan ha över
levt i sprickor o likn vid ett tidigare större 
betestryck. Det är anmärkningsvärt att växten så 
länge undgått uppmärksamhet på det öländska 
alvaret, som ansetts vara floristiskt välkänt. 
Växtens förekomster ger en fingervisning om att 
det inte rör sig om en sen nyetablering utan att 
den funnits i området länge. En utredning av 
denna fråga vore av stort intresse.

94. Betonica officinalis - läkebetonika, 
humlesuga

Förekomst i Skandinavien. I D främst på Lol
land, där den tidigare var ganska vanlig, men nu 
blivit mycket sällsynt; känd som spontan från 
ytterligare några äldre förekomster i landet, 
dessutom förvildad; växten uppges nu som sår
bar. I N och F enbart känd från förvildade före
komster.

Förekomst i Sverige. Skåne, M-län, S. Sandby 
ett mindre bestånd med få blombärande skott 
1975, 1977. - Bosarp lokal (1) 8-10 ex spridda 
inom ett större område 1976, (2) nära föregående 
påjärnvägsren, några få ex 1976.

Läkebetonikan hör till Skånes äldsta kända 
växter, omtalad från Stehag redan 1534. Som 
spontan har den varit känd från talrika platser i 
landskapets sydvästra del (jfr Weimarck 1963). 1 
början av 1930-talet hade lokalerna blivit färre 
och växten fanns som spontan säkert kvar endast 
i Torrlösa, Strö, Stehag, Remmarlöv, Bosarp, V. 
Sallerup och S. Sandby socknar; dessutom var 
den funnen som förvildad på ytterligare platser. 
Från 1950-talet blir växten allt sällsyntare. Mot 
slutet av årtiondet endast i Bosarp (ställvis riklig 
1952, jfr Sylvéns optimistiska rader 1953), Ste
hag (sannolikt senast sedd 1957) och S. Sandby. 
Numera kvarstår antagligen endast de två ovan
nämnda förekomsterna; dock är förekomster i 
Stehag inte helt uteslutna trots att växten har 
eftersökts förgäves flera gånger i sen tid.

Växten är dessutom känd från flera förvildade 
förekomster, och här uppträder den vanligen i 
en från den spontana avvikande typ. En rik 
förekomst i Stockholms län, Sollentuna, är se
dan 1975 skyddad som naturminne; här finns 
tusentals ex.

Nuvarande status. De spontana förekomster
na för arten har varit föremål för en drastisk 
reduktion under innevarande sekel. Kvar finns 
med säkerhet endast två förekomstområden med 
mycket få individ. Lokalen i S. Sandby är sedan 
1942 fridlyst. Växten undanträngs här ofta av
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åkertistel och krissla och behöver upprensning 
för sitt fortbestånd. Frösättningen uppges utebli 
då beståndet utgörs av en självsteril klon (B. 
Lövkvist muntl). I det spridda beståndet i Bos- 
arp trängs växten undan hårt till följd av inten
sivt bete.

Herbariematerial. Ett rikt material finns i de 
offentliga samlingarna.

Litteratur. Lövkvist 1960, Nihlgård & Mar
tinsson 1976, Sylvén 1932, 1953, Weimarck 1957, 
1963.

Uppgiftslämnare. J. Ekman, C. Hansson, B. 
Lövkvist, G. Mattiasson, H. Rickman, T. 
Westermark.

Nuvarande skydd. Växtplatsen i S. Sandby är 
skyddad som naturminne inom ett reservat; be
träffande förekomsten i Sollentuna jfr ovan.

Skyddets värde. Vidtagna skyddsåtgärder har 
inte varit effektiva. Inom naturminnet i S. Sand
by bör årliga upprensningar göras för att bevara 
det objekt naturminnet avsatts för. Snarast bör 
också förekomsten (1) i Bosarp inventeras och 
skyddas eftersom det där förefaller finnas bättre 
förutsättningar att för framtiden bevara arten 
med fungerande reproduktionsförhållanden.

Vårdåtgärder. I Bosarp (1) har växten till följd 
av hårt bete trängts in i snår och buskar. Ett 
måttligare bete skulle kanske ge arten bättre 
spridningsmöjligheter. Vid upprättande av sköt- 
selplan bör tidigare brukningsförhållanden på 
platsen om möjligt dokumenteras och planen 
anpassas efter dessa.

Odling. Växten förekommer stundom i odling 
och kan ibland förvildas. Det är ej känt om 
skånskt spontant material förekommer i odling. 
Växten är lättodlad. Av intresse vore att i odling 
bevara den svenska typen av arten, då den i 
vissa avseenden avviker från mellaneuropeiska 
typer.

Kontroll. Så länge Bosarpslokalen saknar 
skydd är årliga kontroller av förekomsten nöd
vändiga.

Hotkategori. (Som spontan) utdöende.
Allmänna upplysningar. Flerårig, medelhög 

ört. Förökar sig dels vegetativt genom den kry
pande jordstammen (jfr ovan) dels med ’frö’. 
Växten har tidigare haft gott anseende som läke
ört; numera odlas den mera sällan och då huvud
sakligast som prydnadsväxt. Växer i ganska öp
pen lövskogsmark, gärna med ek, men också på 
ängar och renar på näringsrik mark. Den förefal
ler åtminstone delvis kulturgynnad. Orsakerna

till växtens tillbakagång i Sverige är något okla
ra. Avverkning av skog, plantering av barrträd, 
uppodling av lokaler har framhållits, liksom för 
intensivt bete. Bevarandet av klonen i S. Sandby 
är teoretiskt intressant. Det visar vad som kan 
inträffa inom ett skyddat område, då ej tillräckli
ga kunskaper funnits vid anpassandet av sköt
seln till växtens biologiska funktioner (förutsatt 
att inte Ursprungspopulationen utgjorts av en 
enda klon, vilket kanske kan avgöras på befint
ligt herbariematerial).

95. Bromus secalinus - råglosta

Förekomst i Skandinavien. I D tidigare mycket 
allmän framförallt i de jylländska rågåkrarna, 
numera mycket sällsynt och huvudsakligen på 
ruderat, uppges vara hotad (Lpjtnant & Worspe 
1977), i N sannolikt endast kvar på ruderat, i 
sydvästra F och på Åland kanske kvar i några 
rågåkrar men avsevärt sällsyntare än förr och på 
väg att försvinna.

Förekomst i Sverige. Råglostans tidigare ut
bredning framgår av karta 260 i Hultén (1971). 
Växten har varit ganska allmän i större delen av 
Sydsverige, i vissa åkerbruksområden sannolikt 
allmännare än kartan visar. Växten har gått 
starkt tillbaka. Förekomster i åkrar finns nu 
nästan bara på Öland och Gotland, särskilt Fårö. 
Sentida fynd på fastlandet har nästan alla gjorts 
på avfallsplatser o likn.

En speciell inventering av råglosta och andra 
nu sällsynta åkerogräs har utförts på Gotland 
1977 och 1978 (av R. Svensson och M. Wigren); 
det är främst på denna uppgifterna nedan base
ras.

Gotland, I-län, Eksta lokal (1) riklig i råg, (2) 
riklig i råg. - Östergarn, måttlig i korn. - Lärbro, 
måttlig i blandsäd. - Fårö, lokal (1) riklig i råg, 
(2) måttlig i råg, (3) 1 ex i råg, (4) flera på 
avfallsplats, (5) sparsam i vete, (6) 1 ex i råg, (7) 
riklig i råg, (8) sparsam i råg, (9) sparsam-måttlig
1 råg, (10) måttlig på träda, (11) måttlig-riklig på 
fårbetad träda, (12) måttlig i råg. - Ytterligare 
förekomster på Gotland kan finnas.

Öland, H-län, Alböke ej sparsam 1976. - Boda
2 lokaler under 60-talet senast 1969 då 1 ex. - 
Egby soptipp 1978. - Högby, en lokal fram till 
slutet av 1960-talet. - Kastlösa sparsam 1972. - 
N. Möckleby en lokal 1972. — Persnäs sparsam 
1978.-Sandby, lokal (1) sedd 1972, 1975,(2) här

6 - Svensk Bot. Tidskr.



och där i råg 1977. - Stenåsa en lokal 1975. 
Ytterligare recenta lokaler på Öland är tänkbara.

En preliminär sammanställning av de senast 
kända förekomsterna i de olika landskapen har 
gjorts, grundad på uppgifter i provinsfloror och 
herbariematerial i S och UPS: Skåne, Åhus 
avfallsplats 1976 (rågåker Brönnestad 1942). - 
Blekinge, Åryd 1949. - Halland, Vallda 1964 råg
åker. - Småland, Kristdala 1974 trädesåker, nu 
utgången (Gårdveda och Virserum jfr Stenstorp 
& Nelin 1976); i Småland torde ännu förekoms
ter finnas. - Västergötland, Ullervad 1962, 
Mölndal 1966. - Bohuslän, Skaftö 1962. - Öster
götland, Stjärnorp 1972. - Dalsland, Dals-Ryr 
1952. - Värmland, Högerud 1943. - Närke, 
Svennevad 1956. - Södermanland, Flen 1943. - 
Västmanland, Västerfärnebo 1950. - Upp
land, Börje soptipp 1961. - Dalarna, Ludvika 
järnvägsområde 1952. - Gästrikland, Gävle 
hamnen 1930. - Hälsingland, Ljusdal 1913. - 
Härjedalen, Hede 1929. - Jämtland, Strömsund 
1913. - Medelpad, Njurunda 1913. - Ångerman
land, Ytterlännäs 1943. - Västerbotten, Lövång
er 1936. - Norrbotten, Piteå barlastplats 1939. - 
Lycksele lpm, Lycksele järnvägsstation 1927. - 
Lule lpm, Gällivare 1936. - Torne lpm, Kiruna 
1909. - Sammanställningen ger i korthet en bild 
av växtens försvinnandehistoria.

