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ristik, växtgeografi och växtekologi, samt över- 
siktsartiklar. I första hand antages kortare upp
satser (ej över 32 sidor) av nationellt och nor
diskt intresse. Huvudspråket är svenska, men 
även danska, norska och engelska accepteras. 
Tidskriften utkommer sex gånger om året; varje 
volym (sex häften) omfattar ca 400 sidor.

Ägare. e Svenska Botaniska Föreningen.

Redaktör. Thomas Karlsson, Institutionen för 
taxonomisk botanik, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
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Göteborg, Olov Hedberg och Nils Lundqvist, 
Uppsala, Bengt Pettersson, Umeå, Rolf Santes- 
son, Stockholm, Ingemar Björkqvist, Anders 
Kylin och Sven Snogerup, Lund.

Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 100 
särtryck av uppsatser överstigande en sida. Ex
tra särtryck kan erhållas (prisuppgifter och be
ställningsformulär medföljer korrekturet).

Prenumeration. Prenumerationer och enstaka 
häften beställes hos Redaktionstjänsten, Natur
vetenskapliga forskningsrådet, Box 23136, 
104 35 Stockholm. Telefon 08-15 15 80. Post
girokonto nr 18 19 00-2. Prenumerationspriset 
för 1980 är 70 kr.

Följande botaniska publikationer distribueras 
också av Naturvetenskapliga Forskningsrådet:

Botaniska Notiser och Opera Botanica
Botaniska Notiser och Opera Botanica är 
engelskspråkiga och publicerar arbeten av inter
nationellt intresse inom områdena taxonomisk 
och morfologisk botanik och närstående discipli
ner, som växtgeografi, cytologi, anatomi, em
bryologi och fytokemi.

Botaniska Notiser tar in kortare uppsatser 
(högst 32 sidor) och utkommer kvartalsvis; totalt 
ca 480 sidor om året.

Opera Botanica är en monografiserie; varje 
nummer innehåller bara ett större arbete. Årligen 
utkommer 3-4 nummer av varierande omfång.

Frågor om prenumeration, priser, rabatter, 
äldre nummer ställes till Redaktionstjänsten (ad
ress under Prenumeration ovan).

Landskapsfloror
Med Östergötlands Flora av Erik Genberg star
tades 1978 utgivningen av landskapsfloror i 
SBT-regi. Utgivningstakten kommer att bli ca 1

flora årligen, med ett omfång mellan 200 och 400 
sidor. Varje bok är bibliografiskt fristående; in
formation om kommande delarges i SBT. Frågor 
om priser och beställningar lämnas till Redak
tionstjänsten (adress under Prenumeration 
ovan). Redaktionen är densamma som för 
Svensk Botanisk Tidskrift.

Omslagsbilden
Spjutskråp, Petasites spanns, skjuter upp inför 
vårens blomning. Växten, som hör hemma på 
sandiga stränder, är hos oss funnen i Skåne, på 
Öland och på Gotland. - Gotland, Östergarn, 
april 1976. Foto Bo Göran Johansson, Visby.

A bud of Petasites spurius. The species occurs 
on sandy shores in the province of Skåne and the 
islands of Öland and Gotland.



Röd form av nord-näckros i södra Lappland
GUNNO ERIXON

Erixon, G. 1980 02 28: Röd form av nord-näckros i södra Lappland. [A red form of 
Nymphaea Candida in S Lapland.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 1-4. Stockholm. ISSN 0039-646 
x.
A red form of Nymphaea Candida Presl was found in Lake Mittiträsket, S Lapland, 
northern Sweden. Only two crimson flowers in a large stand of normally white-flowering 
waterlilies were observed during the summer 1979. The occurrence is beyond doubt 
spontaneous and it must probably be due to a single instance of gene mutation.
Gunno Erixon, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-90I 87 Umeå, 
Sweden.

Redan sommaren 1967 observerade Sture An
dersson, Sorsele, ett enda exemplar av röd 
nord-näckros i ett sjösystem beläget ca 15 km SO 
Sorsele samhälle i södra Lappland. Han plocka
de den röda näckrosen och reflekterade ej vidare 
över sin upptäckt. Eftersom han sedan dess fis
kat i området varje sommar har han kontrollerat 
näckrosbeståndet, men ej kunnat observera nå
gra röda näckrosor förrän i slutet av juli 1979. då 
det fanns två blommor. 3 veckor senare fick jag 
kännedom om fyndet. Då jag besökte platsen 
kunde de röda exemplaren ej lokaliseras, kanske 
beroende på att vattenståndet stigit 2-3 dm efter 
riklig nederbörd, så att blommor och blomknop
par hamnat under vattenytan och börjat ruttna. 
Emellertid kan det också tänkas att de röda 
blommorna var plockade. Fyndplatsen besöktes 
av flera personer i trakten medan näckrosorna 
ännu stod i full blom, varvid ett flertal färgfoto
grafier togs (Fig 2). Jag har noga kontrollerat 
fotografierna, besökt fyndplatsen vid två tillfäl
len och intervjuat observatörerna. Fyndets rik
tighet är därför fastställt.

Ett varmt tack riktas till följande personer som alla 
lämnat värdefulla upplysningar och välvilligt bistått 
mig vid undersökningar av växtlokalen och dess om
givningar: Barbro och Karl-Johan Andersson, Umeå, 
samt Margit och Sture Andersson, Gustav Harr, 
Yvonne Nilsson och Bernt Nordenström, alla Sorsele. 
Konservator Tore Hansson, Örebro, och Eva Ekholm, 
länsstyrelsens naturvårdsenhet i Örebro län, har läm
nat uppgifter om näckrosbestånden i Tivedssjöarna.

Lokalbeskrivning

Näckrosbeståndet med de röda exemplaren är 
beläget i skydd av en holme i Mittiträsket (Fig 1). 
Sjöytans nivå över havet är 338 m. Sjön genom
strömmas av Gargån, ett biflöde till Vindelälven. 
Det omfattande sjösystemet ligger inbäddat i 
mäktiga isälvsavlagringar. En rullstensås, den 
s k Storvindelsåsen, löper genom området. I 
Mittiträsket finns flera stora holmar. Sjöarna är 
till övervägande delen grunda, med djup knap
past över 10 m. Den naturliga vattenståndsväx- 
lingen i Gargån på 2-2,5 m påverkar Ahasjön, 
Mittiträsket och Jörboken (uttalas Jårrbocken). 
Vattenståndsbetingelserna har varit starkt för
ändrade genom flottningen, som pågick fram till 
omkring 1970. Pasströskeln i Gargån vid utloppet 
från Jörboken var tidigare sänkt, vilket orsakade 
en genomsnittlig vattenståndssänkning på 20 cm 
i sjöarna. Pasströskeln har numera återställts till 
sitt forna läge. En damm vid samma utlopp höll 
vattenståndet i högvattenläge under juni medan 
flottningen pågick. Ängsslåtter har bedrivits på 
s k sjöraningar av bönder från den lilla byn Aha. 
En annan kulturpåverkan värd att omnämna är 
sjöslåtter av näckros, som idkades främst i Aha
sjön. Växten kokades och användes som gris
foder.

Vattenvegetationen
Vattenvegetationen är märklig för området, sär
skilt beträffande förekomsten av övervattenar-
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Fig I. Den röda nord-näckrosens växtplats i sjön Mittiträsket i södra Lappland.
The new locality of red-flowering Nymphaea Candida in Lake Mittiträsket, N Sweden (65°28'N 17°49'E). The 
lakes are connected with the river Gargån, a tributary of the river Vindelälven. The waterlilies grow in shallow 
water behind an islet.

ter. I Mittiträsket finns stora bestånd av säv 
(Scirpus lacustris) och bladvass (Phragmites 
communis). Dessa arter och särskilt den förra 
utgör sällsynta inslag i Vindelälvssystemets vat- 
tenflora. Nord-näckros (Nymphaea Candida) 
förekommer rikligt i området medan gul näckros 
(Nuphar lutea) uppträder sparsamt. Bland övriga 
flytbladsväxter märks gäddnate (Potamogeton 
natans) och plattbladig igelknopp (Sparganium 
angustifolium). Vattenformen av löktåg (Juncus 
hulhosus) är ett icke ovanligt inslag bland de 
övriga långskotts växterna ålnate (Potamogeton 
perfoliatus) och gräsnate (P. gramineus). På 
sand- och grusbottnar på djupt vatten finns vårt- 
sporigt braxengräs (Isoétes lacustris).

Sjöarna Austräsket och Edsträsket är däremot 
vattenväxtfattiga, kanske beroende på att de ej 
påverkas av Gargåns vattenföring. Gargån är se
dan tidigare känd för sin rika vattenflora, främst 
vid inloppet till Vindelälven (Lundqvist m fl 
1974).

Röda näckrosor

Det första fyndet av röd näckros gjordes i Fager- 
tärn, Närke, 1856 (Lönnroth 1856). Därefterupp- 
täcktes flera andra röda näckrosbestånd i 
Tivedssjöarna men många torde ha varit plante
rade (Fries 1879, Skärman 1914. 1919). Röda 
näckrosor planterades även i dammar vid många
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Fig 2. Röd nord-näckros från sjön 
Mittiträsket i södra Lappland. En 
normalt vitblommande nord-näck
ros har placerats bredvid som jämfö
relse. Mittiträsket, Sorsele, 
79 07 29. Foto Barbro Andersson, 
Umeå.
The red form of Nymphaea Candida 
from Lake Mittiträsket. A normal, 
white-flowering waterlily has been 
placed beside. Photo Barbro An
dersson, Korpralsvägen 15 A, 
S-902 53 Umeå.

k L

gods och herresäten i mellansverige (Sahlin 
1932). Till skövlingen bidrog även botanister, 
vilket slutligen föranledde fridlysning 1909. 
Fagertärn och Kroksjöarna anses utgöra de ur
sprungliga lokalerna för röda näckrosor (Johans
son 1972).

Tivedens näckrosor blev kända över hela 
Europa redan under slutet av 1800-talet, sedan 
de avbildats i flera utländska trädgårdstidskrifter 
(Fries 1879). Levande material skickades t o m 
från Fagertärn till botaniska trädgårdar i mellan- 
europa. I Königsberg odlade professor Caspary 
röda näckrosor, främst för sin forskning men 
även för försäljning (Nordstedt 1872). I Lunds 
botaniska trädgård odlades växten från 1863 och 
blev under en lång följd av år institutionens 
värdefullaste bytesobjekt. Den röda näckrosen 
från Fagertärn blev därigenom spridd till träd
gårdar jorden runt (Sahlin 1932).

Nymphaea-artemas utbredning i Sverige har 
klarlagts av Caspary (1879) och Samuelsson 
(1923), på vilkas material Hultén (1971) troligen 
bygger sina kartbilder. Vit näckros har en avgjort 
sydlig utbredning och är allmän upp till Mälar
dalen. Norr därom finns enstaka lokaler. 
Nord-näckrosens utbredning är utpräglat nordlig 
men arten förekommer allmänt ner till Vänem- 
och Mälarlandskapen. I kontaktzonen mellan de

båda arterna uppstår hybrider som där till och 
med är vanligare än de rena arterna. Samuelsson 
menar att hybrider även uppträder längs norr
landskusten till Norrbotten.

Hartman (1861) beskrev den röda formen av 
vit näckros som varietet under namnet Nym
phaea alba var. rosea med diagnos ”blr. stora 
rosenröda”. Sernander (1894) upptäckte och be
skrev den röda varieteten av nord-näckros, även 
den från Fagertärn, under namnet Nymphaea 
Candida var. rubra. Senare forskning visade 
(Samuelsson 1923) att Sernanders röda 
nord-näckros var en hybrid mellan den röda for
men av vit näckros och nord-näckros (Nym
phaea alba var. rosea x Candida). Hybriden i sin 
röda form finns bara uppgiven från Fagertärn. 
De röda näckrosorna i sjön tillhör ett hybrid
komplex, där blommorna kan uppträda i olika 
färgnyanser från skärt till mörkrött. Den röda 
färgen har uppkommit genom mutation, dvs efter 
en liten strukturell kromosomförändring. Genom 
nedärvning har egenskapen förts vidare och be
hållits inom populationen. De röda näckrosorna 
har beskrivits som varieteter men bör betraktas 
som former, eftersom de till det yttre endast 
avviker beträffande färgen. Anlaget för röd färg 
finns ju redan i bladen som innehåller antocyan.

Den spontana mutationen i ett näckrosbestånd
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i Mittiträsket har ej några genetiska samband 
med Tiveden-förekomsterna. Ett säkert bevis är 
att den röda formen av nord-näckros ej tidigare 
är känd i Sverige. Däremot har den observerats i 
Norge enligt Reiersen (1941) och Aas (1954). Jag 
har också erhållit upplysningar om en sparsam 
förekomst av röd nord-näckros i trakten av 
Dikanäs i södra Lappland. Tillräckliga efter
forskningar om detta fynd har ännu ej gjorts. Att 
någon skulle ha planterat röda näckrosor i Mitti
träsket förefaller mycket osannolikt. Den odlade 
formen är dessutom ljusröd och har större 
blommor.
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Passionsfrukt (Passiflora edulis)
LENNART ENGSTRAND

Familjen

Passifloraceae består av 12 släkten med ungefär 
600 arter. Familjen har utbredningscentra i tro
piska och subtropiska delar av Amerika och Af
rika. Passifloraceae hör till ordningen Violales 
och har sålunda sina närmaste släktingar bland 
violer och gurkväxter. Familjen består av klätt
rande örter eller buskar med hela eller handfli
kiga blad. Blommorna är oftast stora och iögo
nenfallande, radiärsymmetriska. Frukten består 
av tre fruktblad och utvecklas till ett bär eller en 
kapsel.

Passiflora är det största släktet, därefter följer 
Adenia med ett hundratal arter i Afrikas torra 
delar.

Släktet
Passiflora består av ca 400 arter, varav de flesta 
finns vilda i Amerika men några få i Gamla Värl
den. De är växter som klättrar med hjälp av 
ogrenade klangen från bladvecken (Fig 3). 
Blommorna är mycket typiska. På den vida, 
skålformade blombottnen sitter fem foderblad 
och fem kronblad. Innanför dessa finns en tät 
krans av utskott som bildar en bikrona (corona). 
Ståndare och pistill sitter upphöjda från blombot
ten på ett gemensamt skaft (androgynofor). De 
fem ståndarna är fastade strax under det ovala 
fruktämnet. Stiftet är tredelat och avslutas av 
kulformade märken. Inom släktet finns en stor 
variation beträffande bikronans storlek och 
blommans färg. Hos vissa arter är kronbladen 
bortreducerade. På blomskaftet sitter oftast tre 
stödblad, som kan se ut som ett extra hylle.

Förutom passionsfrukt finns det 50-60 Passi- 
flora-arter som ger ätliga frukter. Barbadin (stor 
passionsfrukt) kommer från arten P. quadrangu- 
laris, som ibland odlas i växthus för sina vackra,

stora blommors skull (Fig 2). De blir ungefär 12 
cm i diameter. Frukten kan bli ända upp till 30 
cm lång och 15 cm bred. Barbadin spreds från 
Sydamerika över hela tropiska världen på 
1700-talet. Den förefaller ha varit den internatio
nellt viktigaste passionsfrukten ända fram till 
början av 1900-talet.

P. laurifolia kallas för vattencitron eller lian
äpple. Den finns vild i Västindien och NÖ Syd
amerika där den togs i odling redan under 
1600-talet. Numera odlas den på många ställen i 
tropikerna och anses vara den bästa passions
frukten för fuktiga lågländer.

De båda arterna P. mollissima och P. antio- 
quiensis odlas under namnet bananpassions- 
frukt. Den sista finns ibland i växthus hos oss 
och kallas då för tubpassionsblomma. P. mollis
sima har visat sig tåla något kallare klimat och 
prövas som fruktproducent på Nya Zeeland. 
Dessa två arter har blommorna hängande på 
mycket långa, trådlika skaft, samt långsträckta 
frukter. De skiljes ibland från släktet Passiflora 
och placeras under Tacsonia.

P. alata (maracuja), P. maliformis (curuba) 
och P. ligularis (sweet granadilla) odlas alla men 
nästan bara i Syd- och Mellanamerika samt på 
Hawaii. Av åtminstone den första gör man juice 
som säljs till Europa. P. foetida har blivit ett 
besvärligt ogräs på många ställen i tropikerna. 
Den har små blommor och små, ätliga frukter. 
Om bladen gnuggas avger de en obehaglig lukt.

Blå passionsblomma (Kristi korsblomma) är 
arten P. caerulea. Det är en omtyckt krukväxt 
med blå, skära eller vita blommor. Ibland händer 
det att den utvecklar gula, äggstora frukter. Blå 
passionsblomma ingår i ett stort antal hybrider 
som odlas som krukväxter.

Ordet passion i svenska namnet skall inte fat
tas i betydelsen åtrå eller vilt begär, utan lidande. 
Tidiga spanska missionärer såg i blommans olika
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Fig. 1. Brunviolett och gul passionsfrukt (Passiflora edulis f. edulis och f. flavicarpa). Bilden har ställts till 
förfogande av Fruktrådet.

delar företeelser vid Kristi korsfästelse. Det tre
delade stiftet visar spikarna som användes, en 
för vardera handen och en för fotterna. Skaftet 
som bär upp ståndare och pistill är naturligtvis 
korset och den omgivande bikronan är törne- 
kransen. Hyllet är glorian som finns kring 
Kristusgestalten. De fem ståndarna är såren som 
Kristus fick vid korsfästelsen.

Ett internationellt namn för passionsfrukterna 
är granadilla (grenadilla) som betyder litet 
granatäpple.

Växten

Passionsfrukt kommer från en kraftig, vedartad 
klängväxt som kan bli 15 m hög. Stammen är 
grön och fårad. Växten har stipler och treflikade 
blad. Hela blad kan förekomma, speciellt på 
unga, frösådda exemplar. De ca 10 cm stora 
blommorna sitter ensamma i bladvecken. Nedre 
delarna av foderbladen bildar en tub uppåt från 
blombotten och viker sedan ut med 2-3 cm långa 
lober. De fem vita kronbladen sitter alternerande

med foderbladen. Bikronan är uppbyggd av flera 
kransar. De två yttre består av ungefär två cm 
långa utskott som är vita med mörkviolett bas. 
De inre kransarna är kortare och har mörkröda 
toppar. Strax under blomman sitter tre sågade 
stödblad.