Nuvarande status. Som åkerogräs nästan helt 
försvunnen på svenska fastlandet, med undantag 
från ovan angivna områden i Småland. Numera 
även allt sällsyntare på Öland och Gotland och 
även där stadd i snabbt försvinnande om undan
tag görs för Fårö. På Fårö förfaller växten idag 
ha sitt starkaste fäste i landet.

Försvinnandet, som blev märkbart redan 
omkr 1920, har gått mycket snabbt och har 
många paralleller med klättens. Som främsta 
orsak står en förbättrad utsädesrensning. Fruk
terna förlorar snabbt sin grobarhet i jorden.

Herbariematerial. Ett rikt material finns, även 
från senare tid.

Litteratur. Almquist 1965, Fries 1971, Gen
berg 1978, Hasselrot 1967, Stenstorp & Nelin 
1976.

Uppgiftslämnare. P.-A. Andersson, M. 
Aronsson, K.-G. Bringer, Å. Lundqvist, U. 
Malmgren, J. W. Mäscher, Ö. Nilsson, F. 
Svensson, R. Svensson, M. Wigren.

Nuvarande skydd. På Gotland kommer tre 
åkrar inom reservat att besås med gotlandsråg 
med viss inblandning av råglosta och andra ogräs
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för att pröva möjligheten att skydda dessa för
svinnande växter.

Skyddets värde. Initiativet från Gotland är 
värt allt stöd och leder förhoppningsvis till att 
åkrar i andra områden skyddas och brukas efter 
gamla metoder, och att samtidigt de ’gamla’ 
ogräsen då får en fristad, en typ av kultur-natur
reservat (jfr Projekt Linné, rapport 50). I Dalar
na har en grupp fältbiologer försökt att bevara en 
hel gård och sköta dess marker på gammalt sätt 
och därigenom ge ogräsen en möjlighet att hålla 
sig kvar.

Odling. Material från flera lokaler på Gotland 
odlas i Uppsala botaniska trädgård. Råglostan 
odlas också i Helsingborgs botaniska trädgård. 
Växten är mycket lättodlad men kräver årlig 
fröskörd. Frukterna är av en typ som lätt kan 
bevaras i fröbank.

Kontroll. Det är angeläget att vidare följa 
växtens tillbakagång.

Hotkategori. Utdöende.
Allmänna upplysningar. Ettårigt, huvudsakli

gen höstgroende, medelhögt gräs. Förökar sig 
med ’frön’, som följer utsädet. Växten har till 
följd av sin biologi varit lätt att utrota genom 
förbättrad frörensning. Den har huvudsakligen 
vuxit som ogräs i höstråg, mera sällan i andra 
grödor. Det är inte känt om växten naturaliserats 
på någon plats i landet. Sällsynt uppträder den 
som adventiv. Växten är under försvinnande i 
hela Europa.

96. Carex halophila F. Nyl. - österbottensstarr

Förekomst i Skandinavien. 1 N flerstädes utefter 
ishavskusten, i F vid Bottniska viken på flera 
lokaler och liksom i N ej hotad. De skandinavis
ka förekomsterna jämte några i angränsande 
delar av norra Ryssland är de enda kända för 
arten.

Förekomst i Sverige. Bakgrunden till att arten 
togs upp inom Projekt Linné, var att den tidigare 
endast varit känd från en enda svensk lokal, 
Granön i Kalix (Hylander 1966). En 1976 gjord 
inventering visar att arten varit mycket förbi
sedd. Arten har noterats från Norrbotten, 
BD-län, Haparandas yttre skärgård, på ca 25 
skilda öar (L. och S. Austi, Enskär, Eva, Haru, 
Hepokari-Inakari, Höynänkari, Kajava vid 
Sandskär, Kataja, Klaus, Korkea, Lådan, Mali, 
Rautaletto, Riskilö, Räiskä, Sandskär, Ses- 
kar-Furö, Skomakaren, St. Hamnskär, St. Harr-
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Fig 1. Carex holostoma, kolstarr, och dess miljö. Riksgränsfjället 27.7.1977. Foto Roland Carlsson, Lekeryd.

Carex holostoma grows in a limited area in the mountains of Torne lappmark, northernmost Sweden. It occurs, 
often in pure stands, on rock ledges kept moist by water from thawing snow.

sten, Tantamanni, Tervaletto, Tome-Furö, V. 
Knivskär, Äijänpojanlehto, Ö. Knivskär, Ö. 
Launinkari). Av uppgiftslämnarna betraktas 
växten som ”utbredd” i östra Norrbottens skär
gård. Arten är 1978 även noterad från Lule 
skärgård.

Nuvarande status. Som framgått är arten av
sevärt vanligare än som varit känt. Något hot 
mot dess existens i Sverige har ej rapporterats. 
Växten tillhör ett systematiskt mycket svårbe
mästrat artkomplex och förväxlingar kan göras 
med andra taxa, då kanske närmast med C. 
aquatilis Xpaleacea. Denna hybrid har noterats 
från nästan lika många öar som C. halophila. 
Från den hybriden skiljs C. halophila nästan 
enbart genom en bättre fertilitet.

Herbariematerial. Endast enstaka ark finns 
från Sverige.

Litteratur. Hallman & Persson 1978, Hylander 
1966.

Uppgiftslämnare. A. Hallman, K. Persson.
Nuvarande skydd. Några av förekomsterna 

ligger i naturreservat eller i planerade sådana.
Vårdåtgärder. Inga speciella åtgärder är nöd

vändiga.
Odling. Finskt material av arten har tidigare 

odlats i Uppsala botaniska trädgård. Växten är 
lättodlad och lättförökad.

Undersökningar. Artens systematiska ställ
ning och avgränsning behöver studeras.

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Flerårig medelhög 

starr. Förökar sig med krypande jordstammar 
och frukter. Inom lokalerna sker sannolikt för

ökningen mest vegetativt. Växer på havsstrand
ängar och i strandängsfragment mellan klippor 
och block. Arten hybridiserar med flera av sin 
sektions arter men inga av dessa hybrider är 
kända från Sverige.

97. Carex holostoma - kolstarr

Förekomst i Skandinavien. Åtskilliga lokaler i N 
och F (även i angränsande delar av Ryssland) 
och där ej hotad, dock fridlyst i F. Ej i D. De 
nordiska förekomsterna är de enda i Europa.

Förekomst i Sverige. Torne lappmark, 
BD-län, Riksgränsfjället (Katteråive) 650-700 m, 
upptäckt här som svensk 1936, förekomsten 
uppgavs då som ’mycket individrik’; några 
spridda grupper, den största ett ca 50 m långt 
bestånd 1973, på en yta av ca 15 m2 spridda 
bestånd 1977 (rapporterna från 1973 och 1977 
grundas ej på metodiska eftersökningar av ar
ten), ca 10 spridda småbestånd och 2 större 1978. 
- Tuipals nordsluttning, ca 650 m, smärre be
stånd inom ca 15 m2 1978. - Ytterligare före
komster är kända O till NO om Pältsa (jfr Jalas 
1949) men har ej inventerats under senare år. Det 
finns ingen anledning att befara att dessa lokaler 
skadats. En noggrann inventering skulle förmod
ligen avslöja ytterligare förekomster.

Nuvarande status. Förekomsterna O om Pält
sa uppges som rika och är ej hotade. På Riks
gränsfjället har sannolikt inte heller förekomsten 
förändrats stort sedan upptäckten. Viss insam
ling har dock skett. En närbelägen linbanestation 
har inneburit ett tydligt ökat slitage inom lokalen



även om arten ännu inte direkt påverkats. Fram
förallt vintertid är området mycket besökt av 
turister.

Herhariematerial. Ganska talrika insamlingar, 
framförallt från Riksgränsfjället.

Litteratur. Hedberg, Mårtensson & Rudberg 
1952, Jalas 1949, Nygren 1936.

Uppgiftslämnare. R. Carlsson, B. Jonsell, Ö. 
Nilsson, H. Rickman, G. Sandberg.

Nuvarande skydd. Inget.
Vårdåtgärder. I samband med linbanans an

läggning vid Riksgränsen informerade G. Sand
berg om kolstarrförekomsternas läge och hän
syn till detta togs. Det är angeläget att följa 
nerslitningseffekterna på platsen och om möjligt 
kanalisera besökarna efter bestämda vägar så att 
växtplatserna ej skadas. Gnagarskadorna på be
stånden var 1978 ganska omfattande.

Kontroll. Så länge växten saknar skydd är det 
angeläget att kontrollera beståndsutvecklingen 
på Riksgränsfjället och på så sätt i tid förhindra 
allvarlig skada på växtplatserna, av vilka några 
har ett ganska utsatt läge och är mycket lätta att 
förstöra genom t ex oförsiktigt tramp.

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Flerårig, tämligen 

lågvuxen starr. Förökningen inom bestånden 
sker troligen nästan uteslutande vegetativt ge
nom den rika utlöparbildningen. Varje smärre 
bestånd bör därför betraktas som en klon. Blom
ningen uppges vara oregelbunden och ofta ses 
bara enstaka axbärande strån, vid ett besök 1978 
i Riksgränsen föreföll nästan samtliga strån av
gnagda. Här utgörs de flesta växtplatserna av 
smältvatten översilade klipphyllor. Ofta är kol
starren den enda kärlväxten. Vid Tuipal växer 
arten på mera slät, översilad mark; underlaget 
förefaller grusigt och kalkfattigt. Utanför Fen- 
noskandia är växten närmast känd från N Sibi
rien och V Grönland.

98. Centaurea phrygia - ängsklint

Förekomst i Skandinavien. Mycket sällsynt i N, 
endast någon enstaka lokal, i F flerstädes och 
framförallt i SO tämligen allmän och ej hotad, ej i
D.

Förekomst i Sverige. Dalarna, W-län, Norr- 
bärke lokal (1) upptäckt 1964, minst några tusen 
ex 1976, tidigare betydligt flera, reducerad ge
nom granplantering och besprutning men nu åter 
ökande, (2) upptäckt 1964 några ex, antalet oför
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ändrat 1976, (3) ett 50-tal ex 1976, (4) upptäckt 
1965, åtskilliga 100 ex 1976 innebärande en avse
värd ökning. - Tidigare också från Norrbärke 
Sundet 1948 och Floda Fagerberget, men där ej 
återfunnen trots eftersökning de senaste åren.

Uppland, C-liin Älvkarleby, 1961 och 1968, 
vägkant, även sedd under 1970-talet.

Medelpad, Y-län, Borgsjö ca 20 ex 1975, tidi
gare känd också bl a från Haverö, först insamlad 
1907 (S) i gammal slåttermark i finnbygd, public 
1919.

Nuvarande status. Ett par rika förekomster 
finns kvar i Dalarna inom ett område där växten 
sannolikt tidigare varit ännu vanligare. Även på 
lokalen i Medelpad har växten ganska goda 
överlevnadsmöjligheter. Lokal (1) i Norrbärke 
vårdas av Ludvikabygdens biologiska förening 
och är den ojämförligt rikaste i landet. Övriga 
lokaler hotas starkt av igenväxning, granplante
ring och besprutningar. Det är uppenbart att 
växten försvunnit eller minskat på flera platser 
och att den kräver viss vård för överlevnad.

Herhariematerial. Ett måttligt material före
ligger i de offentliga samlingarna, mest från 
Dalarna.

Litteratur. Almquist & Björkman 1960, Hy- 
lander 1970.

Uppgiftslämnare. G. Jonasson, J. Knöppel, 
R. Lidberg, B. Lundman, N. Ulin.

Nuvarande skydd. En del av lokal (1) i Norr
bärke är planerad som ev naturvårdsområde och 
sköts av ovannämnda förening. 1 övrigt saknar 
växten skydd.

Skyddets värde. Reservatbildningen för lokal 
(1) i Norrbärke borde genomföras och skötsel- 
plan upprättas. Ev borde ytterligare någon lokal 
skyddas.

Vårdåtgärder. Växten har visst kulturhisto
riskt intresse (jfr nedan), varför hembygdsföre
ningar borde uppta en lämplig skötsel av dess 
förekomster. Dessa bör röjas från invaderande 
sly och slås årligen.

Odling. Ängsklinten har tidigare odlats i Upp
sala botaniska trädgård. Den är lättodlad.

Kontroll. Eftersom arten saknar skydd är re
gelbundna kontroller nödvändiga.

Hotkategori. Sårbar.
Allmänna upplysningar. Flerårig medelstor 

ört. Förökar sig med ’frö’. Växer i öppen ängs
mark, lövskogsbackar o likn, som tidigare an
vänts till slåtter, dessutom vid gårdar och torp. 
Växten är inte ursprunglig i vårt område men
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Fig 2. Centaurea phrygia, ängsklint, 
på en lokal i Norrbärke. Foto Flenry 
Eriksson, Ludvika.

Centaurea phrygia was originally 
introduced into Sweden (probably 
with Finnish settlers in the 16th 
century). It is at present known from 
5 Swedish localities. Four are 
threatened by afforestation, use of 
biocides, or overgrowth. The fifth 
is maintained by a local society, 
but lacks any form of legal protec
tion.
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sedan länge naturaliserad. Dess förekomster ta
lar för att arten ”medföljt finnarna vid bosätt
ningen på 1500-t.” Förekomsterna ligger nästan 
alla i gamla finnbygder. Arten är komplex, den 
svenska formserien hör till subsp. phrygia. Hy
briden med C. jacea (rödklint) är känd från 
Dalarna.

99. Cuscuta epilinum - linsnärja

Förekomst i Skandinavien. I D sannolikt utgång
en, senaste kända förekomst från 1917, tidigare 
utbredd (Lpjtnant & Worspe 1977), sannolikt 
också utgången i N och F, där dock linodlingen 
aldrig varit så omfattande.

Förekomst i Sverige. Numera sannolikt ut
gången som vildväxande i Sverige. Flera mindre 
linodlingar, som upptagits under senare år, har

1977 inventerats med avseende på linogräs men 
förgäves; linodlingar har besökts i norra Upp
land, trakten av Siljan, i norra Gästrikland och 
södra Hälsingland samt på Gotland.

Med hjälp av lokala floror och material från 
herbarierna i LD, S och UPS har en preliminär 
sammanställning gjorts över de senaste fynden 
av linsnärja i de olika landskapen. - Skåne 
Osbyholm 1951. - Blekinge Angerum 1901. - 
Halland Söndrum 1922. - Småland Bergunda 
1924. - Öland Torslunda 1894. - Gotland Hörsne 
1882. - Bohuslän Röra 1913. - Västergötland 
Hällstad 1923, dessutom tillfällig i Mölndal 
1947-48. - Östergötland Risinge 1884. - Dalsland 
Bäcke 1915. - Värmland Gräsmark 1914. - När
ke Pålsboda7954. - Västmanland Arboga 1884. - 
Södermanland Torsberga 1903. - Uppland Ro- 
slagsbro 1937. - Dalarna Gagnef 1938. - Gästrik
land Iggön 1924. - Hälsingland Ljusdal 1924. -



Medelpad Skön 1877. - Ångermanland Ramvik 
1923. - Västerbotten Bygdeå 1922.

Nuvarande status. Sannolikt utgången; senas
te uppgiften om linsnärja i linåker är från Närke 
1954. Ovan gjorda sammanställning visar att 
växten funnits i stora delar av landet och att den 
försvann från de flesta landskapen under 1900-ta- 
lets första två årtionden (linodlingen blommade 
upp under 1:a världskriget). Försvinnandet hade 
samband med den då mera allmänt upphörande 
spånadslinodlingen. Det i handeln nu förekom
mande linutsädet förefaller vara helt fritt från 
frön av linsnärja till följd av förbättrade frörens- 
ningsmetoder.

Herbariematerial. Ett tämligen rikt material 
finns i de offentliga samlingarna.

Litteratur. Almquist 1949, 1965, Fries 1971, 
Hasselrot 1967, Lundqvist 1970, Sändh 1977, 
Weimarck 1963.

Uppgiftslämnare. O. Nilsson.
Odling. Linsnärjan har sedan 1958 odlats i 

Uppsala botaniska trädgård. Det ursprungliga 
frömaterialet kom från Tyskland. Växten frisås 
på lin och är mycket lättodlad men måste årligen 
fröskördas. För att bevara de ur utvecklings- och 
anpassningssynpunkt mycket intressanta lin
ogräsen, som åtminstone i Västeuropa håller på 
att helt försvinna, är särskild odling nödvändig. 
Det vore lovvärt om hembygdsföreningar el likn 
i anslutning till bevarade gårdar anlade mindre 
linåkrar och lät de utrotningshotade linogräsen få 
en fristad i dessa. Frö från samtliga i Sverige 
tidigare förekommande linogräs kan erhållas från 
botaniska trädgården i Uppsala. Dessa ogräs 
skall inte odlas separat utan just vara ogräs i 
linfält.

Hotkategori. (Sannolikt) utdöd. Växten kan 
eventuellt åter komma in tillfälligt.

Allmänna upplysningar. Ettårig, vårgroende, 
slingrande parasit på spånadslin. Förökar sig 
med frön. Växte i linåkrar och var helt beroende 
av denna kultur. Fröna följde utsädet och snär- 
jan var väl anpassad till sin speciella miljö. Fröna 
överensstämmer till sin storlek väl med linets; de 
uppges ej kunna överleva vintern i marken inom 
vårt område, utan klarade sig endast då de 
lagrades med linfröet. I Sverige nådde linodling
en sin största omfattning på 1870-talet men avtog 
därefter snabbt. Tillfälliga uppblomstringar 
skedde under de båda världskrigen. Uinsnärjan 
har följt med i denna utveckling och var sanno
likt under slutet av 1800-talet vanlig i de flesta
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linåkrar. Ofta infekterade den åkrarna fläckvis, 
mera sällan kunde en hel åker angripas. Den 
ansågs som ett svårt ogräs. Förekomster av 
snärja i lin har i Sverige varit kända sedan 1638. 
De allra senaste förekomsterna av linsnärja kan 
ha samband med det statliga stöd linodlingen fick 
1940 och som upphörde 1966. Under denna tid 
var linodlingen mest utbredd i Skåne och södra 
Halland, medan den tidigare var mest allmän i 
Småland och framförallt Hälsingland.