Frukten

Till Sverige importeras två olika passionsfrukter 
(Fig 1). Den vanligaste är den brunvioletta, som 
också kallas för purpurgrenadilla (P. edulis f. 
edulis). Den är nästan klotrund eller svagt oval 
till formen och är ca 5 cm stor. De omogna fruk
terna är gula eller gröngula, men vid mognaden 
övergår de till mörkare färger med röd grundton. 
Samtidigt blir det tjocka, läderartade skalet ryn- 
kigt och kan nog se ganska oaptitligt ut. I frukten 
finns en stor mängd kärnor, som är omgivna av 
ett geléartat, saftigt fröhylle. Eftersom man äter 
alltihop innanför skalet, ger kärnorna ett visst 
motstånd mellan tänderna, på samma sätt som 
när man äter hjortron. Smaken är frisk och syr
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lig. Den har beskrivits som ett mellanting mellan 
hallon och citrusfrukter men samtidigt finns där 
en svårbeskrivlig fyllighet som kan jämföras med 
bouqueten hos ett gott vin.

Den gula passionsfrukten (P. edulis f. fla- 
vicarpa) är något större än den brunvioletta och 
oftast mer oval till formen. Frukterna förblir 
klart gula även vid full mognad och anses inte ha 
samma friska och läskande smak.

För att vara njutbar måste passionsfrukten 
vara mogen. Om den inte skulle vara det vid 
försäljningen kan den eftermogna vid rums
temperatur. Annars förvaras den bäst vid ca 
10°C och absolut inte i vanligt kylskåp.

Passionsfrukt är en av de mest proteinrika 
frukterna. Den innehåller hela 2,2 g protein per 
100 g ätlig del. Dessutom har den hög halt av järn 
samt C-vitaminer som clementiner. Den innehål
ler 315 kilojoule (80 kcal) per hundra gram.

Ursprung och sorter
Passionsfrukt har sitt ursprung i södra delarna av 
Brasilien. Det gör den intressant eftersom det är 
mycket få kulturväxter som kommer från detta 
område. Som nyttoväxt blev den inte känd förr
än i början av 1800-talet. Via Portugal kom den 
till England där man upptäckte frukternas fina 
smak och där man gav växten en vetenskaplig 
beskrivning (1818). Både barbadin och lianäpple 
(P. quadrangularis resp P. laurifolia) var kända 
redan av Linné. Som i så många andra fall var 
det från England som denna tropiska kulturväxt 
spreds över tropikerna. I slutet av 1800-talet ha
de passionsfrukt fått en ordentlig spridning och 
började få ekonomisk betydelse.

Den gula passionsfrukten har sannolikt upp
stått som en mutation av den brunvioletta. Det 
finns uppgifter om att den kom till Hawaii från 
Australien år 1923. Gul passionsfrukt blev veten
skapligt beskriven 1932 som en form av P. edu
lis. Ändå råder en viss osäkerhet i litteraturen 
om arttillhörigheten. Den omnämnes ibland som 
en form av P. laurifolia. Det beror nog mest på 
att båda har gula frukter och därför lätt kan för
växlas. Vegetativt skiljer de sig väl, eftersom P. 
laurifolia har hela blad och i. flavicarpa har tre- 
flikade liksom f. edulis.

Den sydamerikanska frukten maracuja förs 
ibland till P. edulis som en varietet (P. edulis var. 
maracuya) men hör rätteligen till P. alata.

Gul passionsfrukt är den typ som går bäst i

Fig 2. Blomma av barbadin (Passiflora quadrangula
ris) i Lunds botaniska trädgårds växthus. Lägg märke 
till den praktfulla bikronan. Foto Karl Stiinkel.
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tropiska lågländer, medan den brunvioletta odlas 
på höjder upp till 2000 m samt i subtropiska 
områden.

Vid kommersiell odling förökas passionsfrukt 
mest med frön. Man vet att åtminstone den gula 
är självsteril, så därför varierar avkomman i flera 
värdefulla egenskaper. Det går lätt att föröka 
passionsfrukt med sticklingar, sa att det är troligt 
att man i framtiden alltmer kommer att ta tillvara 
goda typer med hjälp av denna förökningsmetod. 
Då kommer vi också att få många nya, namn
givna sorter. I vissa områden förekommer det att 
man använder den gula som ympunderlag för den 
brunvioletta.



Betydelse

Eftersom passionsfrukt är en relativt ny kultur
växt har den inga djupa traditioner hos befolk
ningen i odlingsländerna. Den odlas i de flesta 
tropiska och subtropiska länder men Hawaii, 
Kalifornien, Brasilien, Australien och en del af
rikanska länder har kommit längst. Den största 
delen av produktionen går till framställning av 
juice. På Hawaii är det den gula som dominerar 
juiceframställningen, i Australien är det den 
brunvioletta.

I Sverige blev passionsfrukt först känd som 
smakämne i läskedrycker. År 1967 började Ke
nya exportera färska frukter till Nordeuropa och 
så småningom dök de upp i de svenska affärerna. 
Numera kommer färska frukter främst från Ke
nya, Elfenbenskusten och Kalifornien. Import 
sker hela året utom juni, juli och augusti. Den 
gula har visat sig svårsåld i Sverige, och därför 
importeras den ganska sällan.

Användning

Passionsfrukt användes som förfriskning eller till 
dessert. Vill man riktigt känna den fylliga tropis
ka aromen äter man den med sked direkt ur 
frukthalvorna. Genom att röra ned fruktinnehål
let i vispgrädde, vaniljkräm eller keso får man en 
härlig fyllning till bakverk eller för servering till 
efterrätter. Man kan naturligtvis också röra ned 
passionsfrukt i fruktsallad. Med hjälp av mixer 
tillverkar man goda drinkar och läskande dryc
ker.
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Fig 3. Toppskott och blomma av passionsfruktväxten 
(Passiflora edulis).



Linaria vulgaris, gulsporre, med öppna blommor
RAGNAR MORANDER

Morander, R. 1980 02 28: Linaria vulgaris, gulsporre, med öppna blommor. [An open-flo- 
wered form of Linaria vulgaris.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 9-10. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A stand of Linaria vulgaris Miller, where the flowers more or less completely lack the 
orange-coloured palate of the lower lip, has been found on a railway embankment close to 
the town of Falun, prov. Dalarna, C Sweden. The stand has been observed since the sixties 
and thus the anomaly seems to be due to a genetic aberration.
Ragnar Morander, Hemskogsvägen 5, S-791 33 Falun, Sweden.

Vid ett par tillfällen under 1960-talet observerade 
jag på en banvall i utkanten av Falun ett bestånd 
av gulsporre, som såg egendomligt blekblommigt 
ut. Underläppens sidoflikar var smalare och 
längre än normalt, ibland också mer utåtriktade. 
Det bleka intrycket visade sig bero på att under
läppens stängande, orangefärgade buckla sakna
des helt eller delvis. Den stängde aldrig ingången 
till sporren.

Då jag återfann beståndet oförändrat 1968, in
såg jag att det inte var fråga om en tillfälligt 
uppkommen förändring genom infektion eller 
kemisk inverkan av något av allt det, som tåg kan 
sprida på banvallen. Beståndet fanns kvar 1979.

Beskrivning

Överläppens båda flikar är rätt djupt skilda, 
m 1 m hopvikta på längden och tätt hopstående, 
så att de bildar ett hjälmliknande skydd över 
ståndare och pistill. Detta är möjligen relativt 
normalt, även om det inte framgår av illustratio
nerna i våra vanliga floror. Underläppens sido
flikar är längre och smalare än vanligt, ibland 
något hopvikta och ofta utåtriktade. Mittfliken 
varierar i längd och bredd. I en och samma klase 
kan alla blommor sakna orangefärgad fläck på 
mittfliken. Vanligen finns en liten upphöjning, 
som är beklädd med tätt sittande, orangefärgade, 
korta hår samt glesare, längre hår. De senare har 
orangefärgad spets. Flik med större sådan upp
höjning har en tendens att vara kortare. I inget 
fall blir upphöjningen en stängande buckla. 
Blommornas övriga delar är normalt utbildade.

Pollenet är välutvecklat. Frukterna ser normala 
ut, men frösättningen tycks vara mycket dålig.

Fyndplats
Dalarna. Falun: Vid vattenverket, V sidan av banval
len. Topografiska kartan 13 F Falun SO WH 
33 92 20 90. Beståndets utsträckning utefter banvallen: 
1968 ca 2 m; 1977 ca 15 m; 1979 åter endast 2 m, 
troligen orsakat av en kraftig påfyllning av makadam 
på vallen. — Beläggex i UPS.

Diskussion

Linaria-blommor utan buckla tycks, till skillnad 
från regelbundet 5-taliga blommor med eller utan 
sporrar (s k Peloria), vara mycket ovanliga. 
Penzig (1922) nämner inga sådana former hos 
Linaria men trots detta är sådana ingalunda 
okända. Györffy (1914) beskrev och avbildade 
ett 40-tal olika blomningsavvikelser hos Linaria 
intermedia från Tatrabergen, däribland en form 
med öppen, gapande blomkrona. Den hade 2 
sporrar och 4-flikig överläpp, i övrigt var den 
normalt byggd. I uppsatsen refereras till två upp
satser (på ungerska) av J. Feher, som (också i 
Tatrabergen) funnit exemplar av gulsporre med 
upp till 10 öppna, men i övrigt helt normala, 
blommor på samma stjälk.

1 en frökatalog från Ohlsens Enke AB, 1971, 
fann jag att man saluförde lejongap, Antirrhinum 
majus, ’en alldeles ny typ med helt öppna Pen- 
stemon-liknande blommor’. Tendensen inom 
denna grupp av släkten att bilda bucklefria 
blommor är således väl känd.
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Fig 1. Gulsporre, Linaria vulgaris, form med reduce
rad buckla. Falun, banvall vid vattenverket, 17.8.1979.

Feher ville se förklaringen till ’monstrositeter- 
na’ i de magra markförhållandena, medan Györf- 
fy antar att väderleksfaktorer (kall vår, regnig 
sommar) varit utslagsgivande. Eftersom Fa- 
lun-formen hållit sig konstant under lång tid, an-

Fig 2. Teckningar av enskilda blommor. Från diabil
der, x 1,4. Den prickade linjen i nedersta vänstra 
blomman antyder en bortklippt sidoflik.

ser jag det troligt, att avvikelsen är genetiskt 
betingad. Anlagen för buckla och dess färg finns 
uppenbarligen hos växten, men de tillåts endast 
ibland, och då ofullständigt, att komma till ut
tryck.

Citerad litteratur
Györffy, S. 1914: Abnormale Blüten von Linaria in

termedia aus der Flohen Tatra, Magyar Bot. Lapok 
3: 197-305.

Penzig, O. 1922: Pflanzen-Teratologie III. 2 uppl. Ber
lin.



Allium angulosum, rysslök, i Skåne
THOMAS KARLSSON

Karlsson, T. 1980 02 28: Allium angulosum, rysslök, i Skåne. [Allium angulosum found in 
Skåne, S Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 11-12. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Allium senescens L. has been reported from Hyby parish in SW Skåne, southernmost 
Sweden, but the plant found is in realityA. angulosum L., which has previously been found 
only once in Sweden, on a dumping place at Göteborg. The locality in Hyby is a railway 
embankment. The species was first seen in 1930 and one specimen was still present in 1978. 
Cirsium canum (L.) All. has also been found along the same railway. Both species are C-E 
European and have their natural occurrences on damp meadows. They have probably 
arrived to the Hyby locality with imported grass seed. True Allium sene scens was previous
ly found on sandy or rocky hills in NE Skåne, but is now probably extinct.
Thomas Karlsson, Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Allium senescens, berglök, är sedan gammalt 
känd från några lokaler i NÖ Skåne, på torra 
backar i Åhus och Fjälkinge socknar. Den sågs 
där senast 1952 och är nu möjligen utgången, 
men ett rikt herbariematerial finns bevarat. De 
svenska huvudförekomsterna finns i Dalsland, 
och där är växten knappast hotad.

1930 upptäckte Th. Brandt en lök på en 
järnvägsskärning i Hyby socken i SV Skåne, 
och han publicerade senare sitt fynd som Allium 
senescens (Brandt 1939). Växten insamlades på 
denna banvall 1934, 1941 och 1943. Därefter 
tycks lokalen ha fallit i glömska, tills Bertil 
Widerberg, Malmö, sommaren 1973 återfann ett 
fåtal ex av växten på en ännu icke upplöjd del av 
den gamla banvallen. Den anges vara sedd i ett 
ex 1978. Hyby-lokalen har upptagits i floraverk 
(Hylander 1953, Weimarck 1963, Hultén 1971) 
under Allium senescens, synbarligen utan att be
läggexemplaren har granskats.

Materialet från Hyby avviker emellertid kraf
tigt i utseende från övriga insamlingar av berglök 
från Sverige. Både materialet från NÖ-Skåne 
och Dalsland representerar en lågväxt, spenslig 
planta, och blomflocken är närmast formad som 
en vid strut. Till habitus påminner växten inte så 
lite om trift, Armeria maritima. Hyby-materialet 
är emellertid robust och högväxt, och flocken är 
halvklotformig eller nästan klotrund.

En närmare granskning visar, att Hyby-växten 
inte tillhör A. senescens utan den besläktade ar
ten A. angulosum, rysslök. Bladen hos rysslök 
är kölade på undersidan, medan de är plattade 
hos berglök. Vidare är ståndarna högst så långa 
som kalkbladen hos rysslök, medan de sticker ut 
mycket långt hos berglök, alltså samma 'nyckel
karaktär' som användes för att behändigt skilja 
backlök och rosenlök (A. oleraceum och A. cari- 
natum). En annan påfallande karaktär, som dock 
inte håller streck helt på mellaneuropeiskt mate
rial, är att kalkbladen är tillspetsade hos rysslök 
men rundtrubbiga hos berglök. Slutligen finns 
det en viktig skillnad i miljö mellan de båda ar
terna: A. senescens växer på torra, varma 
kalk- och sandmarker samt i klippskrevor även i 
mellaneuropa, medan A. angulosum, som är in
hemsk i samma område, är en fuktängsväxt, som 
särskilt förekommer på stränder av sjöar, dam
mar och åar (Suessenguth 1939).

Rysslöken är med säkerhet införd i sen tid till 
Hyby-lokalen, där den dock har hållit sig kvar i 
ca 50 år, men utan att visa tendenser till sprid
ning. Den har blivit funnen en gång tidigare i vårt 
land, nämligen 1954 av Harald Fries på en av 
Göteborgs avstjälpningsplatser (Blom 1961). Den 
är också känd från flera lokaler i gränsområdena 
mellan Finland och Sovjet, även där införd i sen 
tid, och delvis kvarblivande (Hylander 1953).
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Hultén (1971) har även några prickar från Balti- 
cum.

Fran samma banvall i Hyby har även rapporte
rats Cirsium canum (L.) All., en annan cen
tral- och östeuropeisk fuktängsväxt. Den fanns 
tidigare på flera ställen, och hade även hybridise- 
rat med kåltistel, C. oleraceum (Brandt 1930). 
Det är obekant om den finns kvar.

Sannolikt har både Cirsium canum och Allium 
angulosum kommit in med gräsfrö, som kan ha 
såtts ut för att stabilisera järnvägsbankarna. Det 
är osannolikt att de skulle ha kommit med järn
vägstransporter: det finns inga industrier i områ
det, dit man väntar sig transporter från utlandet, 
och dessutom hade växterna i så fall snarare 
uppträtt på lastplatser, t ex bangårdar, än ute på 
banan. Gräsfröet har säkerligen haft annat ur
sprung än den - sannolikt från Frankrike impor
terade - blandning, som använts för att beså 
järnvägsskärningar i t ex Landskronatrakten 
(Nilsson 1952). Arter som Trisetum Jlavescens,

Bromus erectus, Festuca arundinacea var. aspe- 
ra och Sanguisorba minor (gullhavre, raklosta, 
rörsvingel, pimpinell), som finns på de av Arvid 
Nilsson studerade banvallarna, är nämligen inte 
kända från banvallen i Hyby.

Citerad litteratur
Blom, C. 1961: Bidrag till kännedomen om Sveriges 

adventiv- och ruderatflora V. Acta Horti Gotoh. 24- 
61-133.

Brandt, T. 1930: En för Sverige ny Cirsium-hybrid. 
Bot. Notiser 1930: 507.

Brandt, T. 1939: Bidrag till Skånes Flora. 2. Invente
ringen i Hyby. Bot. Notiser 1939: 729-730.

Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i 
Norden. Andra upplagan. Stockholm.

Hylander, N. 1953'. Nordisk kärlväxtflora I. Uppsala. 
Nilsson, A. 1952: Örja sockens vegetation och flora.

I: Boken om Örja: 149-191. Landskrona. 
Suessenguth, K. 1939: Hegi, Illustrierte Flora von Mit

teleuropa, Band II. Andra upplagan. München. 
Weimarck, H. 1963: Skånes flora. Malmö.



Dactylorhiza fuchsii X Gymnadenia odoratissima på Omberg
BILL C. ERICSSON

Ericsson, B. C. 1980 02 28: Dactylorhiza fuchsii X Gymnadenia odoratissima pa Omberg. 
[Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia odoratissima new to Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 
13-18. Stockholm. ISSN 1)039-646 x.
The hybrid between Dactylorhiza fuchsii and Gymnadenia odoratissima has been found as 
new to N Europe, in a calcareous fen on the E slopes of Mt Omberg, prov. Östergötland, C 
Sweden. It is illustrated, together with its parents, in colour. The calcareous fens compri
sing the hybrid locality, is threatened by overgrowth by Picea abies, since the original 
hydrological conditions on the mountain slope have been changed. In order to save the 
localities, the bush and tree growth must be prevented.
Bill C. Ericsson, Skogslyckegatan

Omberg har sedan århundraden varit känt för sin 
märkliga flora. En av rariteterna är den på det 
svenska fastlandet mycket ovanliga luktsporren, 
Gymnadenia odoratissima. I Östergötland är 
denna orkidé för närvarande känd från endast 
två förekomster, båda på Omberg. Blomningen 
inleds normalt i andra veckan av juli och når sin 
kulmen under månadens senare del. Vissa år kan 
luktsporren blomma så rikligt, att dess sublima 
väldoft kan kännas på långt håll. En sådan 
massblomning förekom år 1978, och själv har jag 
aldrig sett den i en sådan mängd färgvariationer, 
från nästan vita till djupt blekvioletta (Fig 1). Jag 
tog därför tillfället i akt att fotografiskt dokumen
tera arten. Systematiskt iakttog jag varje blom
skott, först i de tätaste komplexen och sedan i 
allt vidare cirklar tills jag nådde kärrens ytterom
råden, ett tillvägagångssätt som skulle ge en lika 
oanad som överraskande upptäckt.