100. Cyperus fuscus - dvärgag

Förekomst i Skandinavien. I D tidigare känd från 
ett 20-tal platser, numera försvunnen från många 
av dessa och ansedd som hotad, under senare år 
endast sedd på några enstaka lokaler (Lpjtnant & 
Worspe 1977). Ej i N, F.

Förekomst i Sverige. Tidigare känd från Skå
ne, M- och L-län, Roslätt första svenska fyndet 
från 1809. senast 1812, Vittskövle 1868-1870, 
Vombsjön 1945-1950 vissa år riklig, förekomsten 
från det sistnämnda året är den senaste med 
belägg styrkta i Sverige, Krageholmssjön 
1821-1908, Råbelövssjön och dess närhet flera 
(7) lokaler 1859-1944, på flera av lokalerna riklig 
vissa år, rapporterades 1974 förekomma på en 
starkt begränsad yta vid Ekestad, Oppmanna- 
sjön 2 lokaler ca 1881-1902, Siesjön 1948.

Gotland, l-län, Vamlingbo 2 lokaler ca 
1832-1881, Havdhem 1940, Sanda 2 lokaler 
1888-1935, Dalhem 1886, Tingstäde 1912-1947 
(senaste uppgiften från Gotland?).

Östergötland, E-län Ringarum 1884 ett ex. - 
Dessutom tillfällig i Göteborg.

Växten har speciellt inventerats för Projekt 
Linné 1976. Närmare redovisning finns publice
rad (Lindberg 1977).

Nuvarande status. Troligen utgången, senast 
sedd (1950) 1974. Växtens sporadiska uppträ
dande på lokalerna gör statusbedömningen tvek
sam: den kunde vara försvunnen flera år för att 
sedan återkomma, och den växlade ofta i fre
kvens från år till år. Klart är dock att arten 
minskat starkt under innevarande sekel. Den 
omnämnda inventeringen gjordes i slutet av juli, 
vilket möjligen var något för tidigt, då växten är 
senblommande och svår att se då den ej blom
mar.

Orsakerna till växtens försvinnande har sam
band med att dess växtplatser förändrats eller 
förstörts. Bidragande till att växtens förekomster
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tidigare ej var få, kan ha varit att nya lämpliga 
växtplatser uppkom vid sjösänkningar och myr- 
dikningar. Då dessa företag sedan blev mindre 
vanliga eller upphörde och de öppna ytorna 
växte igen blev växten åter ovanligare. Samtidigt 
utplånades också dess eventuella, sannolikt få, 
naturliga växtplatser.

Enstaka återfynd är tänkbara. Möjligen kan 
växten också tillfälligt komma in.

Herbariematerial. Ett förhållandevis rikt ma
terial finns i de offentliga samlingarna.

Litteratur. Lindberg 1977, Wiinstedt 1943.
Uppgiftslämnare. P. Lindberg, B. Lövkvist, 

A. Nilsson, H. Rickman, T. Westermark, B. 
Örneberg.

Nuvarande skydd. Växten har inte haft någon 
form av skydd.

Odling. Såvitt känt förekommer ej svenskt 
material i odling i de offentliga botaniska träd
gårdarna. Växten är lättodlad och ofta årligen 
blommande (dock mycket sent, ofta i septem
ber); material från Frankrike prövat i Uppsala 
botaniska trädgård. Fröna behåller sin grobarhet 
länge och kan i jorden invänta lämpliga gro- 
ningsbetingelser. De är av en typ som sannolikt 
lätt kan lagras i fröbanker enl standardmetoder.

Kontroll. Växten bör eftersökas sent på året 
på några av dess senast kända lokaler, framför
allt vid Ekestad. Ev kan på försök lämpliga 
växtplatser återskapas i anslutning till tidigare 
förekomster, där detta bedöms möjligt. Blir väx
ten återfunnen är skydds- och vårdåtgärder 
synnerligen brådskande.

Hotkategori. (Troligen) utdöd.
Allmänna upplysningar. Ettårigt, sommargro- 

ende, lågvuxet halvgräs. Förökar sig med ’frön’ 
(jfr ovan). Växer på fuktig, helst bar torv eller dy 
vid sjöar och dammar eller på nyskapade växt
platser av liknande typ. Starkt växlande i fre
kvens från år till år. Växtens förekomst gynnas 
av vissa kulturåtgärder (jfr ovan). Växten före
faller värmekrävande och förekomsterna i Sveri
ge ligger vid utbredningens nordgräns. Den nor
diska populationen avviker i vissa egenskaper 
från den sydeuropeiska.

101. Lolium remotum - linrepe

Förekomst i Skandinavien. Var förr ett allmänt 
linogräs i D, som sådant numera sannolikt för
svunnet, uppträder däremot av och till som 
tillfälligt inkommen; även i N och F sannolikt

försvunnen som konstant linogräs och numera 
endast tillfällig, i N har arten endast varit känd 
från ett fåtal platser medan den i F varit ganska 
vanlig i sydväst (där kan den ev fortfarande 
finnas kvar).

Förekomst i Sverige. Nu sannolikt utgången 
som linogräs i Sverige. Flera mindre linodlingar 
har inventerats 1977 med avseende på linogräs 
men förgäves (jfr Cuscuta epilinum).

Med hjälp av lokala floror och material från 
herbarierna i LD, S och UPS har en preliminär 
sammanställning gjorts över de senaste fynden 
av linrepe i de olika landskapen. Flera av de 
senaste årens fynd har ej gjorts i linfält utan på 
avfallsplatser, vägkanter o likn. 1 några av 
landskapen finns troligen enstaka senare fynd än 
de här angivna. - Skåne Bjärred 1932. - Blekinge 
Rosenholms station 1924. - Halland Nydala 
1880. - Småland Mönsterås 1928 i lin. - Öland 
Böda 1919. - Gotland Klintehamn 1924 i linåker.
- Bohuslän Uddevalla 1944. - Västergötland 
Brunn 1925, tillfällig i Mölndal 1947. - Östergöt
land Godegård 1923 i linåker. - Värmland Dalby 
1907. - Närke Hidinge 1919. - Västmanland 
Kärrbo 1880. - Södermanland Nacka 1939 väg
kant. - Uppland Bälinge 1948. - Dalarna Gagnef 
1942 i linåker. - Gästrikland Ovansjö 1926 i 
linåker. - Hälsingland Sörala 1951 i linfålt. - 
Medelpad Stöde 1905. - Jämtland Storåsen 1868.
- Ångermanland Överlännäs 1910. - Västerbot
ten Skellefteå 1879.

Nuvarande status. Sannolikt utgången som 
konstant förekommande ogräs; senaste uppgif
ten för linrepe i linåker är från Hälsingland 1951. 
Sammanställningen visar att växten funnits i 
stora delar av landet och den har traktvis angi
vits vara ganska allmän. Sammanställningen vi
sar också att växten haft en viss uppgång i 
antalet förekomster i samband med l:a världs
kriget då även linodlingen blev mera utbredd av 
beredskapsskäl. Försvinnandet har direkt sam
band med upphörande linodling samt att nu 
salufört linutsäde är avsevärt renare än tidigare. 
Som rent tillfällig kan växten sannolikt åter
komma.

Herbariematerial. Ett ganska rikt material 
finns i de offentliga samlingarna.

Litteratur. Se Cuscuta epilinum.
Uppgiftslämnare. Ö. Nilsson.
Odling. Linrepe har sedan 1960 odlats i Upp

sala botaniska trädgård. Det ursprungliga fröma
terialet kom från Tyskland. Växten har ej odlats



tillsammans med lin. Den är lättodlad och kan 
frisås men måste årligen fröskördas. Se i övrigt 
Cuscuta epilinum.

Hotkategori. (Sannolikt) utdöd.
Allmänna upplysningar. Ettårigt, vanligen 

sommarannuellt gräs. Förökar sig med ’frön’. 
Växte i linåkrar och var nästan helt beroende av 
denna kultur. Kvarstående plantor i fälten över
vintrar ej; inte heller frukterna kan övervintra i 
jorden. Av den senare anledningen är ogräs av 
denna typ lätta att eliminera genom god frörens
ning. Växten var biologiskt mycket väl anpassad 
till att följa linet. Sin största utbredning i Sverige 
nådde linrepet under 1870-talet. I åkrarna lär den 
stundom ha varit mycket vanlig och följaktligen 
ett svårt ogräs. Uppgives som svensk första 
gången 1809 från Skåne, men tidigare samman
förd med L. temulentum.

102. Medicago minima - sand lusern

Förekomst i Skandinavien. Sällsynt i D, främst 
på öarna och där ej hotad, i N och F endast 
tillfällig.

Förekomst i Sverige. Skåne, M- och L-län 
(växten specialinventerades för projekt Linné i 
juli 1977), Valleberga, Hammar lokal (1) ca 10 
ex, (2) 5 spridda ex. - Kåseberga lokal (1) 
drygt 20 små spridda ex, (2) ca 25 ex sparsamt 
spridda, (3-8) sex närbelägna platser i branten 
ovanför hamnen över 1 000 ex 1975, ca 100 1977, 
(9) ca 20 ex, (10) 100 m Ö föreg och ca 300 m 
utefter branten 300-500 ex 1975, (11) ca 20 ex 
spridda, (12) omkr 50 större ex på ett mindre 
område, (13) drygt 50 ex, växten uppfattades 
som vanlig i området; från Kåseberga uppgavs 
växten första gången som svensk 1822. - Löde- 
rup ca 20 spridda ex, ev ytterligare flera i omgiv
ningen. - Borrby 10 ex 1975. - 1 Löderup har 
tidigare funnits flera lokaler som nu delvis för
störts eller ändrats; också i St. Köpinge men där 
ej återfunnen. - Degeberga lokal (1) ca 50 ex 
1977, omkr 200 1975, (2) 25 ex sparsamt 1977, (3) 
massor 1975. Ytterligare tre lokaler är kända i 
Degeberga, den klassiska vid bränneriet (där 
växten senast sågs 1961) är nu helt förstörd av 
bebyggelse, på de båda andra återfanns ej växten 
1977, senast sågs den på den ena 1963. - Tidigare 
också rapporterad från Ravlunda, förgäves 
eftersökt 1975, Saxamölla (senast 1944) ej sedd 
1977, Everöd (senast? 1934) ej sedd 1977. I 
Skåne dessutom tillfälligt adventiv på några plat
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ser, i Lackalänga sågs den nästan årligen under 
1950-talet.

Halland, N-län, tidigare fram till ca 1900, på 
några platser i Halmstad, möjligen tillfälligt in
förd.

Öland, H-län, Repplinge, några lokaler kring 
Borgholms slott, 1965, 1973. Uppgifter finns 
också från Bredsätra 1935, Köping ”måttligt” 
1935 och Smedby 1932-1935. Från dessa platser 
ej rapporterad under senare år. - S. Möckleby 1 
ex på avstjälpningshög 1964.

Gotland, l-län, Burs rik lokal 1920. - Alskog 
många insamlingar fram till 1929, Ljugarn; ej 
rapporterad under senare år, men sedd i Alskog. 
- Garda ’rikligt’ under 1970-talet (muntl uppgift).

Dessutom har växten anträffats på flera plat
ser i landet som tillfälligt inkommen.

Nuvarande status. I strandbranterna runt Kå
seberga har arten ännu rika förekomster, vissa år 
mycket individrika. Så länge bete pågår och 
sättningar eller erosionsskador uppstår förelig
ger här sannolikt inte något hot mot arten. Vid 
Degeberga har förekomsterna reducerats, delvis 
som följd av igenväxning och byggnation. På 
Öland och Gotland är förekomsternas omfatt
ning f n inte fullt känd; det är inte heller känt om 
de är hotade. På några platser har växten förgä
ves eftersökts under 1970-talet. Individantalet i 
populationerna kan växla mycket starkt med 
årsmånen vilket bl a framgår av siffrorna från 
Kåsebergatrakten, ett förhållande som kan på
verka statusbedömningen. Som hotfaktorer har 
framförts igenväxning till följd av upphörande 
bete, byggnation och sandtäktsverksamhet.

Herbariematerial. Ett ganska rikt material 
finns, framförallt från Skåne.

Litteratur. Lundqvist 1970, Sterner 1938, Wei- 
marck 1963.

Uppgiftslämnare. B. Danielsson, P. Lindberg, 
Å. Lundqvist, J. W. Mascher, G. Mattiasson, Ö. 
Nilsson, B. Nordenstam, H. Rickman.

Nuvarande skydd. Saknas.
Vårdåtgärder. Branterna vid Kåseberga borde 

skyddas som naturreservat, då de hyser en 
mycket rik flora med många ettåriga växter, som 
gynnas av den naturligt instabila marken. Hotet 
mot området utgörs av igenväxning som en följd 
av ev upphörande bete.

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Lågvuxen, ettårig, 

vanligen höstgroende ört. Frukterna är krok
borstiga och sprids av djur. Blomningstiden kan
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vissa (regniga) år vara mycket länge. Växer på 
öppen, sandig mark av torrängstyp i kalktrakter, 
ofta sydexponerat. Den gynnas av bete och 
upptrampning eller andra faktorer som orsakar 
blottor i vegetationstäcket. Den förefaller vara 
kulturgynnad.

103. Najas flexilis — sjönajas

Förekomst i Skandinavien. I D i senare tid 
endast känd från två platser i Jylland, senast 
sedd 1961 och antas nu vara försvunnen, i N 
endast tre recenta lokaler på Jaeren och i Klepp 
och där betraktad som akut hotad, i F på ca 4 
spridda lokaler och uppgiven som sårbar. Väx
ten är även stadd i försvinnande från andra 
länder i Europa.

Förekomst i Sverige. Skåne, M- och L-län, 
Stehag V. Ringsjön känd sedan 1881, 1968 sågs 
en riklig förekomst, noggrant eftersökt men ej 
återfunnen 1978, dock har ej alla platser vid 
Ringsjöarna, från vilka växten tidigare uppgivits, 
inventerats. - Brönnestad, sydvästra och västra 
Finjasjön, lokaler kända sedan 1940, noggrant 
eftersökt men ej återfunnen 1978, vid draggning- 
ar befanns överhuvud den submersa vegetatio
nen starkt reducerad. - Perstorp Övre Storesjö 
känd sedan 1942, förgäves eftersökt 1978. - 
Riseberga V. Sorrödssjön känd sedan 1939, på 
1940-talet fanns växten i hela sjön, men särskilt 
rikligt på den västra sidan, där den var mattbil
dande, så även 1958, noggrant eftersökt i fram
förallt sjöns södra och västra delar 1977, men 
utan resultat.

Uppland, C-län, Hederviken, upptäckt som 
svensk här 1849, senast sedd 1874 och sedan 
förgäves eftersökt.

Södermanland, D-län, Toresund m fl socknar 
lokal (1) upptäckt 1970 (public 1973) då ’ ’ett stort 
antal exemplar”, beståndsbildande på 0,5 meters 
djup 1973, sedd även 1976-77 och då riklig, (2) 
upptäckt 1975 då ”relativt rikligt” bland det 
flytande växtmaterialet, mindre frekvent i bot
tenprover.

Nuvarande status. Förekomsterna i Skåne har 
starkt reducerats, de negativa resultaten från 
eftersökningarna 1977 och 1978 i V. Sorrödssjön 
och Finjasjön, där växten tidigare fanns ganska 
rikligt, är talande nog. Rapporterna talar nästan 
samtliga om ändrade bottenvegetationsförhål- 
landen, så uppges från V. Sorrödssjön att ”hela 
botten var fullkomligt steril”; fenol- eller andra

utsläpp från Perstorp kan härvid ha bidragit till 
vegetationsförstöringen. Att växten helt skulle 
ha försvunnit från sina skånska lokaler är knap
past troligt, framförallt kan den finnas kvar i 
Ringsjöarna, där ännu inte alla lokaler blivit 
inventerade de senaste åren. Klart står dock att 
växten ej kunnat återfinnas på flera kända växt- 
platser 1977 och 1978. 1 Uppland är växten sedan 
länge utgången. Växten försvann i samband med 
en sjösänkning på 1870-talet. Glädjande var där
för de nyligen gjorda fynden av sjönajas i Ma
riefred strakten i Södermanland. I två mindre, 
närbelägna sjöar har växten i dag sina enda säkra 
förekomster i landet. Något direkt hot mot dessa 
lokaler har ej framkommit. De är dock båda 
utsatta för en successiv igenväxning.

Herbariematerial. Ett ganska sparsamt mate
rial finns i de offentliga samlingarna, mest från 
Skåne.

Litteratur. Clemedson 1973, 1975, Lillieroth 
1943, Sandegren 1941, Weimarck 1963.

Uppgiftslämnare. C.-J. Clemedson, T. Holm, 
J. T. Johansson, A. Oredsson, H. Rickman, B. 
Örneberg.

Nuvarande skydd. Inget.
Vårdåtgärder. Då de skånska förekomsterna 

förefaller att ha reducerats mycket kraftigt, är 
det synnerligen angeläget att växten eftersöks 
noga på tidigare kända lokaler och, om den 
återfinnes, skydd ges åt förekomsten.

Eftersom de sörmländska förekomsterna för 
närvarande synes vara de enda i Sverige, är det 
av stor vikt att åtminstone en av sjöarna omgå
ende skyddas, förslagsvis som naturreservat. 
Härvid förefaller lokal (1) i Toresund lämpligast 
av flera skäl, bl a skulle då också en förekomst 
av Potamogeton rutilus (styvnate) skyddas. I 
vårdplanen bör ingå ett skydd mot olika typer av 
vattenförändring samt övervakning av igenväx- 
ningsförhållandena. Skyddets angelägenhet 
framhäves av att växten inom hela det nordiska 
floraområdet synes vara på stark retur. Skydds
åtgärderna bör därför ges hög prioritet.

Odling. Svenskt material förekommer ej i 
odling. Fröna, som är starkt beroende av vatten, 
kan ej lagras med konventionella metoder.

Kontroll. Det är angeläget att ytterligare efter
söka växten i Skåne. Beståndsutvecklingen i 
Södermanland bör följas kontinuerligt så länge 
växten saknar skydd.