Av övriga orkidéer var det bara kärrknippro- 
ten, Epipactis palustris, som med sina vackra, 
litet oroliga blomställningar gav färg åt området. 
För- och midsommarens orkidéer stod med sväl
lande frökapslar, och endast skogsnycklar, 
Dactylorhiza fuchsii, hade fräscha blommor i 
axets topp. I en klunga stod, som det tycktes, 
fyra exemplar av D. fuchsii; ett av dem med de 
nedersta blommorna fortfarande fräscha och 
längre upp i axet ännu outslaget. Detta väckte 
min nyfikenhet, och vid närmare studium kunde 
jag snart konstatera, att jag stod framför en hyb

68, S-582 56 Linköping, Sweden.

rid med tydliga inslag av Gymnadenia. Får jag 
här inskjuta den bekännelsen, att de närmaste 
minuterna åtgick till en yr ”krigsdans”, en naiv 
glädjeyttring som jag inte var man att kunna be
härska.

Hybriden hade för Dactylorhiza-arten karak
teristisk habitus men var mera gracil och rank 
samt hade tydligt kölade blad. Blomaxet däremot 
hade för Gymnadenia-arten typiskt utseende, 
men även här fanns en skillnad från det normala: 
själva blommans läpp, liksom övriga kalkblad, 
hade markerade färgmarmoreringar, snirkel- 
teckningar. Läppen hade dessutom en för en 
Gymnadenia ovanligt djup treflikning (Fig 2). 
Med vetskap om vilka orkidéer som förekommer 
på platsen - bl a saknas här den vanliga brud
sporren, Gymnadenia conopsea - var det inte 
svårt att göra en preliminär bedömning av vilka 
föräldraarterna var: Dactylorhiza fuchsii x 
Gymnadenia odoratissima.

Här nedan följer hybridens mått, tagna den 23 
juli 1978. Dess längd var 53 cm, varav axet upp
tog 11 cm. Den hade fem större blad samt tre 
stycken, på samma höjd runtom stjälken place
rade, braktéliknande blad.
Blad nr 1 - Avstånd från ytan 3 cm; längd 10,5 cm, 
bredd (mitt på bladet) 1 cm, långsamt trubbigt avsmal
nande, något kölat.

Blad nr 2 - Avstånd från blad nr 1 2,7 cm; längd 12,3 
cm, bredd (på bredaste stället) 1,2 cm, spetsigt av
smalnande och betydligt kölat.

Blad nr 3 - Avstånd från blad nr 2 5,5 cm; längd 11,5
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Fig 1. Massförekomst av luktsporre, Gymnadenia odoralissima, på Ombergsliden, 1978 07 16. Vissa år kan 
luktsporren förekomma mycket talrikt; ett sådant år var 1978.
Mass flowering of Gymnadenia odoralissima at Mt Omberg, 1978.

mm

cm, bredd (vid basen) 0,8 cm, (mitt på bladet) 1,1 cm, 
långsamt, spetsigt avsmalnande och kölat.

Blad nr 4 - Avstånd från blad nr 3 6,5 cm; längd 8,8 
cm, bredd (vid basen) 0,7 cm, (mitt på bladet) 0,65 cm, 
spetsigt avsmalnande och kölat.

Blad nr 5 - Avstånd från blad nr 4 8,5 cm; längd 4 
cm, bredd (vid basen) 1 cm, från mitten och utåt 
sönderflikat i två spetsar.

Blad nr 6 - Avstånd från blad nr 5 8,5 cm; tre styc
ken, runtom stjälken, stödbladsliknande blad, längd 
(genomgående) 2,3 cm, bredd (vid basen) 3,5 mm. Av
stånd till axet 7,3 cm.

Blommorna - Läppens bredd 7 mm, längd (från 
sporremynningen) 4 mm. Sepaler och petaler längd 3,5

mm. Sporre längd 6 mm. Fruktämne längd 6,5 mm. 
Stödblad längd ca 6,5 mm. - En doft av Gymnadenia 
odoralissima var omisskännlig.

När jag återvänt hem, tittade jag i de handböcker 
jag själv innehar: Hylander, Lid och en hel del 
utländska specialböcker om orkidéer. Ingenstans 
kunde jag hitta den hybrid som jag så lyckosamt 
upptäckt och började faktiskt tro, att mitt fynd 
var en botanisk sensation. Ett frågetecken satte 
jag dock i marginalen, sedan jag också läst Om
bergs kärlväxtflora (Hesselman 1938) och där 
slagit upp sidan om Gymnadenia odoralissima. I
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Fig 2. A: Gymnadenia odoratissima, luktsporre, 1978 07 16. — B: Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia odoratis- 
sima, skogsnycklar x luktsporre, 1979 07 11. - C: Dactylorhiza fuchsii, skogsnycklar, 1978 06 19. - D: Losstagna 
blommor av hybriden. - Samtliga foton från Omberg.
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Dactylorhiz

juni

Fig 3. Blomningstidtabell. Arterna har i stort sett skild 
blomningstid, vilket minskar chanserna för att en hy
brid skall uppstå.
A timetable for the flowering of the parent species at 
Mt Omberg. The overlap is not great, and this must 
reduce the possibilities for hybrid formation strongly.

ett avsnitt stod bl a att läsa om fynd av monströ- 
sa former - kan detta ha avsett hybrider?

För att få hybriden och min egen uppfattning 
om föräldraarterna sakkunnigt bedömda tillskrev 
jag kort tid efteråt vårt lands ledande auktoritet 
på området, professor Bengt Pettersson vid 
Umeå universitet, och sände samtidigt med 
färgdiafoton samt mått och beskrivning av väx
ten. Från honom kom snart nog ett vänligt brev, 
med gratulationer till fyndet, och efter en tid 
ytterligare ett brev, vari han meddelar mig, ”att 
han läst på litet”. Han hade därvid funnit, att 
Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia odoratissi- 
ma var känd från Schweiz, Tyskland, Frankrike 
och Österrike. Sin binära benämning, Orchi- 
gymnadenia regeliana, har hybriden från de 
franska orkidéexperterna Camus’ stora arbete 
(Camus & Camus 1921-29).

Ombergs kalkkärr - omistliga klenoder

Den som läst Ombergs kärlväxtflora (Hesselman 
1938, särskilt sid 40-41) och något känner till hur 
bergets ostsluttningar ser ut idag, torde förstå, 
att vad som återstår av de en gång så omfattande 
kalkkärren är bara försvinnande rester. Från mit
ten av 1800-talet och in i detta sekel var det 
flåhackan som gick hårt fram. Idag är igenväx- 
ning det största hotet.

Att igenväxning är ett allvarligt hot mot de 
ännu öppna ytorna har jag kunnat konstatera 
under 15 års observationer av en av de s k Ox- 
sumparna. Detta lilla område, ca 30x40 meter, 
uppvisade under de första åren, 1965-1968, t o m 
en källiknande yta med öppet vatten. Där kunde 
jag gång på gång stöta på älg som just stått och 
druckit. På senare år har vattenytan bara funnits 
under försomrar efter nederbördsrika vintrar och 
vårar. I norr avgränsas kärret av gammal gran
skog, och omges i väster, öster och söder halv
cirkelformat av en i dag 25-årig granplantering. 
Denna omfattar också kärrets fallytor på bergets 
sluttning mot öster.

”Sumpen” hyser åtminstone 6 orkidéarter. 
Dactylorhiza-arter såsom D. fuchsii och D. in- 
carnata var. incarnata, var. cruenta och var. 
ochroleuca dominerar (skogsnycklar, ängsnyck- 
lar, blodnycklar och vaxnycklar). Mellan dessa 
finns dessutom inslag av hybrider. En hybrid, 
numera utgången, med starkt inslag av gult i 
mynningen på blommornas sporrar, föreföll sär
skilt intressant. Invandrande lövsly och själv
sådd från omgivande granskog håller långsamt på 
att kväva den intressanta orkidéfloran. Orsaker
na till igenväxningen är förändrade hydrologiska 
förhållanden i den för ingrepp känsliga sluttning
en. Ett upphörande av skogsbetet på sluttningar
na kan också vara en viktig faktor, som inte får 
nonchaleras.

Vad som hänt med denna Oxsump kommer på 
sikt, om inga åtgärder vidtas, också att hända 
med de övriga källmyrarna eller extremrikkärren 
på Ombergs ostsluttningar. Av de större kärren 
är det väl bara ett, beläget SV om Skid- och 
Friluftsfrämjandets bilparkering vid Ombergs- 
liden, för vilket ingen överhängande fara förelig
ger. Ett mindre men ur bevarandesynpunkt vik
tigare kärr, beläget inte så långt från föregående, 
håller i sin södra del på att växa igen. Här finns 
en av Ombergs två kvarvarande förekomster av 
luktsporren, Gymnadenia odoratissima.
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Fig 4 (ovan). De små granarna på kärret ger områ
det en säregen prägel, men antalet måste minskas. 
1978 08 25.
The calcareous fens are nowadays colonized with 
Picea abies. The plants show poor growth but will 
nevertheless in time strongly influence the species 
composition in the fen. The colonization is prob
ably due to changes in the hydrological conditions 
of the slope.

Fig 5 (bredvid). Rakt genom kärrets känsligaste 
partier löper sedan några år tillbaka spåren efter en 
stor skogsmaskin. 1978 08 25.
The calcareous fens at Omberg lack any form of 
protection. Some years ago one of the best fens 
was crossed by a tractor. The tracks will probably 
remain visible for decades.

■s>m
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Olyckligtvis har ett vattenhål grävts i nära an
slutning till förekomsten, vilket på sikt kan bidra 
till kärrets utarmning; via en slang ledes källvatt
net till en sommarstuga i närheten. Vad beträffar 
Djurkälla-kärren så har igenväxningen nått 
samma stadium som gäller för Oxsumparna. 
Snara åtgärder måste till för att rädda de här små 
källmyrarna åt eftervärlden!

Det i mitt tycke mest värdefulla kalkkärret är 
den s k Ostmossen. Förmodligen utgör den en 
liten rest av den en gång så utbredda Charlotten
borgs eller Väversunda storäng, vilken säkert 
sträckte sig en bra bit nedanför Ombergs 
ostsluttning, som vetter mot fågelsjön Tåkern. 
Ostmossen omges i norr och söder av gammal 
granskog. På sluttningen i väster finns en ca 
20-årig granplantering och i öster sumpskog. Den 
omgivande granskogens föryngring har resulterat 
i en form av förkrympta granar som täcker stora 
delar av kärret. Dessa dvärggranar ger området 
en pikant prägel (Fig 4), men på sikt kommer de 
säkerligen att suga ur och kväva kärret. Därtill 
kommer en tilltagande invandring av lövsly. 
Tvärs genom kärrets känsligaste parti går sedan 
ett par år tillbaka djupa spår efter någon stor 
skogsmaskin (Fig 5). Spåren har skurit rakt ige
nom en av förekomsterna av Gymnadenia odo- 
ratissima.

Den gamla granskogen norr om, och sumpsko
gen öster om kärret har under vårvintern 1979 
avverkats och består numera endast av stubb
mark, genomkorsad av spår efter tunga skogs- 
maskiner.

Under åren 1969-70 gjordes på uppdrag av 
länsstyrelsen i Östergötland en inventering av de 
östgötska kalkkärren (Gustafsson 1972). Där 
konstaterades att de kvarvarande kärren med

Gymnadenia odoratissima på Omberg är av riks
intresse. Detta faktum understryks också i en 
sammanfattning av artens dagsaktuella status i 
landet i en Projekt Linné-rapport (Nilsson & 
Gustafsson 1976 sid 215-216). På Omberg finns 
de rikaste förekomsterna på det svenska fast
landet. Ombergs många, små källmyrar har nu 
också kollektivt tagits upp på en lista över sven
ska myrområden som är av internationellt intres
se.

Det har nu gått 10 år sedan Lars-Åke Gustafs
son gjorde sin inventering, men något skydd av 
kärren på Ombergs ostsluttningar har ännu inte 
kommit till stånd. Och det behövs inte bara 
skydd, utan också en helhjärtad insats från den 
ideella naturvårdens sida, nämligen borttagande 
av sly. Säkert ställer många naturintresserade 
under sakkunnig ledning upp på ett sådant arbe
te.

Om dessa kärr försvinner, förlorar vi något av 
det mest ursprungliga som återstår av vårt be
römda östgötaberg vid Vätterns strand. Det får 
inte hända! De som har det yttersta ansvaret för 
naturvården i Östergötland måste se till, att 
skydd och vård av dessa omistliga klenoder 
kommer igång!
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Vetlanda in the S Swedish uplands (prov. Småland). The concentration of heavy metals is 
sufficiently high to prevent most vascular plants to colonize the area around the mines. The 
most common species in the field layer is Agrostis tenuis. Only a limited number of 
bryophytes have occupied the old waste rocks. On moist areas Pohlia nutans usually 
dominates. Morphological changes have been observed in Cephalozia bicuspidata.
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Fredriksbergsfältet är beläget i Fröderyd sn ca 2 
mil SV Vetlanda. Gruvfältet, som har en längd 
av ca 500 m, omfattar ett tiotal gruvschakt (Fig 
1), av vilka de flesta nu är vattenfyllda. Man har 
här brutit koppar- och zinkmalm från slutet av 
1700-talet fram till 1939 med vissa avbrott.

Berggrunden i det malmförande stråket består 
av omväxlande glimmerskiffer, kvartsitrik leptit 
och amfibolskarn. Malmerna utgöres av 
kopparkis, magnetkis, blyglans och zinkblände. I 
Mossgruvan, som är fältets huvudgruva, utvanns 
mest koppar. Malmen höll här en högsta koppar
halt på ca 4 %. Varpen torde däremot hålla en 
kopparhalt på endast 0,5-1 %. Borrbänksgruvan 
är ett av de schakt, där zinkmalm bröts i rätt stor 
mängd och relativt ren (Tegengren m fl 1924).

Floran kring gruvfältet Fredriksberg är artfat
tig. I och vid gruvområden ökar koncentrationen 
av tungmetaller i jord och vatten, och man vet att 
höga halter kan hämma och döda vissa växter, 
medan andra är resistenta (Drew & Reilly 1972, 
Maschmeyer & Quinn 1976). Vi redovisar därför 
här våra iakttagelser om vegetation och flora, 
speciellt vad gäller mossorna.

Vårt första besök i området gjordes redan 
1965. Sedan dess har vi besökt området ytterliga
re ett antal gånger. För att få en uppfattning om 
metallinnehåll har vattenprover från en del 
schakt (1-2 dm djup) analyserats genom A AS 
flamanalys (Perkin-Elmer 403). Surhetsgraden

(pH) har bestämts elektrometriskt. För jämförel
se med naturliga vatten har prov även tagits i en 
oligotrof sjö (Kallsjön) ca 2 km SV gruvfältet. 
Prov för bestämning av bly- och järnhalt togs i 
oktober 1973, för bestämning av övriga den 25 
oktober 1979.

Namnskicket följer Lid (1974) för kärlväxter; 
Nyholm (1954-1969) och Arnell (1956) för mos
sor; Dahl & Krog (1973) och Ozenda & Clauzade 
(1970) för lavar.

Vattnet
Resultatet av vattenanalyserna framgår av Tabell 
1. Jämfört med naturliga vatten har vattnet i vis
sa gruvhål extremt höga zinkvärden, något som i 
synnerhet gäller Borrbänksgruvan (106 ppm) 
men även Andersbergs-, Lagg- och Långgruvan. 
Även kopparhalten ligger högre än i naturliga 
vatten. Som väntat har vattnet i Mossgruvan, där 
den mesta kopparn utvunnits, också den högsta 
kopparhalten (0,88 ppm). Högre är också bly
halten, som i sötvatten normalt uppgår till ca 
0,002 ppm (Rubin 1974). Värdena för järn ligger 
nära de värden, som karaktäriserar traktens sjö
ar.

Oscarsgruvans vatten, som är starkt humus- 
färgat genom närheten till mossmark, har det 
lägsta pH-värdet (5,0). Även Laggruvan, som 
åtminstone periodvis får tillskott av surt mosse
vatten, har ett lägre pH än övriga gruvhål.
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Fig 1. Läget för en del av gruvbrotten i Fredriksbergsfältet (efter Tegengren m fl 1924) 
Map of a part of the mine-field.

Vegetationen

Kärlväxter

Trädväxten inom gruvområdet utgöres av träd
dungar med tall, gran och björk (Pinus sylvestris, 
Picea abies, Betula), medan undervegetationen 
bildas av ljung, lingon samt enstaka bestånd av 
blåbär, mjölon och björkpyrola (Calluna vulga
ris, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Arcto- 
staphylos uva-ursi, Orthilia secunda).

På de öppna, jordtäckta ytorna mellan varp
högarna och på slänter strax ovan vattenlinjen 
växer rödven (Agrostis tenuis) oftast rikligt (Fig 
2). Där rödven dominerar saknas som regel in
slag av andra kärlväxter.

Myrväxter förekommer endast vid kanten av 
Lagg-, Moss- och Oscarsgruvan. Vid samtliga 
dessa schakt växer tuvull (Eriophorum vagina- 
tum). Ytterligare några arter tillkommer vid 
Mossgruvan, nämligen ängsull, hundstarr och 
veketåg (Eriophorum angustifolium, Carex ni
gra, Juncus effusus) och Oscarsgruvan: flask- 
starr, mannagräs och odon (Carex rostrata, Gly- 
ceria fluitans, Vaccinium uliginosum).

Endast inom en mycket begränsad del av 
gruvområdet har ytterligare arter iakttagits. Det 
rör sig om ett fåtal individ av huvudsakligen ar
ter, som karaktäriserar gräshedar och odlings
mark.