Hotkategori. (Utdöende-) sårbar.
Allmänna upplysningar. Ettårig, späd, ned



sänkt vattenväxt. Förökar sig med frö. Växer på 
måttligt djupt vatten, vanligen på mindre än 3 m 
djup, i mer eller mindre näringsrika (i Sverige 
sällan oligotrofa) sjöar, bottnarna är vanligen 
lösa och dyiga eller gyttjiga, ibland mera fasta. 
Växten förekommer inte sällan tillsammans med 
andra vattenväxter, men anses konkurrenskäns
lig, stundom bildar den dock omfattande renbe
stånd. Den uppges klara sig bäst i vatten med en 
relativt hög sommartemperatur. Växten har i 
Sverige tidigare (under boreal värmetid) haft en 
avsevärt större och jämnare utbredning. Post- 
glaciala fossilfynd visar att växten funnits över 
nästan hela Götaland och östra Svealand, samt i 
Tornedalen. De få kvarvarande spridda före
komsterna synes vara av reliktnatur. Växtens 
frekvens inom lokalerna kan växla från år till år.
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104. Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. - 
laestadiusvallmo

Förekomst i Skandinavien. I N mycket sällsynt 
på ett fåtal platser inom ett begränsat område i 
Troms, ej hotad. Ej i D, F.

De norska jämte de näraliggande svenska fö
rekomsterna utgör artens totalutbredning; den är 
således endemisk i området.

Förekomst i Sverige. Tome lappmark, 
BD-län, Karesuando, fjället Pältsa, flerstädes 
från sydtoppen till nordtoppen, i allt iakttagen pa 
nio skilda platser, dessutom sannolikt på ytterli
gare ställen, men ej sedd eftersom inventeringen 
gjordes då växten var i sent fruktstadium, sär
skilt riklig är växten på fjällets sluttning ned mot 
Nirjijaur, hundratals ex 1978. - På Pältsa funnen 
1859 av C. P. Laestadius och återfunnen av H. 
Smith 1919. Växten publicerades som en egen 
underart 1930 och gavs 1939 artrang. Den gavs 
speciell uppmärksamhet vid inventeringen av 
Pältsafjällets flora (jfr Hedberg, Mårtensson & 
Rudberg 1952).

Nuvarande status. Förekomsterna inom Pält
sa är de enda kända i Sverige. Populationen är 
ganska individrik och förefaller ej ha ökat eller 
minskat. Något större hot mot förekomsterna 
finns ej. Enstaka insamlingar har gjorts. Renbe
tet är måttligt. Genom fjällets läge är besökan
defrekvensen låg och slitageskadorna högst obe
tydliga och försumbara.

Herbariematerial. Ett måttligt material finns, 
insamlingar från senare år är mycket få.

Litteratur. Hedberg, Mårtensson & Rudberg 
1952, Jalas 1949, Nordhagen 1939.

Uppgiftslämnare. S. Johansson, Ö. Nilsson.
Nuvarande skydd. Laestadiusvallmon är jäm

te fjällvallmon (P. radicatum) fridlyst sedan 1910 
i Norrbottens län.

Skyddets värde. Fjällens vallmoarter har i viss 
utsträckning planterats i stenpartier o likn som 
prydnadsväxter. De äger därigenom en viss at
traktivitet för uppgrävning och frösamling, vilket 
motiverar att fridlysningen kvarstår.

Odling. Växten anges vara svårodlad på sydli
ga odlingsplatser och svår att få till blom och 
fruktsättning, eftersom den skulle vara en ut
präglad långdagsväxt. Norskt material har sedan 
1969 odlats i botaniska trädgården i Uppsala, där 
den blommar och sätter frukt. Arten förekom
mer också i privat odling. Fröna är av en typ som 
skulle tåla lagring i fröbank enligt gängse meto
der.

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Flerårig lågvuxen ört. 

Förökar sig med frö; vid inventering på Pältsa 
1978 observerades många mindre, icke blom
mande ex av arten, som såg ungefär jämngamla 
ut, vilket antyder att den nyligen haft ett gott år 
för nyetableringar. På Pältsa växer arten van
ligen i nordsluttningar på tämligen fuktig mark, 
gärna i skiffergrus med troligen ganska hög kalk- 
halt, ibland dock torrare och stenigare. Före
komsterna är ofta splittrade på smågrupper. 
Växten tillhör en grupp av närbesläktade arter 
vars utbredningar bl a givit underlag för förstå
elsen av den nuvarande fjällflorans historia. 
Såsom endem bör den ges speciellt skyddsvärde.
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105. Veronica praecox - alvarveronika

Förekomst i Skandinavien. Funnen tillfälligt i D 
(första gången 1873) på få platser och förmodas 
nu vara försvunnen, ej i N, F. Närmast är växten 
känd från norra Tyskland.

Förekomst i Sverige. Skåne, M- och L-län, 
Stävie lokal (1) upptäckt 1959 då ”± glest sprid
da inom ett ca 30 m brett område utmed en 
almallé”, enstaka i åkerkant 1963, rikligt 1973, 
inga 1974, 4 ex 1976 på en sträcka av ca 50 m, (2) 
närbelägen föregående ca 40 ex 1974, 2 ex 1976 
på en sträcka av 200 m utefter en åker.

Under 1978 upptäcktes av T. Flolm en rad 
förekomster utmed järnvägen Ystad och Torne-
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Fig 3. Papaver laestadianum, Iaestadiusvallmo, på Pältsa. Foto Gunnar Jacobsson, Kalix.

Papaver laestadianum, one of the rare plants on Mt Pältsa in northernmost Sweden. It is endemic to a small area 
on the frontier between Norway and Sweden. The Pältsa occurrence is rich and at present not endangered.

* ^

* v\

lilla. Växten blev funnen i samtliga socknar 
järnvägen passerar med undantag av Benestad. 
Samtliga fynd gjordes i direkt anslutning till 
banvallen, oftast i gruset i sluttningarna. Några 
av förekomsterna är mycket individrika. Se se
parat artikel i detta häfte av SBT (Holm 1979). - 
Maglehem, ett 100-tal ex på en järnvägsbank 
1978 (U. Gärdenfors, nytt fynd). - Tidigare känd 
också från V. Karaby, upptäckt 1959, då tusen
tals plantor i ett fält, sedd 1968, eftersökt flera 
gånger under 1970-talet med negativt resultat, 
dock ev ännu kvar. En uppgift från ”Torup” 
föreligger från 1749, tveksamhet har här bl a rått 
om vilket Torup som avses (Weimarck 1963).

Öland, H-län, Hulterstad ca 20 ex 1978, upp
täckt samma år. - Kastlösa, 4-5 ex 1978 på 
utfyllnadsgrus. - Högsrum lokal (1) upptäckt 
1944 då ca 30 ex, året därpå endast 6 ex, följd 
sedan 1963, flera småförekomster med växlande 
individantal 1973-1975, (2) närbelägen föregåen
de, något rikare med varierande frekvens från ett 
10-tal ex till dryga 100-talet vissa år, följd under 
samma tid som (1). - Repplinge lokal (1) känd 
sedan 1944 på ’slottsalvaref ”några få individ”, 
kanske 1000 ex 1976, 1977 ”mera spars.”, 
(2) 1944 ett 40-tal ex på 2 m2, 1945 1 ex på 
samma plats, riklig 1976, 1977 några ex. - 
Resmo ”ej spars.” 1976. - Sandby ”ställvis
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Fig 4. Veronica praecox, alvarveronika. - A: Fröplan
ta före övervintringen, x 1,3. Bladen blir nästan brun
röda. - B: Blad från noden under nedersta blomman, x 
1,6. - C: Frö sett från den konkava sidan, x 13. Fröna 
är ljusbruna. - D: Kapsel (fröhus) med stödblad från 
mitten av blomställningen, x 3,2. Kapseln är ljust 
brungul.
Veronica praecox. - A: Seedling in late autumn, x 1.3. 
- B: Upper cauline leaf, x 1.6. - C: Seed, x 13. - D: 
Capsule and bract, x 3.2.

mycket riklig” 1978, upptäckt samma år. - 
Tidigare också känd från Glömminge 1818.

Gotland, I-län, Hellvi 230 ex 1978. - Linde, 
här upptäckt 1944, ett 40-tal ex i ett par närbe
lägna bestånd 1977. - Östergarn lokal (1) 32 ex 
1977, 16 ex 1978, (2) 3 ex 1977, inga 1978. - Lilla 
Karlsö på åtminstone tre skilda lokaler med 
växlande individantal 1973. - Stora Karlsö, flera 
skilda lokaler, tidigast insamlad 1936, jfr Peder
sen 1965, observerad på åtminstone 2 lokaler 
1971, 1972 och 1978. - Även funnen i Hejde 
1952, ingen rapport från 1970-talet. - Tidigare 
känd också från Visby 1896 och Hejdeby 1906, 
härifrån först rapporterad som svensk av Hylan- 
der (1941); ej sedd på dessa lokaler under senare 
år. Pettersson (1958) uppger 7, Rosvall (1976) 10 
lokaler för alvarveronikan på Gotland.

Felaktigt uppgiven för Uppsala.
Nuvarande status. Lokalerna på Gotland och 

Öland är flera och några ganska individrika. 
Något hot mot dem har ej framkommit. Särskilt 
på Öland men sannolikt även på Gotland är 
utsikterna att finna ytterligare lokaler stora, flera 
av de idag kända är sent upptäckta. Dessa senare 
fynd visar att man bör utvidga sökandet till att 
också omfatta olika typer av kulturmark. Växten 
kan lätt förbises dels genom sin litenhet, dels 
som följd av sin tidiga blomning. Individantalet 
inom bestånden varierar kraftigt med årsmånen, 
vilket kan göra statusbedömningarna osäkra.

I Skåne har alvarveronikan gått tillbaka på 
sina tidigare lokaler under de senaste 10 åren. 
Antalet lokaler har minskat; på lokalerna har den 
minskat i frekvens och ofta trängts undan till 
åkrarnas kanter. Som främsta anledning till för
svinnandet har besprutningar av rågåkrarna 
framhållits liksom en annan växtföljd. De nya 
fynden av mycket omfattande förekomster i söd
ra och östra Skåne är därför glädjande. Då 
fynden är nya är det ännu för tidigt att uttala sig 
om växtens totala status i detta område, sanno
likt tillkommer nya då uppmärksamheten riktats 
på lokaltypen och området. Det uppges att den 
inventerade järnvägssträckan mellan Ystad och 
Tomelilla inte besprutats under de senaste åren, 
vilket kan vara anledning till de nu rika före
komsterna. Hur växten nått dessa lokaler är inte 
klarlagt.

Herbariematerial. Ett ganska litet material 
finns i de offentliga samlingarna.

Uppgiftslämnare. I. Fröman, U. Gärdenfors, 
T. Holm, R. Jacobson, V. Larsson, B. Lund
gren, Å. Lundqvist, J. W. Mäscher, H. Merker, 
Ö. Nilsson, H. Rickman, F. Svensson.

Litteratur. Albertson 1944, A. & B. Hjernquist 
1974, Holm 1979, Hylander 1941, 1954, Lund
qvist 1970, Merker 1959, Pedersen 1965, Petters
son 1958, Rosvall 1976, Sterner 1946, Weimarck 
1963.

Nuvarande skydd. Förekomsterna på Karlsö- 
arna ligger i reservat.

Skyddets värde. I reservaten synes växten för 
närvarande ha fullgott skydd. Någon eller några 
av de rikaste lokalerna på Öland borde ges ett 
skydd åtminstone om hot skulle uppstå mot 
lokalerna. Att skydda de kvarvarande åkerbe
stånden i Skåne är angeläget, härvid borde natur- 
vårdsmyndigheterna i första rummet söka förmå 
vederbörande markbrukare att ta hänsyn till 
veronikan och om möjligt undvika besprutningar 
inom de aktuella områdena av fälten. Om inte 
detta låter sig göra bör förbud mot besprutning 
på aktuell mark införas.

Vårdåtgärder. På alvarmarksförekomster är 
det av vikt att stark igenväxning förhindras. 
Växten gynnas av måttligt slitage enl uppgift från 
Gotland och förekommer sällan på helt opåver
kad mark.

Odling. Svenskt material förekommer i odling 
i Uppsala och Helsingborgs botaniska trädgår
dar. I Uppsala odlas tre populationer, två från 
Gotland och en från Skåne, en av de förra från
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Östergarn har varit i odling sedan 1955. Växten 
frisår sig själv och är synnerligen lättodlad om 
den ges gott om utrymme. Fröna är av en typ 
som lätt låter sig lagras i fröbank.

Kontroll. De skånska åkerförekomsterna be
höver årlig kontroll så länge effektivt skydd sak
nas. Av intresse är att undersöka om växten har 
ytterligare lokaler i sydöstra Skåne, samt om 
möjligt söka klarlägga växtens historia i områ
det.

Hotkategori. Sällsynt.
Allmänna upplysningar. Ettårig, höstgroende, 

lågvuxen, tidigblommande ört. Förökar sig med 
frö. Växer i Skåne på sandig mark i rågåkrar och 
på grusiga banvallar, på Gotland i rasbranter på 
vittringsgrus, ofta på mark trampad eller betad 
av kreatur el kaniner eller utefter hjulspår, på en 
lokal vid Katthammarsvik som ogräs, på Öland 
dels på öppen alvarmark (jfr Albertson 1944), 
dels (de senaste fynden) på sandig ödeåker, 
grusig vägslänt och i klövervall. Detta visar att 
växten är kulturgynnad. En intressant frågeställ
ning uppkommer härmed, nämligen om alvarfö- 
rekomsterna i Sverige är ursprungliga (vilket 
tidigare ofta tagits för givet) eller sekundära. De 
skånska förekomsterna är alla kulturskapade.
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Ny lokal för Vicia pisiformis i Tjust
Stefan Kasselstrand

Kasselstrand, S. 1979 02 28: Ny lokal för Vida pisiformis i Tjust. [A new Swedish 
locality for Vicia pisiformis.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 86. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A new locality for Vicia pisiformis L., in Gamleby parish in the NE part of the province of 
Småland, S Sweden, is reported. It is the third find in this province and the 
southeasternmost Swedish locality.
Stefan Kasselstrand, Svedjevägen 19, 615 00 Valdemarsvik, Sweden.

Den 21.10.1978 påträffade jag Vicia pisiformis 
(ärtvicker) i Gamleby socken i N Kalmar län. 
Lokalen utgörs av en blockrik, sydvänd ras
brant belägen vid N sidan av en mindre sjö. 
Antalet exemplar räknades till 49. 44 av dessa 
växte på några kvadratmeter ganska högt uppe i 
branten och de övriga 5 hittades 5-6 m ovanför. 
Frösättningen var mycket god och beståndet 
verkade överhuvud taget mycket livskraftigt. 
Bland övriga växter kan nämnas Vicia cassubica 
och Lathyrus niger (backvicker och vippärt), 
den förra i mycket rikliga bestånd. På berget 
ovanför branten hittades Vincetoxicum hirundi- 
naria (tulkört).

Det föreligger knappast något akut hot för 
lokalen, då branten knappast kan utnyttjas för 
vare sig skogsbruk, husbygge eller någonting 
annat. Risken att lokalen ska växa igen verkar 
också minimal. Dock ligger lokalen mycket nära 
expanderande bebyggelse, varför tramp och 
annat slitage inte kan uteslutas.

Vicia pisiformis har sin huvudsakliga utbred
ning i Östergötland och är tidigare funnen 
endast på två lokaler i Småland, varav en i 
Kalmar län (Nilsson & Gustafsson 1978). Den 
nya växtplatsen ligger i nära anslutning till 
förekomsterna i S Östergötland och till närmaste 
växtplats, Dalhems socken i Kalmar län, är det 
endast ca 18 km i NV riktning.

Intresserade har möjlighet att få närmare 
lokalangivelse av författaren.

Citerad litteratur
Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. Projekt Linné 

rapporterar 64-79. Svensk Bot. Tidskr. 72: 1-24.

Fig 1. Vicia pisiformis (ärtvicker). Gamleby socken 
21.10.1978. Foto Stefan Kasselstrand.



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (ed.)] 1979 02 28: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 
73: 87-88. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
New Swedish localities are given for Amsinckia intermedia F. & M., Centaurea rhenana 
Bor., Cerastium brachypetalum Pers., Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum, Falcaria 
vulgaris Bernh., Fumaria vaillantii Lois., Melandrium viscosum (L.) Cel., Nymphoides 
peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze, Poa remota Fors., Portulaca oleracea L., Splachnum 
ampullaceum L., S. luteum L. and S. rubrum L.
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Department of Plant Taxonomy, Ö. 
Vallgatan 20, S-223 61 Lund, Sweden.

Denna avdelning är avsedd för publicering av 
växtfynd, som ej redovisas i andra sammanhang. 
De angivelser, som alltid bör finnas med, är: 
landskap, socken (eller annan mindre enhet), lo
kal (helst kompletterad med koordinatangivel- 
ser), lokalens karaktär, datum. En kort kommen
tar till fyndet kan ges. Om ej annat anges, ligger 
lokalerna i Sverige, och namnskicket överens
stämmer med det i Lid, Norsk og svensk flora, 
andre utgåva, Oslo 1974. Belägg bör överlämnas 
till något av landets offentliga herbarier (följande 
förkortningar gäller: GB Göteborg, LD Lund, S 
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, UME 
Umeå och UPS Uppsala). Kontrollbestämning 
av översänt material kan ordnas (”kritiska ar
ter” bör alltid vara granskade av specialist!).

Bidragsgivare erhåller 30 särtryck gratis (fler 
kan betällas). Bidrag kan insändas till Redaktö
ren för SBT. Ö. Vallgatan 20, 223 61 Lund.

Meddelande av Tord Holm, Finjagatan 13 B, 
281 00 Hässleholm.

Centaurea rhenana, sandklint. Småland, Marka- 
ryd, nya E4ans vägren ca 600 m SSV pkt 110,56 
(koordinater i Rikets nät 626070 136540). Ett 
kraftigt ex 25.9.1978, varav en gren insamlades 
som belägg (LD).

I Sverige är sandklinten tidigare känd endast 
från Skåne och Gotland.

Meddelanden av Jan Thomas Johansson, Käm- 
närsvägen 2:252, 222 45 Lund.

Amsinckia intermedia. Småland, Markaryd, ny
sådd gräsmatta vid Getesjöns campingplats. 2 
stora ex i augusti 1971. Ej sedd senare trots 
efterforskning.