Lavar

Inom en ca 4-5 dm bred, vertikal zon närmast 
ovanför vattenlinjen saknas i allmänhet lavar. 
Först där ovanför sätter lavarna sin starka prägel 
på vegetationen. Till det grå inslaget i varp
högarnas lavvegetation bidrar främst Stereocau- 
lon-arter (dactylophyllum, tomentosum, vesu- 
vianum) och Lecanora rupicola, medan t ex Le- 
canora epanora och vissa Rhizocarpon-arter ger 
stenytorna deras gulgröna färg. Roströda fläckar 
bildas av järnutfällningar, av skorplavar som 
Acarospora sinopica och Rhizocarpon oederi 
och av grönalgen Trentepohlia jolithus. På jord 
och död mossa är Bilimbia melaena ofta den 
allmännaste skorplaven.

Inslaget av bladlavar är sparsamt. Bland få
talet förekommande arter märks några Parme- 
/(Vi-arter (conspersa, incurva, saxatilis), Pelti- 
gera spuria, Umbilicaria hyperborea och U. 
polyphylla.

I övrigt består lavvegetationen av främst 
Cladonia-arter (bl a C. arbuscula, cornuta, cris- 
pata, deformis, phyllophora, pyxidata, rangife- 
rina, subulata, uncialis och verticillata). I en av 
träddungarna växer även islandslav (Cetraria is- 
landica).

På kalkhaltigt murbruk finner man de båda 
skorplavarna Candelariella aurella och Lecano
ra dis pers a.
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Fig 2. Utsikt över del av Fredriksbergsfältet med varphögar. Oktober 1978.
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View of a part of the mine-field with waste rocks.

Mossor

1 synnerhet vid Mossgruvan och Laggruvan har 
en intressant zonering utbildats. De vattenfyllda 
gruvhålen inramas av en tät PoMö-matta, där 
levermossorna Lophozia ventricosa och Plecto- 
colea hyalina förekommer insprängda. 1 oktober 
1973 var vattenståndet ovanligt lågt på grund av 
intensiv torka. Under sådana förhållanden utbil
dade vissa Pohiici-arter rikligt med groddknop- 
par. Det visade sig då, att Pohlia drummondii 
ensam eller tillsammans med den vanliga P. nu
tans ofta förekom längst ut i vattnet.

Slänten ovanför karaktäriseras av en brunröd 
mossmatta, där främst levermossorna Cephalo- 
zia bicuspidata, Gytnnocolea inflata och 
Jungermannia crenulata ingår (Fig 3).

Högre upp under trädvegetation, där sådan 
finns, sammansätts bottenskiktet av lavar och 
allmänna skogsmossor (Dicranum polysetum, 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi). 
Dessa ingår även i ett fuktigt stråk mellan Moss

gruvan och Laggruvan, där dock vitmossor do
minerar (Sphagnum fallax, fimbriatum, fuscum, 
squarrosum och warnstorfii).

Till de ur växtgeografisk synpunkt mest intres
santa fynden i området hör Diplophyilum taxifo- 
lium och Lophozia wenzelii, vilka har en nordlig 
utbredning i Sverige. Diplophyilum taxifolium 
har anträffats i ett av de torrlagda gruvschakten, 
Lophozia-arten på varphögar.

Förutom nu nämnda blad- och levermossor 
har även följande arter noterats på jord och sten 
inom gruvområdet (med frekvensangivelser a 
allmän, ta tämligen allmän, ma mindre allmän, s 
sällsynt): Barbula convoluta (ta), Calypogeia 
neesiana (ma), Cephaloziella divaricata (a), Ce- 
ratodon purpureus (ma), Dicranum scoparium 
(ta), Jungermannia caespiticia (ma), Lepto- 
bryum pyriforme (s), Lophozia alpestris (ma), 
Polytrichum juniperinum (ma), P. longisetum 
(s), Ptilidium ciliare (ma), Rhacomitrium cane- 
scens (ma), R. heterostichum (ma),P. lanugino- 
sum (a) och Tritomaria exsectiformis (s).
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Fig 3. Östra sidan av den vattenfyllda Mossgruvan. Gruvan är den största i Fredriksbergsfältet och 95 m djup. 
Utefter kanten av gruvhålet alldeles ovanför vattenlinjen en mörk zon av Gymnocolea inflata med inslag av 
Cephalozia bicuspidata och Pohlia nutans. Under denna en Pohlia drummondii-Pohlia nutans-zon. I vattnet 
förekommer en del algflagor. Augusti 1978.
The east side of the waterfilled Mossgruvan. The mine is the largest in the field of Fredriksberg and 95 meters 
deep. Just above the waterline a dark zone of Gymnocolea inflata with scattered Cephalozia bicuspidata and 
Pohlia nutans. Below this a zone of Pohlia drummondii and P. nutans. In the water some flakes of algae.

Mosstäcket på och i anslutning till cement
grunder i området har en från den övriga moss- 
vegetationen avvikande sammansättning. In
slaget av arter med preferens för måttligt surt - 
neutralt underlag är stort. Bland ingående arter 
märks Abietinella abietina, Amblystegium ser
pens, Barbula convoluta, Bryum argenteum, B. 
capillare, Drepanocladus uncinatus, Fissidens 
adianthoides, Grimmia pulvinata och 
Schistidium apocarpum.

Marginell utbredning har t ex Andreaea rupe- 
stris samt en del arter på gångstigen fram till 
gruvområdet, som t ex Dicranella cerviculata 
och Sc apania curt a.

Tungmetallernas inflytande

Artantalet inom gruvområdet är anmärknings
värt lågt. Detta gäller framför allt kärl växter och

mossor. Åtskilliga arter, vilka normalt är all
männa på öppna ytor och surt underlag, saknas 
eller är sällsynta här, medan andra uppträder 
med hög frekvens. Av kärlväxter söker man för
gäves efter t ex fibblor, röllika och krypnarv 
(Hieracium, Achillea millefolium, Sagina pro- 
cumbens) och bland mossor arter inom släkten 
som Atrichum, Dicranella, Ditrichum och Pogo- 
natum.

Andra arter är allmännare än man kan vänta 
sig. En del av dessa kan förväntas vara resistenta 
eller åtminstone toleranta mot höga tungmetall
halter, vilka i höga koncentrationer är giftiga för 
flertalet högre växter. Rödven (Agrostis tenuis), 
som vid Fredriksberg fläckvis ensam bildar fält
skiktet på öppna ytor, är en sådan art, som är 
känd för att utbilda tungmetalltoleranta raser el
ler bestånd (Gregory & Bradshaw 1965, Mc Neil- 
ly 1968).
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Tabell 1. Metallinnehåll (ppm) och surhetsgrad (pH) i 
vatten från gruvbrott vid Fredriksberg. - N.d. ej mät
bart värde (not detectable). - • anger att mätning ej 
utförts.
Contents of heavy metals (ppm) and pH in water from 
mines at Fredriksberg (Andersbergsgruvan-Oscars- 
gruvan) and from an uncontaminated, oligotrophic 
lake, Kallsjön, as a control.
Ursprung Cu Fe Pb Zn pH

Andersbergsgruvan 0,59 51 5,7

Borrbänksgruvan 0,06 0,27 0,10 39 6,5

Laggruvan 0,66 27 5,9

Långgruvan 0,31 0,09 0,02 106 6,4

Mossgruvan 0,88 0,48 0,02 0,28 6,4

Oscarsgruvan 0,06 3,6 5,0

Kallsjön (kontroll) N.d. N.d. 6,8

Som bl a Coombes & Lepp (1974) visat, på
verkar höga tungmetallhalter även mossor. Vid 
studier av Funaria hygrometrica och Mar- 
chantia polymorpha (båda arterna saknas vid 
Fredriksberg) visade det sig, att redan en 
kopparhalt över 0,5 ppm hämmar tillväxten. Be
träffande zink, där toleransnivån ligger högre än 
för koppar, sänks t ex Funaria-sporernas gro
barhet vid 30 ppm med ca hälften. Pohlia nutans, 
som vid Andersbergs-, Borrbänks- och Lång
gruvan (brott med höga zinkhalter) ensam bildar 
mosszonen närmast vattenlinjen, tillhör bevis
ligen den grupp av arter, som är resistenta eller 
åtminstone toleranta mot de höga zinkhalterna.

Mossornas utseende är ofta tydligt påverkat av 
det ovanliga substratet. Detta har särskilt obser
verats hos Cephalozia bicuspidata, som är en 
ytterst variabel levermossa. Vid Fredriksberg, 
där den förekommer särskilt rikligt på slänterna 
vid Mossgruvan, är exemplaren som unga inten
sivt röda men blir snart rödbruna. Morfologiskt 
påminner de om artens gångstigsform, som är 
grön och har kortspetsade, kupiga blad med 
relativt korta, tjockväggiga celler. Gruvexem- 
plaren avviker (utom beträffande färgen) även 
genom bladens större tendens till trubbighet 
(normalt spetsiga lober) och tjockare cellväggar, 
vilket även gäller bladtänder, svepe och svepe- 
blad.

Coombes & Lepp (1974) kunde också genom 
sina odlingsförsök peka på olika morfologiska 
förändringar som en följd av förhöjda halter av 
koppar och zink i substratet. Sålunda inträffade 
förändringar i cellinnehållet hos Marchantia vid 
kopparhalten 1 ppm och hos protonerna (för-
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Fig 4. Periodvis översilad sluttning nedanför Anders- 
bergsgruvan. Det mörka stråket i mitten består av ett 
kompakt skikt av död och levande Pohlia nutans utan 
inslag av kärlväxter. T v och t h Agrostis tenuis 
tillsammans med ett bottenskikt av Pohlia nutans, Bi- 
limhia melaena, Lecanora granulosa, Cladonia pyx- 
idata m fl. Oktober 1978.
Slope with periodically seeping water below Anders- 
bergsgruvan. In the middle a dark stripe consisting of a 
compact stratum of dead and living Pohlia nutans 
without vascular plants. To the left and right Agrostis 
tenuis together with a bottom layer of Pohlia nutans, 
Bilimbia melaena, Lecanora granulosa, Cladonia pyx- 
idata etc.

grodd) av Funaria konstaterades rundade celler 
med röda, granulära inneslutningar, då zinkhal
ten översteg 10 ppm.

Tungmetallernas giftverkan på vegetationen 
framträder vid Fredriksberg mycket tydligt i 
sluttningen nedanför varphögarna vid Anders- 
bergsgruvan (Fig 4). I själva sippervattenstråket 
saknas kärlväxter helt och även moss- och lav- 
floran är utarmad. I skarp kontrast till denna 
artfattigdom står den rika vegetationen i slutt
ningen ovanför gruvschaktet. Berggrunden be
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står här av mindre sura eller basiska bergarter 
utan högt tungmetallinnehåll. Vegetationen på
verkas på ett gynnsamt sätt, vilket den rika 
markfloran med dominans av blåsippa (Hepatica 
nobilis) och kransmossa (Rhytidiadelphus triqu- 
etrus) ger belägg för. Samma är förhållandet med 
mossfloran på klippväggarna, där man finner så 
krävande arter som Encalypta streptocarpa, 
Eurhynchium pulchellum, Neckera complanata 
och Zygodon vulgaris.
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Stephensia boinbycina funnen i Sverige
LARS E. KERS

Kers, L. E. 1980 02 28: Stephensia bombycina funnen i Sverige. [Stephensia bombycina 
found in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 25-28. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Stephensia bombycina (Vitt.) Tul. (Tuberaceae) is reported as new to Sweden and Scandi
navia. A single occurrence of this hypogean fungus was discovered near Uppsala in E 
Central Sweden. The fungus was found under Corylus shrubs in a deciduous wood. The 
ostiolum was generally directed downwards but in some specimens it was facing upwards or 
laterally. The characteristic features of the species are presented in a figure.
Lars E. Kers, Bergianska trädgården, Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Stephensia bombycina (Vitt.) Tul. representerar 
ett för landet nytt släkte bland de hypogeiska 
svamparna. Arten känns lätt igen genom frukt
kropparnas håriga yta och inre organisation, de 
cylindriska sporsäckarna, som är ordnade i ett 
hymenium, samt genom de sfäriska, glatta spo
rerna (Fig 1).

Det lilla släktet Stephensia tillhör askomyce- 
terna och räknas till familjen Tuberaceae, tryff
lar. Fruktkroppens inre organisation påminner 
om den hos släktet Genea: en hålkula med en 
liten öppning samt med en kraftigt veckad inre 
vägg (jfr Kers 1979 Fig 1 för Genea). Genom 
veckningen kommer fruktkroppens inre att bli 
genomdragen av öppna gångar. Dessa mynnar ut 
genom poren i fruktkroppens vägg. Till skillnad 
från Genea är sporsäckarna inte täckta av ett 
kompakt lager av parafysvävnad (epithecium). 
Även hos Stephensia tillväxer dock parafyserna 
och kan nå långt över sporsäckarna. Men de 
bildar då inte ett tätt epithecium utan en lucker 
vävnad av fria hyftrådar. Under fruktkroppens 
tillväxt kommer de inre gångarna att bli starkt 
sammanpressade eller de utfylls av sekundärt 
förlängda parafyser. Äldre exemplar av Ste
phensia får därför ett kompakt tvärsnitt med 
slingrande ådror av olika textur och färg: vitt och 
luckert resp gulbrunt och fast. I tvärsnitt kan 
arten då påminna något om vissa Tuber-nrter.

Det förekommer olika uppgifter i litteraturen 
om porens orientering. De flesta uppgifterna an
ger att den är riktad nedåt. De skilda uppfatt

ningarna har lett till att vissa författare systema
tiskt jämfört Stephensia med Genea, andra med 
Tuber. Vid fältundersökningarna visade det sig 
vara svårt att få en klar uppfattning om porens 
orientering. Vid friprepareringen av frukt
kropparna lossar de mycket lätt ur den störda 
jorden och ur sitt jordhylle. Det är naturligtvis 
omöjligt att avgöra vad som varit upp eller ner på 
dessa fria exemplar. En svårighet skapas även 
därigenom att poren inte går att säkert lokalisera 
makroskopiskt i fält. Dess läge går endast att 
fastställa vid en uppsnittning under lupp. Även 
detta är svårt. Vid mina dissektioner under lupp 
kom tvärsnitten ofta att skära långt vid sidan av 
poren. Vid fältundersökningen kunde dock några 
fruktkroppar orienteras genom att de framgräv
des in situ sedan deras apikala kalott markerats 
med en knappnål. Vid uppsnittningen visade det 
sig att porens orientering varierade. Den var ofta 
riktad nedåt men i en del fall var den vänd åt 
sidan eller t o m uppåt. Den varierande oriente
ringen kunde inte förklaras som ett resultat av att 
fruktkropparnas läge förskjutits p g a gyttrat 
växtsätt (jfr Kers 1979 Fig I K för Genea). Alla 
fruktkroppar hos Stephensia förekom nämligen 
enstaka inom sitt mycel/jordhylle.

Till skillnad från Genea saknar Stephensia en 
myceltuss i den pol som är motställd öppnings
poren. Vissa exemplar tycktes först ha en sådan 
myceltuss men den visade sig bestå av parafyser 
som trängt fram ur poren.
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Några facktermer
Apikal: Toppställd.
Askomyceter: Den huvudgrupp av svampar, där 

sporerna bildas i sporsäckar, asci.
Cleba: Det inre av svampar med sluten fruktkropp; 

innehåller bl a det sporproducerande skiktet, 
hymeniet.

Hyalin: Genomskinlig.
Hyf: Svamparnas byggnadselement. Hyfer är tun

na, vanligen förgrenade trådar. Ibland är dessa 
uppdelade genom tvärväggar, septa, som av
skiljer de ingående cellerna.

Hymenium: Det sporproducerande skiktet. Består 
av sporsäckar, asci, och sterila hyfer, parafyser.

Hypogeisk: Växande under markytan.
Mycel: Ett svampindivids hyfer bildar tillsammans 

ett mycel. Ordet mycel används ofta mera be
gränsat, som motsats till fruktkropp.

Parafyser: Sterila hyfer, som tillsammans med 
sporsäckarna bildar hymeniet. Hos vissa svamp
grupper sammansmälter de förlängda para- 
fyserna och bildar ett slutet lager över hymeniet, 
ett s k epithecium.

Peridium: Fruktkroppsvägg.
Septum: Skiljevägg i hyf.
Trama: 'Köttet’ mellan det sporproducerande lag

ret och fruktkroppsväggen.

Ståndort

Arten påträffades i Vårdsätra naturpark längs 
Mälaren, strax S om Uppsala. En kort oriente
ring av naturparkens historia och vegetation 
lämnas av Lundblad (1954 s 5-6). Områdets hy- 
menomycetflora har undersökts av Lundell 
(1932). Växtmiljön utgjordes av en starkt igen
vuxen ädellövskog. De vedväxter som lokalt 
dominerade var alm, ask, ek och hassel. Inslaget 
av sommarassimilerande örter var obetydligt pga 
trädens och buskarnas starka skuggverkan. Här 
förekom bara några glesa och tynande bestånd 
av Polygonatum multiflorum och Paris quadri- 
folia (storrams, ormbär). Förekomsten av svam
pen inskränkte sig till en kvadratmeterstor yta 
under en grupp av hasselbuskar (jfr Lundblad 
1954 Fig 1, 2). Växtplatsen var en låg kulle i den 
eljest tämligen flacka terrängen. Jorden bestod 
av en väldränerad, myllrik lera, vars övre deci

meter hade en väl utbildad granulärstruktur. Jor
den var inte sammanfiltad av rötter och rhizom. 
Svampen upptäcktes sedan lövförnan och ett 
glest och tunt mosskikt skrapats bort. De flesta 
exemplaren var helt dolda under markytan. Någ
ra kunde dock spåras som mycket svaga upp
höjningar av mineraljordsytan eller genom att 
deras mycel bildade små, diffusa vita fläckar på 
den mörka jordytan. Artens sätt att uppträda 
påminner mycket om det som karakteriserar Ge
ne a verrucosa.

Insamlingar från samma förekomst gjordes vid 
två tillfällen. Samtliga fruktkroppar var i ett 
relativt tidigt utvecklingsstadium, de flesta med 
fullt utvecklade sporsäckar. Inga övermogna el
ler ruttnade exemplar förekom.

Arten har inte tidigare rapporterats från 
Skandinavien. Från övriga Europa är den känd 
från norra Italien, Frankrike, Ungern, Schweiz, 
Holland och England (Tulasne & Tulasne 1851, 
Fischer 1938, Hawker 1954, Szemere 1965. De 
Vries 1971).

Beskrivning av svenskt material

Fruktkropp tillplattat klotformad, upp till 1,0 cm 
bred och 0,8 cm hög, ofta svagt knölig eller med 
antydan till lodräta fåror, av fast elastisk konsis
tens, ljust gulbrun som färsk, något mörkare brun 
som torkad, finluden. Fruktkropparna omgivna 
av ett lätt lossande hylle av jord, som är sam
manhållet av ett luckert, vitt eller svagt gultonat 
mycel. Myceltrådar 4-5 pm i diameter, vägg 1 
pm tjock, sparsamt förgrenade, septerade, ofta 
ensidigt svällda vid septa, hyalina, ofärgade eller 
svagt gultonade, ytan Fint kornig. Fruktkroppens 
öppning (ostiolum) med varierande orientering, 
ofta riktad nedåt, ibland åt sidan eller uppåt, 
svagt nedsänkt, rundad, 0,5-1 mm bred, hos fullt 
utvecklade exemplar sammanpressad och i regel 
även utfylld av från svampens hymenium fram
växande parafyser. Fruktkroppar växande en
staka, ofta på 1-3 cm djup, ibland med sitt 
mycelhylle nående jordytan. Peridium 400-700 
pm tjockt, pseudoparenkymatiskt, av fast elas-

Fig 1. Stephensia bombycina. - A: Ung fruktkropp i lodrätt, mediant tvärsnitt (p peridium, t trama, h hymenium, 
v inre gångar utfyllda av sekundärt tillväxta parafyser, o por, riktad apikalt i det avritade exemplaret). - B: Delar 
av hyfer tagna från fruktkroppens jordhylle, nära peridiet. - C: Yttersta delen av peridiet i tvärsnitt. Ett ungt hår 
ritat. - D: Peridiets innersta del i tvärsnitt. - E: Sporsäck med mogna sporer. Cytoplasman i sporerna komig. 
Den basala sporen ritad med sammandragen cytoplasma för att visa den kala sporväggen. - F: Ung sporsäck med 
parafyser.
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Stephensia bombycina. - A: Young fruitbody in median, vertical section (p peridium, t trama, h hymenium, v 
venae externae, filled by secondary growth of the paraphyses, o ostiolum, directed upwards in the specimen 
drawn). - B: Portions of hyphae, taken from the crust, near the peridium. - C: Outer portion of the peridium in 
vertical section. A young hair drawn. - D: Innermost portion of the peridium in vertical section. - E: Ascus with 
ripe spores. The cytoplasm of the spores with fine grains. The basal spore drawn with a shrunk cytoplasm to 
show the smooth spore wall. - F: Young ascus with paraphyses. - Kers 5077 (S, UPS).
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tisk konsistens, ej separerbar från tramat, ytterst 
försett med hår, dessa rikt septerade, 5-7 pm i 
diameter, förgrenade, gulbruna, med kornig 
vägg. Peridiet otydligt differentierat i ett yttre 
och ett inre skikt. Peridiets yttre skikt 50-100/rm 
tjockt, mörkt gulbrunt, celler regellöst ordnade, 
kraftigt inbäddade i ett gel, upp till 15 pm i dia
meter, isodiametriska eller (inåt) oliksidiga, de 
ytterst exponerade cellerna nerbryts hos äldre 
exemplar. Peridiets inre skikt 550-600/im tjockt, 
vitt till ljust gultonat, celler föga eller ej inbädda
de i ett gel, långsträckta, bildande radiärt 
orienterade cellelement, mot tramat övergående 
i regellöst orienterade cellelement med celler 3-5 
(-7) pm i diameter. Gleba bestående av en luc
ker, vit tramavävnad samt av ett glest system av 
breda gångar (venae externae) beklädda av ett 
hymenium och mer eller mindre utfyllda av 
sekundärt tillväxta parafyser. Hymenium obru
tet, oregelbundet palissadformat, av sporsäckar 
och parafyser. Parafyser hyalina, 2-3 i dia
meter, septerade, kala, tätt packade, nående nå
got över sporsäckarna, hos fullt utvecklade 
fruktkroppar utväxta till ett luckert förband som 
utfyller venae externae. Sporsäckar cylindriska, 
hyalina, 180-250 /<m långa och 20-30 //m i dia
meter, raka eller svagt böjda, med tunn vägg, i 
sin basala hälft avsmalnande till ett långt, ca 5 
pm brett skaft, sporsäckarnas topp jämnt avrun
dad, sporsäckar med 8 sporer ordnade i en rad. 
Som en sällsynt abnormitet förekommer korta, 
säckformade sporsäckar med regellöst hopade 
sporer, sporsäckarnas utseende då jämförbart 
med dem hos Stephensia peyronelli Matt. eller 
hos släktet Pachyphloeus (jfr Ceruti 1960 Fig 16, 
Lange 1956 Fig 7). Askosporer sfäriska, hyalina,

glatta, (17—) 18—20(—23) pm i diameter, vägg 
0,75-l,0|rm tjock, sporer utan oljedroppar som 
mogna. Lukt hos friska, färska exemplar ej för
nimbar, hos uppfuktade fruktkroppar intensiv 
och obehaglig, hos vissa exemplar som hos rutt
nande lök (eller Melanogaster ambiguus), hos 
andra exemplar som hos övermogen Camem- 
bertost.
Svenskt material: Uppland, Bondkyrko sn, Vårdsätra 
naturpark, längs Mälaren, 6,5 km S om Uppsala. Un
der hassel i tät ädellövskog, S om landsvägen, 
22.VII. 1979, Kers 5076 (S); 27.VII. 1979, Kers 5077 (S, 
UPS).
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Fynd av Gastrosporium simplex och Cordyceps canadensis i 
Sverige
LARS E. KERS

Kers, L. E. 1980 02 28: Fynd av Gastrosporium simplex och Cordyceps canadensis i 
Sverige. [Finds of Gastrosporium simplex and Cordyceps canadensis in Sweden.] Svensk 
Bot. Tidskr. 74: 29-30. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The first Scandinavian find of Gastrosporium simplex Matt, (hypogeous Gasteromycetes) is 
reported from sandy hills along the coast of southernmost Sweden. Cordyceps canadensis 
Ell. & Ev. (Pyrenomycetes) has been found in the subalpine birchwood belt of the Swedish 
Scandes where it extends up to near the timberline (at 915 m). The host fungus, when 
verified, was Elaphomyces muricatus Fr.
Lars E. Kers, Bergianska trädgården, Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Gastrosporium simplex Matt.
Skåne, Löderup sn, Kåseberga backar. I sand. Kritvit, 
ytterst bräcklig. 23.111.1952. R. Rydberg (S).
En genomgång av disp. R. Rydbergs efterläm
nande, obestämda svampmaterial uppenbarade 
denna hypogeiska gasteromycet. Den var inte 
tidigare påträffad i Skandinavien. Arten före
kommer på torra, sandiga grässtäpper. Den är 
känd från Italien, Spanien, Frankrike, Tjecko
slovakien, Schweiz, Tyskland, Polen samt från 
Sovjet-Asien och Pakistan (Pilat 1958, Rauschen 
1958, Calonge & Demoulin 1975, Schwartsman 
& Filimonova 1970).

Fruktkropparna, som blir 1-2,5 cm, anläggs 
vanligen på 1-5 cm djup. Utvecklingen påbörjas 
under senhösten och mogna fruktkroppar kan 
insamlas på våren, ibland framspolade av häftiga 
regn. Gleban är pulverulent och blekt ockragul. 
En belysande bild av svampens utseende och 
växtsätt finns hos Michael & Hennig (1971 Fig 
191). Det svenska materialet består bara av en 
enda, krossad fruktkropp. Jag har jämfört det 
mikroskopiskt med en tjeckisk insamling av ar
ten och funnit full överensstämmelse (leg Pilåt, 
V. 1936, S).

Cordyceps canadensis Ell. & Ev.
Härjedalen, Tännäs sn, Hamrafjället, vid norra änden 
av Kringeltjärnen, 1,9 km NNO om Hamrafjällets ho

tell. Nära skogsgränsen, 915 m; pk Elaphomyces muri
catus. 8.IX. 1979, Kers 5078 (S) - Tännäs sn, V om 
Hamrafjällets topp, längs Tännån, nära bron till Olval- 
len, 760 m; på Elaphomyces muricatus. 12.IX.1979, 
Kers 5079 (S) - Jämtland, Undersåker sn, Åre, något 
under trädgränsen (Elaphomyces ej insamlad). 1950- 
talet, G. Säfberg (S).

Cordyceps canadensis kan habituellt mycket lätt 
förväxlas med den mera kända C. capitata 
(svampklubba). Mikroskopiskt kan man särskilja 
C. canadensis genom de längre delsporerna, de
ras svagt böjda sidor och förtjockade ändväggar. 
Omoget material kan igenkännas genom att det 
huvudlika, sporförande partiet (stromahuvudet) 
har ett yttre skikt av palissadformade celler.

I Ridelius (1973) utredning av de svenska Cor- 
dyceps-arterna. anges bara fem fynd av C. cana
densis. Dessa var gjorda i Stockholmstrakten 
och längs norrlandskusten. De här publicerade 
förekomsterna har sitt intresse bl a genom att de 
gjorts i fjällbjörksregionen och ett par av dem 
helt nära skogsgränsen. Då förekomsterna ligger 
nära den norska gränsen bör arten även kunna 
påträffas i Norge, varifrån den ännu inte är sä
kert känd (Eckblad 1967; jfr dock Lauritzen 
1971). I Finland är fem lokaler kända för C. ca
nadensis, medan C. capitata är okänd (Ulvinen 
1966 s 62). Även de högt belägna och nordliga 
svenska fynden av värdsvampen Elaphomyces 
muricatus Fr. är anmärkningsvärda.
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Sundberg, P. 1980 02 28: Datorer som hjälpmedel för taxonomer - numerisk taxonomi. 
[Computers as an aid for taxonomists - numerical taxonomy.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 
31-38. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The main principles of numerical taxonomy are surveyed. Different nails, bolts and 
screws, representing “species”, are classified numerically, to exemplify the principles. A 
classification, where the similarity between the “species” are computed with the simple 
matching coefficient, is performed with two clustering strategies, complete linkage and 
average linkage clustering. Interpretations of the obtained phenograms are discussed. 
Three advantages of numerical methods are emphasized; the objectivity, the ability to 
handle large quantities of characters and the testability of the obtained results.
Per Sundberg, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 33073, S-400 33 Göte
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För människor är det viktigt att ha namn på de 
föremål vi omger oss med. Namnlösa föremål 
stör våra tankar och försvårar, ja nästan omöjlig
gör kommunikation emellan oss. Detta gäller 
även ”naturliga” föremål, biologiska organis
mer, och människan har så långt bak vi kan följa 
hennes utveckling också namngett djur och väx
ter. Detta görs efter principen att de föremål 
(djur, växter) som har ett visst, av tradition be
stämt mått av likhet får samma namn. Numerisk 
taxonomi grupperar också biologiska enheter i 
taxa efter hur lika dessa enheter är, men likheten 
uttrycks med ett tal. Den numeriska taxonomin 
började utvecklas i mitten av 50-talet i anslutning 
till datorteknikens utveckling. Med datorer kun
de tidigare mycket tidskrävande matematiska 
analyser utföras på bråkdelen av en sekund. Me
toder för klassificering, som varit kända länge 
men inte kunnat utnyttjas just för att de varit så 
tidskrävande, blev nu tillgängliga.

Inom den taxonomiska forskningen har alla 
taxonomiska enheter utom arten definierats på 
ett subjektivt sätt, vilket medfört att begreppen 
har olika innebörd inom olika djur-, växt- och 
mikroorganismgrupper. Många taxonomer har 
funnit detta otillfredsställande och känt ett behov 
att uttrycka dessa begrepp på ett sätt som är 
möjligt att pröva vetenskapligt. Klassificerings-

metoderna ovan, tillsammans med datortek
niken, har gjort detta möjligt.

Numerisk taxonomi skall inte förväxlas med använ
dandet av statistiska metoder för hypotesprövning, 
variationsanalys etc inom taxonomin. Numerisk taxo
nomi är användandet av matematiska och statistiska 
metoder i avseende att klassificera biologiska organi
sationer.

Det fundamentala i den numeriska taxonomin är 
att:
(1) Klassificeringen av enheterna blir bättre med 
ökat antal karaktärer per enhet.
(2) Alla karaktärer skall på förhand ha samma 
vikt, dvs ingen enskild karaktär skall betyda mer 
än andra vid klassificeringen.
(3) Total, i betydelsen sammanslagen, likhet mel
lan två enheter är en funktion av likheten i alla de 
karaktärer som ingår i jämförelsen.
(4) Klassificeringen baseras på likheter i fene- 
tiska karaktärer (fenetiska karaktärer är karaktä
rerna sådana vi ser eller registrerar dem, utan 
hänsyn till deras bakgrund).

Kritik
Inom mikrobiologin har den numeriska taxono
min använts med stor framgång och utgör en helt
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Ordförklaringar
Fenetisk: Baserad på fenotypiska karaktärer, dvs 

sådana karaktärer som vi kan observera, direkt 
eller indirekt.

Fylogeni: Studiet av hur en grupp av organismer 
har utvecklats genom tiderna; bildningen och 
evolutionen av högre organismer.

Hierarkisk struktur: De biologiska enheterna har 
inordnats i ett system där enheter av en lägre 
rang tillsammans utgör en högre rang, som i sin 
tur tillsammans med enheter av samma rang ut
gör en enhet av ännu högre rang, osv.

Homolog: Organ hos två grupper av organismer 
som härstammar från ett och samma organ i en 
gemensam stamfader sägs vara homologa. 
Exempel på detta är fågelns vinge och hästens 
framben. Jämför med de analoga organen vinge 
hos fågel och vinge hos fluga, som har samma 
funktion men inte samma härstamning.

Kladistik: Studiet av hur en enskild grupp av orga
nismer har utvecklats genom tiderna, ur vilken 
annan grupp den har utvecklats och vilka andra 
grupper den har gett upphov till.

Taxon (plural taxa): En enhet vid grupperingen av 
biologiska organismer. Kan exempelvis vara art, 
släkte, familj.

accepterad metod. Däremot har kritiken mot de 
numeriska metoderna varit stark bland botanis
ter och zoologer. Denna kritik har främst gällt tre 
områden:

Lika-viktningen av karaktärer (punkt 2 ovan). 
Principen med lika-viktning introducerades re
dan i mitten av 1700-talet av den franske zoo
logen och botanisten Adanson (1757, 1763). 
Denna princip innebär att ingen karaktär kan 
sägas vara mer betydelsefull än en annan innan 
klassificeringen är genomförd och grupperna 
etablerade. Däremot skall olika karaktärer ha 
olika vikt och betydelse när grupperna är etable
rade och det är frågan om att identifiera ett före
mål såsom hörande till en viss grupp.

Huvudsyftet för numerisk taxonomi är klassi
ficering av enheter efter grad av likhet, medan 
den numeriska kladistiken syftar till att visa fylo- 
genin. Här används också viktning av karaktä
rer. Det skall dock påpekas att det finns före
språkare bland ”numeriska” taxonomer för 
viktning av karaktärer även när det gäller klassi
ficering.

Filosofiska invändningar. Några forskare har 
kritiserat den numeriska taxonomin för att vara 
typologisk, dvs att inte ta någon hänsyn till

inomartsvariation (två individer av en art är ju 
aldrig identiskt lika). Vissa likhetskoefficienter 
(se nedan) gör detta, men även om de flesta inte 
gör det, är arbetssättet inte typologiskt. Erfaren
heten har visat att även om man väljer ut en 
individ för att representera en art påverkas inte 
klassificeringen av vilken man väljer.

En annan, mycket allvarligare invändning är 
att det inte finns något objektivt sätt att välja ut 
de karaktärer, på vilken klassificeringen skall 
baseras. I praktiken måste man hålla tillgodo 
med ett kvasi-slumpmässigt urval av karaktärer.
Metodologiska invändningar. Det går inte att 
vara säker på att man har en bra uppsättning 
karaktärer, bra i den betydelsen att den verkligen 
speglar genotypen (arvsanlagen). Man kan inte 
heller vara säker på att de karaktärer som jäm
förs är homologa, dvs verkligen är jämförbara.

En annan invändning är att olika metoder och 
likhetskoefficienter ger olika resultat, vilket kom
mer att ges exempel på senare. Denna kritik, 
plus en del annat, tar Johnson (1968) upp i en 
artikel, som rekommenderas till den som vill 
skaffa sig argument mot numerisk taxonomi.

Det effektivaste, om än inte mest djuplodande, 
svaret på kritiken ovan är att numerisk-taxono- 
miska studier har varit framgångsrika i många 
organismgrupper och att misslyckandena har 
varit få. Det är främst inom bakteriologin som de 
stora framgångarna har nåtts, men även flera 
djur- och växtgrupper har kunnat klassificeras 
med hjälp av numerisk taxonomi.

Den kritik som har framförts fram till mitten av 60-talet 
har summerats i en artikel av Mayr (1965), en artikel 
som har besvarats av några ”numeriska” taxonomer 
(Sokal m fl 1965). Standardverket inom numerisk 
taxonomi är Sneath & .Sokal (1973), Numerical taxo
nomy. En kortare bok i ämnet är Clifford & Stephen
son (1975) An introduction to numerical classification. 
Denna bok lägger tonvikten allmänt på klassificering 
och tar även upp ekologiska tillämpningar. Ingen av 
dessa två böcker kräver förkunskaper i matematik eller 
statistik, även om dylika självfallet underlättar läsan
det. En bok som är mer matematiskt och teoretiskt 
inriktad är Jardine & Sibson (1970) Mathematical 
taxonomy.

Ett exempel

För att ge inblick i hur numerisk taxonomi funge
rar och hur den skall användas skall jag presente
ra ett exempel. Genom att inte välja biologiska 
organismer, utan skruvar, bultar och spikar, kan
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framställningen förenklas avsevärt. Den får då 
också en eftersträvad principiell karaktär.

I Fig 1 syns de föremål som skall klassificeras. 
Antag att varje föremål representerar en art, att 
dessa arter skall föras samman till släkten, vilka i 
sin tur skall föras ihop till familjer. Helt subjek
tivt skulle de flesta förmodligen bilda följande 
släkten: släkte 1 = A och B, släkte 2 = C och D, 
släkte 3 = E och F och släkte 4 = G, H och I. 
Familj 1 skulle bildas av släktena 1 och 2, familj 
2 av släktena 3 och 4. Denna indelning baseras på 
föremålens utseende. Annan information, som 
till exempel kunskap om att vissa föremål var 
tillverkade av samma maskin, skulle eventuellt 
få oss att ändra uppfattning, men sådan informa
tion har vi inte tillgänglig.