Av tillgänglig litteratur att döma tycks inga 
Amsinckia-arter tidigare ha rapporterats från 
Småland.

Cerastium brachypetalum, raggarv. Skåne, Hel
singborg, rabatt nära lasarettets norra del. Mass
vis på en yta av ca 2 m2 29.5.1977.

Fumaria vaillantii, blek jordrök. Skåne, Hel
singborg, Fredriksdals botaniska trädgård. 1 
kraftigt ex juni-augusti 1978. Inkommen med ut
ländskt frö.

Portulaca oleracea L., portlak. Skåne, Helsing
borg, Fredriksdals botaniska trädgård. 1 ex juli
augusti 1978. Inkommen med utländskt frö.

Meddelanden av Lars E. Kers, Bergianska Träd
gården, Fack, 104 05 Stockholm.

Poa remota, storgröe. Härjedalen, Tännäs sn, 
Hamraijällets SV-sluttning, längs gamla landsvä
gen utmed Tännån, 300 m SO om Hamraijällets 
hotell. Fuktstråk med frodig högörtsvegetation
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(och Corydalis intermedia, smånunneört). Fåta
lig, 1976, 28.8.1978 (S).

Detta är den enda förekomst som jag känner 
till kring Hamrafjället. Arten är tydligen sällsynt 
i dessa delar av Härjedalen. Den är sålunda inte 
omnämnd i Ö. Nilssons och L. Kullmans flora- 
förteckningar i SBT 1976 sid 233-250 resp 1977 
sid 177-184.

Falcaria vulgaris, skärblad. Uppland, Lovö 
socken, 200 m V om gården Tillflykten på 
sydligaste Lovön. Torrbacke utmed åker och 
körväg. Beståndet åtta m i diameter, rikligt 
blommande 10.7.1978 (S).

Den nya Lovölokalen utgör den enda kända 
förekomsten i Stockholmstrakten. År 1888 upp
given från Beckholmen i Stockholm men där nu 
utgången. Av de få, tidigare kända Upplandsfö
rekomsterna existerar nu endast den år 1939 
upptäckta i Bondkyrko socken, strax N om 
vägskälet Vårdsätravägen-Malmavägen (se 
Svensk Bot. Tidskr. 34 sid 421, 1940). Beståndet 
år 1978 2 x 10 m stort och med ca 25 blommande 
stånd. 15.7.1978 (S).

Arten är troligen utgången från den enda norr
ländska lokalen: Hälsingland, Ljusne, hamnpi
ren (beläggexemplar från 1902 och 1907, S). Fö
rekomsterna på Lovön och i Bondkyrko socken 
bör alltså vara landets nordligaste.

Arten är känd i Sverige sedan 1805 (Skåne) 
och 1824 (Gotland). Den uppträder som ruderat- 
växt i hamnar och som ogräs i åkrar. Fruktsätt
ningen är dålig eller uteblir. Växten odlas i Ber- 
gianska Trädgården på två systemrutor sedan 
1972. Trots att den saknar rhizom och utlöpande 
rötter har den visat sig bli ett besvärande ogräs. 
Ursprungsplantorna har sedan 1972 spritt sig ve
getativt så att vardera klonen fått en diameter på 
2,5 meter.

Meddelande av Karl Gustaf Nilsson, Parkvägen 
12, 690 45 Åsbro.

Följande fynd av moss-släktet Splachnum har 
gjorts i Närke, Viby sn. Samtliga förekomster 
var på älgspillning i blöta myrar. Angivna 
koordinater är i rikets nät.

Splachnum luteum, gul parasollmossa. Finna- 
fallsmossen (65401 14388), 1974 06 18 (LD) - 
Trugamossen (65402 14357), 1974 07 15.

Splachnum rubrum, röd parasollmossa. Finna- 
fallsmossen (65401 14388), 1974 06 18 (LD) - 
Frommatorps mosse (65424 14446), 1975 06 15 
(LD).

Splachnum ampullaceum, komossa. Som in
blandning i ovanstående kollekter (LD) av S. 
luteum och S. rubrum. - Dessutom: Lisselängen 
(65413 14397), 1975 07 13 - Skarbyholm (65417 
14354), 1975 06 23.

Meddelande av Kjell Ränning, Söderlingsgatan 
35, 573 00 Tranås.

Nymphoides peltata, sjögull. Småland, Tranås, i 
Svartån inom staden.

Växten inplanterades för ett tjugotal år sedan 
av framlidne gymnastikdirektören George Hell- 
gren, som hämtade ett par exemplar från Fin
spång. Den växer numera i sådan myckenhet, att 
den är till förfång för småbåtsägare.

Meddelanden av Stina Thorvinger, Albinsroga- 
tan 5 A, 214 67 Malmö.

Dipsacus fullonum subsp. fullonum, kardvädd. 
Skåne, Barkåkra sn, St. Hult, ca 400 m N om 
Vejbystrands hamn, ca 40 m från havet. 3—4 ex i 
augusti 1978 (LD).

Melandrium viscosum, klibbglim. Skåne, Bark
åkra sn, St. Hult, ca 400 m N om Vejbystrands 
hamn, ca 40 m från havet, 29.7.1978 (LD).



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser för Svensk Botanisk Tidskrift bör 
vara skrivna på svenska, men även danska, 
norska och engelska manuskript accepteras. 
Artiklar granskas, innan de antas, av en eller 
flera av redaktören utsedda fackgranskare.
Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Författaren bör behålla en kopia. 
Håll titel och rubriker så korta som möjligt; 
stryk ej under dem (deras inbördes rangordning 
kan anges med siffror i marginalen). Använd inte 
fotnoter - sätt in avsnittet som en parentes, eller 
med liten stil i texten. Latinska namn på släkten 
och arter kursiveras i tryck, och skall strykas 
under med ett streck i manuskriptet. Person
namn sättes med vanlig stil och skall ej strykas 
under i manuskriptet.
Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. I anslutning till 
Abstract ges en engelsk version av uppsatsens 
titel, samt författarens namn och adress - följ 
gärna exemplen i detta häfte.

Figur- och tabelltexter måste ges i både svensk 
och engelsk version. Längre uppsatser bör åtföl
jas av en utförlig Summary på engelska (alterna
tivt kan figur- och tabelltexter på engelska göras 
fylligare, så att de tillsammans bildar en 
Summary).

Hjälp med översättning, resp språkgransk
ning av färdig engelsk text kan förmedlas av 
redaktionen.
Namnskick. Författaren får själv avgöra, om 
svenska eller latinska namn skall användas 
genomgående. Första gången en art nämns, 
måste dock både svenskt och latinskt namn 
nämnas. Ange vilken flora som följs nomenkla- 
toriskt (Lid, Norsk og svensk flora, andre utgåva 
(1974) rekommenderas). Auktor efter det 
latinska namnet behöver endast anges, om nam
net ej finns i den angivna floran.
Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, skall de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skall skrivas i 
bokstavsordning på ett särskilt manusblad.
Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ”Hylander 1953”. Om referens 
till exakt sida (sidor) är absolut nödvändig, skri
ver man ”Wistrand & Lundqvist 1964 s 16-18”. 
& Lundqvist 1964 pp 16-18”.

Citerad litteratur. Under denna rubrik skall 
finnas alla referenser nämnda i texten, men inga 
andra. Följ nedanstående exempel noggrant 
(boktitlar och tidskrifters namn kursiveras och 
stryks därför under med ett streck i manuskrip
tet).
Hasselrot, K. 1956: Några bidrag till känne

domen om Västergötlands flora. Svensk Bot.
Tidskr. 50: 217-221.

Hasselrot. K. 1967: Västergötlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld. I K.

Curry-Lindahl & N.-G. Karvik (red), Natur i
Dalsland: 48-73. Uppsala.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande rubrik, och numreras löpande 
med arabiska siffror. Hänvisning från löpande 
text till tabell görs med uttryck av typen ”se 
Tabell 2”. Det bör anges i vänstermarginalen, 
var tabellerna skall inplaceras vid ombrytningen.
Illustrationer. Alla figurer numreras i följd med 
arabiska siffror, och deras inplacering i texten 
anges i vänstermarginalen. Figurtexter skrivs i 
följd på särskilt papper. Om en figur består av 
flera delfigurer, skall dessa betecknas A, B, C, 
..., inte a, b, c, eller 1,2,3....

Figurer bör vara anpassade efter satsytans 
storlek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, 
sidhöjd 195 mm. Observera särskilt, att om en 
figur planeras uppta en helsida, bör den inte vara 
smalare än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara 
kopierade på blankt papper i ungefär den storlek 
de skall ha i tryck. Om flera fotografier monte
rats samman till en figur, måste delfigurerna 
vara absolut rätvinkligt tillskurna, och vara mon
terade med 1-2 mm mellanrum på absolut vit 
kartong med minsta möjliga mängd lim.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg; redaktionen ui- 
väljer för varje häfte den lämpligaste bland de 
inkomna. Färgbilder i övrigt kan endast publi
ceras om de bekostas av författaren.
Korrektur utsändes bara en gång; författaren 
uppmanas läsa det noggrant och markera alla fel. 
Onödiga ändringar bör undvikas; ändringar mot 
manuskriptet debiteras författaren.
Redaktionen står gärna till tjänst med råd be
träffande utformningen av manuskript och illu
strationer. Telefon 046/13 83 00.
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