Går det att med numeriska metoder uttrycka 
likhet mellan dessa föremål och att finna en 
hierarkisk struktur? I så fall hur och kanske den 
viktigaste frågan, varför? I grova drag kan 
arbetsgången för en numerisk taxonomisk studie 
delas in i tre delar:
(1) Finn karaktärerna och ange deras värde 
kvantitativt för varje enskilt föremål (djur, växt) i 
studien.
(2) Uttryck likhet mellan varje par av föremål i 
studien med ett tal i form av någon typ av lik- 
he t sko efficient (se nedan).
(3) Representera dessa likheter i ett plan eller en 
tredimensionell rymd på ett sådant sätt att min
sta möjliga mängd information går förlorad.

Karaktärerna
Karaktärer kan delas in i tre olika kategorier 
beroende på typ. Gower (1971) föreslår följande 
indelning:
Dikotoma. - Karaktärer som ett föremål kan ha 
eller inte ha. Exempelvis, har gängor eller saknar 
gängor. Kodas med 1 (har karaktären) eller 0 
(saknar den).
Kvalitativa. - Karaktärer som kan kodas 1, 2, 3 
osv utan att 3 innebär ”mer” än 1 eller 2. Exem
pelvis huvudformen hos föremålen i Fig 1. 1 runt 
huvud, 2 fyrkantigt och 3 sexkantigt.
Kvantitativa. - Karaktärer som kan anta vilket 
värde som helst inom ett intervall. T ex längden 
hos spikarna. Här innebär siffran 5 ”mer” än 3.

I Tabell 1 anges de karaktärer som har använts 
för att karakterisera föremålen i Fig 1. Karaktä
rerna omfattar alla tre kategorierna ovan. Någon 
form av transformering eller kodning av de ur
sprungliga mätvärdena är oftast nödvändig för 
att göra beräkningarna enklare, eller för att möj
liggöra användandet av vissa likhetskoefficien
ter. Hos vissa typer av koefficienter får höga 
värden på en karaktär oproportionerligt stort in
flytande på koefficienten, varför det är lämpligt 
att transformera data så att karaktärerna antar 
värden mellan noll och ett. Andra typer av koef
ficienter, exempelvis den jag kommer att använ
da mig av, fordrar att karaktärerna är i dikotom 
form. Hur karaktärerna från föremålen i Fig 1 
har kodats till dikotom form anges i Tabell 2.

Likhet mellan de olika föremålen
Med utgångspunkt från data i Tabell 2 skall likhet 
i någon form uttryckas mellan varje enskilt par 
av föremål. Detta görs med ett tal som beräknas 
med någon form av likhetskoefficient. De före
kommande koefficienterna kan delas in i fyra 
grupper:
Distanskoefficienter. Om varje föremål beskrivs 
av tre kvantitativa karaktärer kan dessa föremål 
placeras in i ett tredimensionellt rum där place
ringen avgörs av vilka värden de tre karaktärerna 
antar. Se Fig 2 för ett tänkt exempel med de tre 
föremålen i, j och k. Likhet kan då med enkel 
matematik uttryckas som avstånden mellan 
föremålen. Detta är grundtanken bakom alla 
distanskoefficienter, även om avståndet rent 
tekniskt kan uttryckas på många sätt. I Fig 2 
beskrivs varje föremål av tre karaktärer, men det 
finns ingen teoretisk övre gräns för hur många 
dimensioner ett sådant rum kan anta, utan bara 
begränsningar i vår förmåga att visualisera fler 
än tre. Distanskoefficienterna kan alltså använ
das med ett godtyckligt antal kvantitativa karak
tärer.

Relaterade till distanskoefficienterna är även 
två koefficienter (Pearsons koefficient för raslik
het och Mahalanobis generaliserade distans- 
koefficient), som tar hänsyn till variationen inom 
en taxonomisk enhet.
Associationskoefficienter. Parfunktioner som 
mäter grad av överensstämmelse mellan par av 
det som skall jämföras. För de flesta av dessa 
koefficienter gäller att karaktärerna skall vara
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Fig 1. De skruvar, spikar och bultar som använts för att exemplifiera de numeriska metoderna. Varje föremål 
identifieras med en bokstav.
The nails, screws and bolts used to illustrate the numerical methods. Each object is identified with a letter.

dikotoma, eller kodade till två eller ett fåtal till
stånd. Dessa koefficienter är svåra att definiera 
entydigt och att beskriva generellt. En uppfatt
ning om hur de fungerar fås av beskrivningen på 
den koefficient jag har använt, ”simple matching 
coefficient” (SMC).

SMC = —----a + b + c + d

där:
a = antalet fall där bägge föremålen har karaktären 
b = antalet fall där det ena föremålet har karaktären 
c = antalet fall där det andra föremålet har karaktären 
d = antalet fall där inget av föremålen har karaktären 
a + b+c + d = totala summan av karaktärer

Denna koefficient kommer att anta värden mel
lan noll och ett, där ett uttrycker fullständig lik
het. Till gruppen associationskoefficienter räk
nas även vissa koefficienter som kan handskas 
med karaktärer av alla tre kategorierna samtidigt 
utan att de behöver kodas till dikotom form först.

Korrelationskoefficienter. Detta är koefficienter 
som uttrycker hur väl karaktärerna hos två 
organismer "följer varandra”. 1 denna grupp 
återfinnes Pearsons produkt-moment korrela- 
tionskoefficient, vilket är det mått på korrelation 
vi stöter på i den vanliga korrelationsanalysen. 
Där används den för att statistiskt skatta sam
bandet mellan två variabler. Inom den numeriska 
taxonomin används den dock bara som ett abso
lut mått på korrelation, dvs likhet. Det går inte 
att säga att två organismer har en viss likhet med 
den eller den sannolikheten.

Sannolikhetskoefficienter. Dessa koefficienter 
baseras på filosofin att likhet mellan två ovanliga 
karaktärer är mindre sannolik än likhet mellan 
två vanliga och därför bör påverka den samman- 
vägda likheten mer. Av detta framgår att dessa 
koefficienter strider mot den Adansonska princi
pen om lika-viktning. Denna typ av koefficienter 
är mindre vanlig i arbeten från anglosachsiska 
länder, men i Sovjetunionen används en koeffi
cient föreslagen av Smirnov (1968) flitigt.
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Tabell 1. De karaktärer som använts för att beskriva 
föremålen i Fig 1 och hur de har kodats till att anta 
värdena 0 eller 1.
The characters used to describe the objects in Fig 1 and 
their coding to 0 and I.

Karaktär Kategori

1 Längd (mm) Kvantitativ
2 Vikt/längd x 10 Kvantitativ
3 Kupat huvud Dikotom
4 Platt ”spets” Dikotom
5 Spår i huvudet Dikotom
6 Gängor Dikotom
7-9 Huvudets form Kvalitativ
10 Rund ”kropp” Dikotom
11 Huvudets diameter/längd x 10 Kvantitativ

Karaktären 7-9, huvudets form, kan upplösas i tre
dikotoma karaktärer:

Huvudets form Karaktär nr

7 8 9

runt 1 0 0
fyrkantigt 0 1 0
sexkantigt 0 0 1

Representation av likhet
Genom att beräkna SMC (se ovan) för varje par 
av föremål i Fig 1 kan likhet mellan dessa uttryc
kas med ett tal. Dessa tal presenteras vanligen i 
form av en matris, se Tabell 3. En sådan matris 
är oöverskådlig och det gäller nu att föra över 
informationen i matrisen till en figur som är lätta
re att tolka.

Den vanligaste tekniken för detta inom nume
risk taxonomi är någon form av kluster-analys. 
Utan att närmare gå in på hur detta fungerar skall 
jag visa hur två kluster-tekniker presenterar re
sultaten i Tabell 3 i ett tvådimensionellt plan. I 
Fig 3 A visas hur strukturer i matrisen har ”hit
tats” med ”complete linkage clustering”, i Fig 3 
B med ”average linkage clustering”. Analyserna 
har utförts på Göteborgs Datacentral med pro
grammet CLUSTAN (D. Wishart, Computer 
Centre, University College, London). Det sätt på 
vilket resultatet visas i Fig 3 kallas fenogram. 
Abskissan (vågräta axeln) är graderad i det lik- 
hetsmått som klusteranalysen är baserad på. 
Likhetsvärdet mellan två enheter anges med en 
lodrät linje i fenogrammet. I denna linjes för
längning går likhetsvärdet att avläsa på abskis-

Tabell 2. Värdena på varje karaktär för föremålen 
(A-I) i Fig I.
The value of each character for the objects in Fig. I.

Karaktär A B c D E F G H I

1 (1340 mm,
0<40 mm)

1 0 1 0 0 1 1 1 0

2 (130,5, 0<0,5) 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 1 1 0 0 1 1 1
9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 0 0 1 0 1 1 1 1 1
11 (131, 0< 1) 0 0 1 1 1 1 1 1 1

san. Ordinatan (lodräta axeln) i ett fenogram är 
ointressant och ordningen mellan ”grenarna” 
kan ändras inom vida gränser utan att de taxo- 
nomiska relationerna förändras. De taxono- 
miska enheterna är fria att röra sig som om de 
var upphängda i en mobil, upphängningspunk- 
terna kommer ändå att förbli desamma, vilket är 
huvudsaken här.

En hierarkisk ordning kan uttryckas i detta 
fenogram genom att sätta numeriska gräns
värden för likhet mellan olika taxonomiska enhe
ter. Dvs vi anger med en siffra hur lika föremål 
minst skall vara för att tillhöra exempelvis sam
ma släkte. Om värdet 0,7 anges som släktgräns i 
Fig 3 A kommer följande släkten att bildas: släk
te 1 = A och B, släkte 2 = C och D, släkte
3 = E och F, släkte 4 = G, H och I. Om gränsen 
för familj sätts till 0,4 bildar följande släkten fa
miljer: familj 1 = släktena 1 och 2, familj 
2 = släktena 3 och 4. Med samma gränser i Fig 3 
B blir på motsvarande sätt: släkte 1 = A, B och 
D, släkte 2 = C, släkte 3 = E och F, släkte
4 = G, FI och 1. Familj 1 = släkte 1 och 2, familj 
2 = släkte 3 och 4.

Som synes blir det en viss skillnad i de två 
fallen. Med ”complete linkage clustering” bildar 
C och D ett släkte, medan ”average linkage 
clustering” sammanför A, B och D till ett släkte 
och sätter C i ett eget. Detta exemplifierar en av 
invändningarna mot numerisk taxonomi: genom 
att subjektivt välja en metod kan man få det 
resultat man vill. Nu ger visserligen de olika 
metoderna ganska lika resultat, speciellt om man
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B

Fig 2. Ett tänkt exempel med tre föremål i, j och k som beskrivs av de tre kvantitativa karaktärerna A, B och C. 
Avståndet i rymden mellan de olika föremålen anger grad av likhet.
A hypothetical example with the three objects i, j and k described by the three quantitative characters A, B and C. 
Distance in space represents the degree of similarity.

använder sig av fler karaktärer än i mitt fall, men 
bortsett från detta är invändningen berättigad. 
Men, om vi kan enas om en metod som vi tycker 
ger bra (rimliga) resultat för en djur- eller växt- 
grupp, kommer denna metod alltid att ge samma 
resultat, oberoende av vem som utför analysen.

Med viss svårighet går det att presentera resul
tatet av en kluster-analys i tre dimensioner och 
därigenom öka informationen, men resultatet blir 
inte speciellt överblickbart. Är data kvantitativa 
finns flera olika analysmetoder (faktoranalys, 
principalkomponentanalys m fl), som överför in
formationen i en likhetsmatris till tre dimensio
ner. Resultatet kan sedan visas med ett perspek

tivdiagram, stereodiagram eller liknande. De 
taxonomiska enheterna kommer att ligga som 
”bollar” i rymden och avståndet mellan dessa 
”bollar” anger graden av likhet. Jämför texten 
till Fig 2.

Slutsatser

Med krångliga metoder kom vi fram till ett resul
tat som vi intuitivt tyckte var självklart. Varför 
då göra det? I korthet kan fördelarna med nume
risk taxonomi sägas vara:

Resultaten är objektiva. - Under förutsättning 
att vi kan enas om en metod kommer vi alltid
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Fig 3. Fenogram konstruerade från Tabell 3. Bokstäverna A-I refererar till Fig 1. Likhet mellan de olika 
enheterna anges med en lodrät linje, i vars förlängning till abskissan det numeriska värdet fås. - A: Konstruerat 
med ”complete linkage clustering”. - B: Konstruerat med ”average linkage clustering”.
A: Phenogram constructed from Table 3 with complete linkage clustering. - B: As A but constructed from 
average linkage clustering.

Tabell 3. Likhet mellan de olika föremålen i Fig I 
beräknad med SMC (se text).
Similarity between the objects in Fig. 1, computed with 
simple matching coefficient.

ABCDEFGHI 
A 1,0 
B 0,91 1,0
C 0,64 0,55 1,0
D 0,73 0,82 0,73 1,0
E 0,27 0,36 0,46 0,36 1,0
F 0,36 0,27 0,55 0.27 0,91 1,0
G 0,36 0,27 0,73 0,46 0,55 0,64 1,0
H 0,27 0,18 0,64 0,36 0,45 0,55 0,91 1,0
I 0,18 0,27 0,55 0,46 0,55 0,46 0,82 0,91 1,0

fram till samma resultat, oberoende av vem som 
utför analysen. Vi kan med denna förutsättning 
också sätta värden på den likhet, som gör att två 
enheter anses höra till samma släkte, familj eller 
någon annan taxonomisk enhet. 1 den konven
tionella taxonomin sätts sådana gränser subjek
tivt efter de traditioner som råder inom just den 
djur-, mikroorganism- eller växtgruppen. I prak
tiken är dessa gränser oftast uppsatta efter gra
den av fenetisk likhet, även om tanken är att de 
skall spegla fylogenin.

Resultaten är testbara. - Genom att ange ett 
numeriskt värde för taxonomisk grupptillhörig
het går det att testa om ett djur, en växt eller 
mikroorganism tillhör en viss taxonomisk enhet, 
exempelvis ett visst släkte.
Stora mängder data kan bearbetas. - Analysme
toderna kan handskas med mycket stora data
mängder, och även data från olika informations
källor samtidigt. Man kan alltså integrera data av 
olika typ, t ex fysiologiska, morfologiska, ke
miska etc, vilket ibland kan vara svårt i ”vanlig” 
taxonomi. Människan har inte heller möjlighet 
att samtidigt behandla mer än en mycket begrän
sad mängd information.

Om vi inte kan få en habituell bild av två 
föremål har vi svårt att bedöma hur lika de är. 
Den situationen gäller för mikroorganismer ge
nerellt, men kan även uppkomma hos vissa djur
grupper där de yttre karaktärerna är få. Här kan 
klassificeringen baseras på karaktärer av typen 
tjocklek på muskellager, relativ position av ner
ver osv. Sådana karaktärer jämförs då ofta par
vis, vilket inte ger en tillfredsställande helhets
bild. Dessa problem kan numerisk taxonomi 
lösa.
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Förhoppningsvis har exemplet med skruvar, bul
tar och spikar gett en inblick i hur numerisk 
taxonomi fungerar. Framställningen är förenklad 
och många alternativa (och kanske bättre) lös
ningar är utelämnade. Det är också den kritik 
mot numerisk taxonomi som baserar sig på ma- 
tematisk-statistiska invändningar.

Är nu numerisk taxonomi lösningen på alla 
taxonomiska problem? Knappast, som i all an
nan vetenskap är en metod bäst för att lösa ett 
problem och en annan bättre för att lösa ett an
nat. Det är viktigt att fråga sig vilket syfte en 
taxonomisk studie har. Har klassificeringen som 
syfte att ordna upp naturen i ett praktiskt an
vändbart system efter hur lika organismer är, 
kan numerisk taxonomi baserad på fenetiska ka
raktärer vara ett bra angreppssätt. Är däremot 
syftet att förstå hur arter i naturen bildats och 
hur de är sammanlänkade i tiden, fordras även 
andra metoder.

Citerad litteratur
Adanson, M. 1757: Histoire naturelle du Sénégal. 

Paris.
Adanson, M. 1763: Families de plantes 1. Paris.
Clifford, H. T. & Stephenson, W. 1975: An introduc

tion to numerical classification. New York.
Gower, J. C. 1971: A general coefficient of similarity 

and some of its properties. Biometrics 27: 857-871.
Jardine, N. & Sibson, R. 1971: Mathematical taxono

my. London.
Johnson, L. A. S. 1968: Rainbow’s end: the quest for 

an optimal taxonomy. Proc. Linn. Soc. New South 
Wales 93: 8-45. [Även tryckt med en del tillägg 1970 
i Syst. Zool. 19: 203-239.)

Mayr, E. 1965: Numerical phenetics and taxonomic 
theory. Syst. Zool. 14: 73-97.

Smirnov, E. S. 1968: On exact methods in systematics. 
Syst. Zool. 17: 1-13.

Sneath, P. H. A. & Sokal, R. R. 1973: Numerical 
taxonomy. The principles and practice of numerical 
taxonomy. San Francisco.

Sokal, R. R., Camin, J. H., Rohlf, F. J. & Sneath, P. 
H. A. 1965: Numerical taxonomy: some points of 
view. Syst. Zool. 14: 237-243.



Artväxtvägen

För några år sedan fann en amatörbotanist, som 
vill vara anonym, en märklig växtlokal. Den lig
ger ungefär 7 km N om Malexanders kyrka i 
södra Östergötland, på vägen mot Månhult. 
Växtlokalen utgörs av båda vägkanterna på en ca 
200 m lång sträcka i en tämligen stark sydslutt
ning. Vägen anlades för skogskörslor med lastbil 
år 1963 av Boxholms bruk, och går genom ren 
barrskogsmark i en kuperad och blockrik ter
räng, s k skravelmark. Jorden är sandig-morän- 
aktig. Någon insåning för att stabilisera vägrenen 
har inte gjorts.

Det unika ur botanisk synpunkt är att minst 
19 olika arter av familjen Fabaceae växer på 
detta ganska begränsade område. Vi kallar där
för vägen för Ärtväxtvägen. Arterna är: Vicia 
pisiformis, V. cassubica, V. sylvatica, V. sepi- 
um, V. cracca, Lathyrus niger, L. montanus, L. 
pratensis, L. sylvestris (dominant), Astragalus 
glycyphyllos (stora bestånd), Lotus corniculatus, 
Anthyllis vulneraria, Trifolium arvense, T. medi
um, T. hybridum, T. pratense, T. repens, T. au- 
reum och Medicago lupulina (ärtvicker, back- 
vicker, skogsvicker, häckvicker, kråkvicker, 
vippärt, gökärt, gulvial, backvial, sötvedel, 
käringtand, getväppling, harklöver, skogsklöver, 
alsikeklöver, rödklöver, vitklöver, gullklöver, 
humlelusern).

Andra örter där är t ex Hypericum montanum, 
H. perforatum, H. maculatum, Artemisia cam- 
pestris, Anthemis tinctoria, A. arvensis och Cen- 
taurea scabiosa, tillsammans med en rik trivial- 
flora (bergjohannesört, äkta johannesört, fyr
kantig johannesört, fältmalört, färgkulla, åker
kulla, väddklint).

Eftersom vi båda är amatörer, vill vi nu genom 
SBT ställa ett par frågor till botanister av facket.

(1) Kan dessa ärtväxter ha funnits före vägens 
anläggning? Om inte, hur har de spritt sig hit?

Det är tämligen långt till närmaste lokal för flera 
av dem.
(2) Vilka näringsämnen m m hyser jorden där, 
eftersom dessa ärtväxter tycks trivas?

Kjell Rönning 
Söderlingsgatan 35 
573 00 Tranås

Redaktionen har låtit frågorna gå vidare till Mats 
Rydén, som inventerat den aktuella socknen 
(Malexander) i projekt Östgöta flora, och till Ulf 
Malmgren, som doktorerar på Västmanlands flo
ra, och som har intresserat sig mycket för frågor 
om växters spridning.

Säkert har många i läsekretsen stött på liknan
de fenomen och/eller har idéer om hur artan
hopningar av det här slaget kan uppstå på ny
skapade lokaler. Hör gärna av Er till redaktionen 
eller direkt till Kjell Rönning i så fall!

Mats Rydén:

(Följande är saxat ur ett brev ställt till redaktio
nen; i brevet får vi dessutom veta att Vicia pisi- 
formis-lokalen är densamma som redovisas i 
Östergötlands flora av Erik Genberg:)
Jag tror det är svårt att ge mer information om 
just den lokalen än den Kjell R. fått ... Rik mo
rän från slätten finns på flera håll i trakten men 
ingen större diabasgång på denna plats (enl be
skrivning till kartbladet ”Stråisnäs”). Som jag 
tidigare skrev till Dig, är växter som Lathyrus 
sylvestris (äv. L. heterophyllus förekommer), L. 
niger och Vicia cassubica rätt vanliga i Ma
lexander. Jag tror därför att dessa växter mycket 
väl kan ha funnits på denna lokal innan väg
bygget (i mitten av 60-talet).



Ulf Malmgren:

Ett svar på frågorna om Ärtväxtvägen, avgett på 
långt avstånd från denna och utan att svararen 
själv haft tillfälle att se vägen med omnejd, måste 
naturligtvis bli allmänt hållet. Men kanske kan 
också ett allmänt hållet svar bidra till att skingra 
det tätaste töcknet. De uppräknade växterna 
kan, enligt den erfarenhet jag själv f n har, med 
avseende på invandringssättet hänföras till tre 
kategorier av kolonisatörer av ny blottad mark.

Inom den första gruppen faller de arter, som 
rekryteras från den närmaste omgivningen och 
som regelbundet uppträder som synantroper 
varhelst skärningar och slänter skapas, i stort 
sett oberoende av mineralunderlagets beskaffen
het. Till denna skulle kanske i Östergötland kun
na räknas följande av de nämnda: Vicia sepium, 
V. cracca, Lathyrus montanus, L. pratensis, Lo
tus corniculatus, Trifolium arvense, T. medium, 
T. hybridum, T. pratense, T. repens, T. aureum, 
Hypericum perforatum, H. maculatum, Anthe- 
mis tinctoria. Också Medicago lupulina skulle 
kunna höra hit, men nämns nu under grupp tre 
nedan.

Särskilt T. aureum kan kanske tyckas vara ett 
apart inslag i ”ren barrskogsmark”, men man må 
betänka, att vägkanterna i denna är att betrakta 
som ”edafider”, dvs som insprängda, från om
givningen mer el mindre fristående ståndorter. 
Arten finns säkert i trakten och kan mycket väl 
tänkas ha deponerat diasporer (spridningsenhe- 
ter) i vägslänterna för att sedan hålla sig kvar 
under begränsad tid. Hur lång denna tid blir be
ror på växtplatsens exposition, grad av igenväx- 
ning osv.

/ den andra gruppen förmodas arterna likaså i 
första hand vara rekryterade från trakten, ehuru 
där mer el mindre sällsynta och kanske med 
närmsta förekomster på ganska långt avstånd: i 
första hand A nt hy His vulneraria, Artemisia cam- 
pestris, Centaurea scabiosa, Hypericum monta- 
num, Lathyrus sylvestris, Vicia cassubica, V. 
sylvatica, Astragalus glycyphyllos. Om dessa 
kan kort sägas, utan vidlyftigare djupdykningar i 
respektive arters autekologi, att de verkligen 
med viss (delvis stor) framgång f n bosätter sig 
just i vägskärningar och på vägrenar (flertalet 
också samtidigt på banvallar av lämplig beskaf
fenhet). Astragalus gör det inte överallt inom sitt 
utbredningsområde, däremot de övriga inom si
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na. Deras beständighet kan vara god, så länge de 
ursprungliga förutsättningarna inte ändras alltför 
mycket. Det är att märka, att deras autekologi i 
mera stabiliserad vegetation, dvs i mesohemero- 
ba-(potentiellt) naturliga växtsamhällen, inte 
överensstämmer. Några av dem har där en vid 
ljusamplitud, några är bundna till starkt ljus- 
exponerade ståndorter, någon föredrar måttlig 
skugga-halvskugga (-svag skugga). I förhållande 
till underlag och substrat är de likaså olika, i det 
att några på andra ståndorter än euhemeroba 
föredrar väl utbildad (föga sur) mull, någon 
svagt utbildad torrängsmull osv. Nästan alla är 
kalkgynnade, några är starkt kalkgynnade och 
någon i somliga delar av Sverige kalkbunden (där 
således inte heller någon vägkantsväxt inom 
silikatområden).

Utan alltför stor tvekan skulle också, trots 
dess sällsynthet, Vicia pisiformis kunna föras till 
ovanstående grupp. Den nämns från Malexander 
både i Kindbergs (1901) och Genbergs östgöta- 
floror. Tyvärr får vi inte veta hur, men oavsett 
ståndorten kan dess frön på ett eller annat sätt ha 
letat sig till Ärtväxtvägen.

Under de speciella betingelser, som råder på 
nyblottad, glest bevuxen och för stark, kemisk 
vittring utsatt mineraljord, kan alltså - under vis
sa förhållanden - samtliga dessa arter samväxa, 
trots att deras autekologi i andra sammanhang är 
olika och trots att de där i vissa avseenden är mer 
eller mindre anspråksfulla. Underlagets textur är 
härvid av förhållandevis ringa betydelse; ofta 
syns ett något grovpartikelrikt underlag (morän, 
moig sand osv) vara mera fördelaktigt än t ex 
styv lera.

Hur arterna i den andra gruppen lyckas sprida 
sig längs vägarna, trots ibland stora luckor mel
lan förekomsterna, är alltid gåtfullt. Det måste 
förutsättas ske på flera olika sätt och i många fall 
med människans omedvetna hjälp.

Tredje gruppen. Mest påtagligt ingriper männi
skan i en växts spridning till nya platser, då hon 
själv sår ut den. Flertalet nya vägrenar och -slän
ter besås i vår tid med en eller annan gräsfrö- 
blandning, varvid ”vad som helst” kan dyka upp 
och visa sig under längre eller kortare tid. Dock 
är inslaget av exotika numera sällan mera spän
nande eller rikhaltigt. De tillsammans med gräs
frö oavsiktligt insådda arterna bildar grupp tre.

Det är särskilt en art, som i Kjell Rönnings 
lista pekar på, att en insåning kommit till stånd,
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nämligen den nu mestadels minskande - försvin
nande Anthemis arvensis. Exakt hur det förhål
ler sig med denna arts uppträdande och dynamik 
i Östergötland i vår tid, vet jag tyvärr inte, men 
på andra håll visar den sig nu huvudsakligen där 
gräsfrö såtts (och då föga uthålligt). Om väg
renarna verkligen besätts, kan också (men måste 
inte) Medicago lupulina ha medföljt frögivan.
Lathyrus niger faller något utanför ramen ss 
mycket ogärna förekommande på ståndorter av 
detta slag. Rätt bestämd? På renen, i slänten, i 
släntens nederdel, i angränsande bryn? Nog
grannare iakttagelser och utförligare besked 
krävs.
Att de uppräknade växterna uppträder på en väg
ren i Östergötland är alltså i och för sig inte så 
konstigt. Att så många ovanliga arter hopas på 
en så begränsad yta tycks dock mera märkligt. 
Om något inflytande från kalksten eller andra 
”rika” bergarter föreligger, bör efterforskas. Det

behöver inte göra det, men erfarenheten säger, 
att artuppsättningen på en vägren eller i en skär
ning, bildade av kalkrik morän eller påverkade 
av kalkrikt grundvatten, alltid skiljer sig på ett 
iögonenfallande sätt från den som uppträder på 
motsvarande ståndorter under surare förhållan
den. Vidare bör vägbyggaren rådfrågas angående 
eventuella insåningar. Vegetationen i och kring 
de grustag, som eventuellt fått bidra med fyllning 
vid anläggningen, bör undersökas. Slutligen bör 
ytterligare iakttagelser göras på ort och ställe och 
i omgivningen. Måhända är barrskogen på mått
ligt avstånd från den behandlade skogsvägen 
mindre ”ren” och avlöses av växtsamhällen, där 
någon eller flera av de sällsyntare vägkants- 
arterna ingår av gammalt? Härefter torde tiden 
vara mogen för Kjell Rönning eller någon annan 
för saken hugad östgötabotanist att meddela 
Svensk Botanisk Tidskrift den fullständiga redo
görelsen för ”Spridningshistoria och dynamik 
hos växterna vid Ärtväxtvägen”!



Botanistdagarna 1980 - norrlandsbotanik
LARS ERICSON

1979 inledde Svenska Botaniska Föreningen en 
ny giv med att arrangera botanistdagar med års
möte, exkursioner och föredrag. Syftet med 
dessa möten är bl a att stimulera till ökade kon
takter mellan landets botanikintresserade samt 
att sprida föreningens verksamhet över landet.

1980 års botanistdagar kommer att förläggas 
till Västerbotten den 25-28 juli. Temat är norr
landsbotanik. Tidpunkten har valts för att vi skall 
kunna se så mycket som möjligt (även storsvam
par) och för att det skall gå att utnyttja SJ:s 
rabattkort. Förläggningsplats blir Umeå univer
sitets kursgård, belägen vid Vindelälvens strand, 
nära Hällnäs (ca 8 mil NV Umeå). Området är 
bl a intressant genom utpostlokaler för t ex Ai
nus glutinosa, Hepatica nobilis och Hypochoeris 
maculata (klibbal, blåsippa och slåtterfibbla). 
Men det är inte det som i första hand skall upp
märksammas. Tyngdpunkten skall ligga på det 
mer genuint norrländska, dvs tallhedar, låga 
skogsberg, myrar och älvdalar. Ett landskap som 
för den ovane kan te sig monotont och svårtill
gängligt. Det är dock vår förhoppning att exkur
sionerna skall visa att det finns oerhört mycket 
att se, även om avstånden mellan ”smultronstäl
lena” är lite större än i landets södra delar.

Större delen av dagarna ägnas åt exkursioner, 
en dag åt kusten, övriga tre åt inlandet. Dess
utom tillkommer några korta föredrag samt 
föreningens årsmöte, som hålls den 27 juli. För 
att ge en liten föreställning om vad vi skall se på i 
fält ges här en kortfattad och preliminär exkur- 
sionsförteckning.
25 juli (fredag). Kustlandet vid Umeå. Expone
rade och skyddade havsstränder och strandsnår 
med C ar ex glare osa, C. macke nziei, Euphrasia 
"baltica”, E. bottnica, Potentilla egedii och 
Rumex pseudonatronatus (klapperstarr, norsk
starr, strandögontröst, grönlandsgåsört och finn- 
skräppa). Älvdeltan med Sagittaria natans och 
Polygonum foliosum (trubbpilblad och ävjepil- 
ört). Kulturmark med Botrychium-arter (låsbrä- 
ken).

26 juli (lördag). Skelleftefältets rikområde. 
Granskog och lundvegetation med Calypso bul- 
bosa, Epipogium aphyllum, Actaea erythro- 
carpa och Viola selkirkii (norna, skogsfru, röd 
trolldruva och skuggviol). Rikkärr med Cysto- 
pteris montana, Cypripedium calceolus och Erio- 
phorum brachyantherum (finbräken, guckusko 
och myrull). Massförekomst av Rosa acicularis 
(finnros).

27 juli (söndag). Vindelälvens dalgång. Fors
sträckor med fjällväxter som Astragalus alpinus, 
Bart sia alpina, Euphrasia frigida och Pedicula- 
ris sceptrum-carolinum (fjällvedel, svarthö, 
fjällögontröst och kung Karls spira). Selsträckor 
med kortskottsväxter. Raviner med högörtvege
tation och Carex rhynchophysa (älvstarr). Ra- 
ningar och avor.

28 juli (måndag). Strängmyr med Carex taxa, 
Salix myrtilloides och Pinguicula villosa (slak- 
starr, odonvide och dvärgtätört). Grankäl och 
sumpskog med Carex media, C. tenuiflora, 
Epilobium-arter (Qällstarr, tågstarr och dunört). 
Domänreservat med gammal tallskog flitigt 
drabbad av skogsbränder.

Föreningens medlemmar (bl a alla ni som abon
nerar på SBT) och alla andra intresserade hälsas 
hjärtligt välkomna till botanistdagarna 1980. Pre
liminär anmälan görs senast 15 april till Lars 
Ericson, Institutionen för ekologisk botanik, 
Umeå universitet, 901 87 Umeå. Beroende på 
möjligheter till förläggning kan det bli nödvän
digt att begränsa deltagarantalet och poststäm
pelns datum blir i så fall avgörande för turord
ningen. Kostnader för mat och logi beräknas pre
liminärt till 250 kr/deltagare. Alla som sänder in 
preliminär anmälan kommer att under maj må
nad erhålla detaljerat program. Botanistdagarna 
1979 blev en succé och styrelsen hoppas på en 
lika god uppslutning även 1980.



Kritiska synpunkter på organismriken
KÅRE BREMER och HANS-ERIK WANNTORP

Bremer, K. & Wanntorp, H.-E. 1980 02 28: Kritiska synpunkter på organismriken. [Critical 
views on organism kingdoms.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 43—49. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Recent kingdom systems of Whittaker and others are reviewed. None of the recently 
suggested systems are satisfactory since they do not adequately reflect what is known about 
the relationships of major groups of organisms. Being a monophyletic group, the eukaryotes 
could be recognized as a kingdom but the prokaryotes should be divided into a number of 
kingdoms.
Kåre Bremer och Hans-Erik Wanntorp, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, 
S-106 91 Stockholm, Sweden.

Uppdelningen av biologin i två delar, zoologi och 
botanik, är numera inte självklar. Tidigare hörde 
djurriket och växtriket till systematikens funda
ment, men många organismer låter sig inte utan 
vidare infogas i de traditionella rikena. Dessa har 
efterhand framstått som konstlade och onatur
liga.

Frågan om de stora organismgruppernas in
bördes släktskap hör till de viktigaste inom bio
login. Det är därför betydelsefullt att den indel
ning man använder motsvarar verkliga gruppe
ringar, om detta över huvud taget är möjligt. 
Flera försök till nya indelningar har gjorts, och 
en del av dessa har också anammats i läroböcker 
och populärvetenskapliga framställningar. Ofta 
accepteras emellertid de nya systemen okritiskt 
såsom bättre, dvs mer ”naturliga” än de äldre 
systemen. Det är emellertid ingalunda alltid fal
let. Vi har gjort en kritisk granskning av de olika 
systemförslag som framlagts under senare tid. 
Det följande är ett försök till sammanfattning av 
denna granskning.

Prokaryoter och eukaryoter

Traub (1975), Taylor (1978) och andra författare 
har lanserat denna organismindelning som bas 
för två riken, Prokaryota och Eukaryota. Dessa 
motsvarar två organisationsnivåer bland de le
vande organismerna. Prokaryoterna, som har 
primitiva celler utan cellkärna, omfattar de olika 
bakteriestammarna samt de blågröna algerna.

Eukaryoterna, som har mer differentierade celler 
med cellkärna, omfattar alla övriga organismer. 
Det är uppenbart att eukaryoterna utgör en na
turlig, monofyletisk grupp, karaktäriserad av en 
mängd komplexa strukturer såsom membranför- 
sedd cellkärna, mitosapparat, endoplasmatiskt 
retikulum m m. Prokaryoterna är däremot en
dast summan av de organismer som saknar euka- 
ryoternas specialiseringar. De har inget annat 
gemensamt än just frånvaron av eukaryota sär
drag. Det finns alltså ingen grund för klassifice
ringen av blågrönalger och olika bakteriegrupper 
i ett och samma rike. Av samma anledning är det 
olämpligt att döpa om blågrönalgerna till ”blå
gröna bakterier”, vilket har föreslagits på senare 
tid (t ex Stanier & Cohen-Bazaire 1977) och har 
accepterats i några läroböcker. Det är troligt att 
blågrönalgerna är närmare släkt med eukary
oterna, vilka ju innefattar övriga alggrupper, än 
med någon bakteriegrupp.

Det förefaller inte omotiverat att urskilja euka
ryoterna som ett rike. Men därav följer alltså inte 
att prokaryoterna måste föras samman. De olika 
prokaryotgrupperna måste istället utgöra egna 
riken, karaktäriserade av egna specialiseringar. 
Det tycks rimligt att ett sådant rike bör omfatta 
de blågröna algerna. Indelningen av de övriga 
prokaryoterna är dock tills vidare oklar.

Den överväldigande majoriteten av alla orga
nismer utgörs ju av eukaryoter och därför anser 
många det önskvärt att urskilja flera eukaryotri- 
ken. Kännedomen om de många eukaryotgrup-
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Fig 1. Organismgrupper, som nämns i Taylors diagram. 
(Fig 2). Huvudgrenarna i diagrammet utgörs av de tre 
stora alggrupperna, vilka efter de dominerande pig
menten kan betecknas som den ”bruna”, den ”gröna” 
och den ”röda” gruppen. Kring dessa har de icke-as- 
similerande, heterotrofa, grupperna placerats. Place
ringen är osäker för flera av dessa.
/ den "bruna” grenen dominerar bruna och gula färg
ämnen över klorofyllet. Gisslen är vanligen två, ett 
med flimmerhår i två rader och ett pisksnärtlikt; s k 
heterokont organisation.

(a) Dinofyter. Pansarflagellater. Gisslen i fåror, ett 
horisontellt och ett vertikalt. Många former saknar klo
rofyll.

(b) Ciliater. ”Infusorier”. Encelliga djur med krop
pen täckt av ett stort antal cilier med samma inre 
byggnad som gissel. Släktskap osäker.

(c) Gulgröna alger. Encelliga eller flercelliga. 
Svärmstadier med heterokonta gissel.

(d) Kiselalger. Encelliga med kiselskal. Svärm
stadier engissliga men med en rudimentär extra gissel
bas.

(e) Guldalger. Mest encelliga heterokonta flagellater, 
bildar stundom kiselcystor.

(f) Brunalger. Rikt differentierade och högt organise
rade, ofta stora, flercelliga alger. Svärmstadier hetero
konta.

(g) Månggissliga djurflagellater. Lever symbiotiskt i 
tarmkanalen hos högre djur. Släktskap osäker.

(h) Spordjur. Parasiter hos högre djur. Vissa har 
tvågissliga svärmstadier. Heterogen grupp.

(i) Oomyceter. Vattenmögel och besläktade svam
par. Svärmstadier heterokonta.

(j) Hyphochytridiomyceter. Nyligen urskild grupp 
av svampar; det ena gisslet reducerat till en basal- 
kropp.

(k) Slemsvampar. Trollsmör och liknande landle
vande organismer. Svärmstadier tvågissliga. Hetero
gen grupp.

(l) Foraminiferer. Marina skalförsedda ”amöbor”. 
Svärmstadier såvitt känt heterokonta.

(m) Radiolarier. Marina ”amöbor” med kiselskelett. 
Svärmstadier såvitt känt heterokonta.



pernas inbördes relationer är dock mycket ofull
ständig, varför en gruppering av dessa i riken är 
svår att göra. En modern sammanfattning av hy
poteserna om eukaryoternas tidiga utveckling 
har givits av Taylor (1978). Fig 2 återger hans 
hypotetiska stamträd över eukaryoterna som en 
bakgrund till den följande presentationen av 
olika rikessystem.

Whittakers fem riken

Det mest kända av de nya rikessystemen före
slogs 1969 av den amerikanska ekologen R. 
Whittaker. Hans system är en utveckling av 
Copelands system från 1934. Detta innehöll fyra 
riken: Monera = prokaryoter, Protoctista = läg
re eukaryoter, Metaphyta = högre växter samt 
Metazoa = högre djur. Whittakers modifierade 
femrikessystem är grundat på två kriterier: 
organisationsnivå och näringsintag. Hans fem ri
ken är: Monera = prokaryoter, Protista = en
celliga eukaryoter, Plantae = fotosyntetiska 
flercelliga eukaryoter, Fungi = absorberande 
flercelliga eukaryoter och Animalia = ätande 
flercelliga eukaryoter. Whittaker har själv på
pekat att de tre sistnämnda rikena är polyfyletis- 
ka. För att råda bot på detta har Margulis före
slagit en rad flyttningar (sammanfattade i Whit
taker & Margulis 1978) av grupper från dessa
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Några facktermer
Endoplasmatiskt retikulum: Ett system av fina rör, 

som genomdrar cellinnehållet (protoplasman).
Eukaryot: Organism med äkta cellkärna.
Mitosapparat: Cellens apparat för delning av cell

kärnan i två ärftligt lika dotterkämor.
Monofyletisk grupp: En grupp som innefattar samt

liga avkomlingar till en gemensam ursprungs- 
form, och ingenting annat.

Polyfyletisk grupp: En grupp sammansatt av av
komlingar från flera olika ursprungsformer.

Prokaryot: Organism utan äkta cellkärna.
Taxon (plural: taxa): Systematisk enhet oberoende 

av rang. t ex rike, familj, art.
Taxonomiska rangskalan: Rike - division (phylum)

- klass - ordning - familj - släkte - art - under
art.
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riken till protistriket. Resultatet är att protistri- 
ket blivit en slaskgrupp där man stjälper av alla 
obekväma grupper som inte passar in i övriga 
riken. Detta har föranlett Takhtajan (1973) och 
Leedale (1974) att vidta en rakt motsatt åtgärd; 
protistriket övergavs och dess grupper flyttades 
till de tre övriga eukaryotrikena, Plantae, Fungi 
och Animalia. Dessa är dock fortfarande polyfy- 
letiska (Fig 3 D).

Whittakers system och dess varianter har 
vunnit betydande terräng och förekommer också 
i svenska läroböcker då man önskat presentera

(n) Cryptofyter. Primitiva flagellater med eller utan 
klorofyll. Gisslen har flimmerhår, men av enklare typ 
än hos föregående organismer.
1 den ”gröna” grenen dominerar klorofyllet över de 
andra färgämnena. Gisslen är vanligen två, av pisk- 
snärtstyp.

(o) Euglenor. ”Ogondjur”. Flagellater med eller 
utan klorofyll. Gissel vanligen två, det ena ofta för
krympt.

(p) Trypanosomer. Parasitiska i högre djur och väx
ter. Gissel med s k undulerande membran.

(q) Högre djur. Metazoa. Mångformig grupp, omfat
tande alla flercelliga djur utom svampdjuren. Spermier 
och epitelceller ofta gisselförsedda. Placeras ofta bland 
de ”bruna” organismerna.

(r) Svampdjur. Isolerad grupp av flercelliga organis
mer. Gissel något lika flimmergisslen hos heterokon- 
terna och gruppen placeras ofta bland de bruna orga
nismerna.

(s) Grönalger. Mångformig alggrupp, innehållande 
såväl frilevande flagellater som högt organiserade 
fastsittande former.

(t) Högre växter. Omfattar mossor och kärlväxter. 
Mossor och vissa kärlväxter (ormbunksväxter och vis

sa nakenfröiga) har svärmstadier av grönalgstyp. 
Blomväxter och barrträd saknar helt gissel.

(u) Chytridiomyceter. En liten grupp, mest vatten
levande svampar. Förutom det bakåtriktade pisk
snärtgisslet finns en extra basalkropp. Anses vanligen 
höra hemma bland de heterokonta svamparna.

/ den ”röda” grenen dominerar röda färgämnen oftast 
över klorofyllet. Gissel saknas, säkert ett primitivt 
drag.

(v) Rödalger. Vanligen högt organiserade, men även 
encelliga alger. Har flera primitiva drag förutom av
saknaden av gissel.

(x) Zygomyceter. Kulmögel och besläktade svam
par.

(y) Ascomyceter. Sporsäcksvampar: skålsvampar, 
murklor m fl.

(z) Basidiomyceter. Hattsvampar m fl. Alla dessa 
s k ”högre” svampar är besläktade och saknar svärm
stadier vilket gör att de här förts till den ”röda” gre
nen. Det förefaller lika troligt att gisselförlusten, lik
som hos andra landväxter, är sekundär. De ”högre” 
svamparna brukar oftast anslutas till den ”bruna” gre
nen.
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Spordjur Högre djur

Brunalger

Guldalger
Ki sel alger

grona
Grönalger

I Chytridi omyceter

X X röda^S-'- \
• n & X“J Zygomyceter

Sj Röd al ger \
\ h-ClBasidiomyceter 
V Ascomyceter

Fig 2. Hypotetiskt stamträd över 48 eukaryotgrupper efter Taylor 1978 Fig 2. Endast ett urval grupper har 
namngivits i figuren.
Possible relationships of 48 eukaryote groups after Taylor 1978 Fig 2.

något modernare än växtriket och djurriket. Fig 
3 B visar att Whittakers system säger mycket 
litet om eukaryotgruppernas inbördes släkt
skapsförhållanden (invändningarna mot pro- 
karyotriket har redan omnämnts). Exempelvis 
innefattar Plantae rödalger, brunalger, grönalger 
och högre växter, medan övriga alggrupper förs 
till Protista. När det gäller Fungi, som ofta ac
cepteras i nyare svamplitteratur, har Taylor på
pekat att det är lika tokigt att försvara ett 
svamprike som att föreslå ett rike Parasitica för 
alla parasiter. Whittakers system lägger faktiskt 
en slöja över viktiga aspekter av organismvärl
dens utveckling.

Också en annan principiell invändning kan rik

tas mot Whittakers system. Riket ingår i den 
taxonomiska rangskalan och samma principer 
för klassificering bör gälla på rikesnivå som på 
lägre taxonomiska nivåer. Detta stämmer inte 
här; Whittakers riken grundar sig på två på för
hand valda karaktärer, organisationsnivå och 
näringsupptag. Metoden att urskilja taxa med 
några få på förhand valda karaktärer har sedan 
länge förkastats av systematikerna. Istället bör 
all relevant information användas för att man 
skall nå fram till naturliga, monofyletiska taxa. 
Ändå har Whittaker använt den föråldrade me
toden och resultatet har också blivit onaturliga, 
icke-monofyletiska riken.
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□ CHL0R0BI0TA 

Hl C HR0M0BI0T A 

l’Tfäl RHODORIOTfi

Fig 3. Fyra olika rikesindelningar inlagda på Taylors diagram. - A: Den traditionella indelningen i ett växt- och ett 
djurrike. Inget av rikena monofyletiskt. Vissa grupper hänförs helt eller delvis till båda rikena. - B: Whittakers 
(1969) system. Inget av rikena monofyletiskt; särskilt växtriket starkt polyfyletiskt. - C: Jeffreys system. Endast 
växtriket möjligen monofyletiskt. - D: Leedales trerikessystem. Inget av rikena monofyletiskt; särskilt djurriket 
starkt polyfyletiskt.
Four different kingdom schemes superimposed on Taylor’s diagram. - A: The traditional division into one plant 
and one animal kingdom. None of the kingdoms monophyletic. Some groups are referred entirely or in part to 
both kingdoms. - B: Whittaker’s (1969) system. None of the kingdoms monophyletic; especially the plant 
kingdom strongly polyphyletic. - C: Jeffrey’s system. Only the plant kingdom possibly monophyletic. - D: 
Leedale’s three-kingdom system. None of the kingdoms monophyletic; especially the animal kingdom strongly 
polyphyletic.

Andra rikessystem

Mycket av ovanstående kritik framfördes redan 
1971 av Jeffrey som föreslog ett annorlunda sy
stem med sju riken. Prokaryoterna delades i två 
riken, Bacteriobiota och Cyanobiota = blågrön- 
alger, vilket är ett framsteg på vägen mot naturli

ga, monofyletiska prokaryotriken. Eukaryoterna 
omfattade fem riken: Rhodobiota = rödalger, 
Chromobiota = brunalger, guldalger, kiselalger, 
gulgrönalger, dinofyter, cryptofyter m fl, Chlo- 
robiota = euglenor, grönalger och högre växter, 
Zoobiota = djur samt Mycobiota = svampar. Fig
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FUNGI

RODALGER MES0Z0ER

Fig 4. Leedales solfjäderformade mångrikessystem (efter Leedale 1974 Fig 6). De många sidogrenarna på Taylors 
träd har avskilts till egna riken. Många grupper förmodligen monofyletiska men problemet med deras inbördes 
relationer är olöst och dolt inom det punkterade området. Eustigmatofyterna och haptofytema är alggrupper som 
separerats från heterokonterna. Sarkodina innehåller foraminifererna och radiolarierna samt dessutom övriga 
amöbalika former. Mesozoerna är en grupp enkelt byggda flercelliga djur.
Leedale’s fan-shaped multi-kingdom scheme (after Leedale 1974 Fig 6). The many side branches in Taylor’s tree 
have been separated as kingdoms. Many groups probably monophyletic but the problem of their mutual 
relationship is unsolved and hidden within the stippled area.

3 C visar att Jeffreys tre ”olikfärgade” eukaryot- 
riken, vilka baserar sig på Christensens (1962) 
algindelning, väl avspeglar synen på dessas ut
veckling. Djurriket och svampriket är dock lik
som i andra system polyfyletiska. Edwards 
(1976) delade svamparna i tre riken: Myxobiota 
= slemsvampar. Fungi 1 = högre svampar och 
Fungi 2 = oomyceter m fl. Denna splittring på 
rikesnivå leder till ett mångrikessystem. Ett så
dant har också föreslagits av Leedale (1974). 
Systemet (Fig 4) omfattar 19 riken men är egent
ligen ointressant då det förskjuter hela proble
matiken ovanför rikesnivån; inflationen i riken 
leder endast till frågan hur dessa kan grupperas i 
överriken.

Cavalier-Smith (1978) har också försökt konst
ruera en ny rikesindelning. Den är verkligen ba
serad på en hypotes om eukaryoternas utveck
ling och syftet har varit att nå fram till monofyle
tiska riken. Cavalier-Smiths eukaryotriken är: 
Aconta = rödalger och högre svampar, Hapto- 
phyta = haptofyter (ej i Fig 2), Cryptophyta = 
cryptofyter, Heterokonta = brunalger, guldal
ger, kiselalger, gulgrönalger, lägre svampar, fo-

raminiferer och radiolarier, Corticoflagellata = 
dinofyter, högre djur och flera lägre djurgrupper, 
Euglenoida = euglenor och trypanosomer samt 
Chlorophyta = grönalger och högre växter. Vis
sa av Cavalier-Smiths grupperingar är dock 
mycket kontroversiella och hans system torde 
knappast vinna något allmänt stöd.

Slutsats

Det finns idag inget tillfredsställande rikessy- 
stem. Ändå måste vi ju ha någon grovindelning av 
organismvärlden. Då finns det anledning att be
tona eukaryoternas monofyletiska ursprung och 
eventuellt betrakta dem som ett rike. Prokary- 
oterna utgör däremot inte någon monofyletisk 
grupp och måste delas upp i flera riken. En stabil 
uppdelning av eukaryoterna i ett rimligt antal 
monofyletiska riken är svår att åstadkomma. I 
väntan på en säkrare kännedom om organismer
nas släktskap är det därför bäst att använda de 
traditionella begreppen växter, djur, alger, 
svampar osv, utan att ge dem status av riken och 
i medvetande om att de inte betecknar naturliga, 
monofyletiska grupper.
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Botaniska frimärken från Norge
MATS G NETTELBLADT

Alla svenska botanister är nog väl förtrogna med 
Dagny Tande Lids noggranna växtteckningar i 
makens flora (J. Lid 1974 b). För att de skall helt 
komma till sin rätt som konstverk måste det 
emellertid färger till och det finner man i den 
likaledes för svensk publik välkända fjällfloran 
(Gjaerevoll & J0rgensen 1962). Att även norska 
postverket anlitar fru Lid som frimärkstecknare 
kanske inte alla känner till. Redan 1960 utkom 
ett par märken med vitsippa och blåsippa (Ane
mone nemorosa, Hepatica nobilis). Senare, 
1974, gavs en serie ut med Qällviol, klippveroni- 
ka och lappljung (Viola biflora, Veronica fruti- 
cans och Phyllodoce coerulea). Nyligen har det 
kommit ut ytterligare en serie som 1979 års jul
frimärken med motiven isranunkel, vårfingerört 
och purpurbräcka (Ranunculus glacialis, Poten- 
tilla crantzii och Saxifraga oppositifolia). Dess
utom återfinns dessa arter också på ett förtryckt 
julkortbrev.

Växter på frimärken är inte precis ovanliga i 
utlandet; Island hade t ex ett märke med just 
purpurbräcka för en del år sedan. Många ut
ländska växtfrimärken saknar emellertid ofta la
tinska namn vilket irriterar en botanist. De nya 
norska märkena är ordentligt försedda med både 
norska och latinska namn. Däremot brukar man i 
Norge inte sätta ut namn på konstnär och gravör 
och så heller inte i detta fall. Den angivna signa

turen DTL måste man i förväg känna till för att 
kunna tyda. Ansvarig för skrift och arrangemang 
på frimärkena och kortbrevet är Henry Weide 
(Filatelinytl 1979:8).

I litteraturlistan nedan har jag tagit med något 
ur Dagny Tande Lids rikhaltiga produktion. Hon 
har bl a givit ut och illustrerat tre diktsamlingar 
och två samlingar med memoarer. I en av de 
sistnämnda (D. T. Lid 1978) finns en fullständig 
översikt av dels hennes egna böcker, dels andras 
som hon illustrerat. Det finns också kaffeservis 
och korrespondenskort med hennes utsökta 
teckningar av fjällväxter.
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Sötvedel och sommarfibbla på den sörmländska Kolmården
HANS RYDBERG

Rydberg, H. 1980 02 28: Sötvedel och sommarfibbla på den sörmländska Kolmården. 
[Astragalus glycyphyllos and Leontodon hispidus in Kolmården, prov. Södermanland.] 
Svensk Bot. Tidskr. 74: 51-53. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Astragalus glycyphyllos L. and Leontodon hispidus L. have been found on a new locality in 
the province of Södermanland, at Fridhem in the parish of Kila. The locality is a wooded 
S-facing slope which is influenced by calcareous outcrops. There are also other species with 
a preference for rich dry ground, like Lathyrus niger (L.) BernhLaserpitium latifolium L., 
Brachypodium pinnatum (L.) PB. and Helianthemum nummularium (L.) Mill. In the 
province of Södermanland, there are only two recent localities for/l. glycyphyllos and none 
forL. hispidus, apart from the one presented here.
Hans Rydberg, Tomteborg, S-150 11 Björnlunda, Sweden.

Vid en inventering av bl a Kila socken i sydväs
tra Södermanland (Fig 1) fann jag under sen
sommaren 1978 en märklig växtlokal med före
komst av ett flertal i landskapet mindre vanliga - 
mycket sällsynta fanerogamer. Växtplatsen är 
belägen mitt på den karga Kolmården i gräns
trakterna mot Östergötland, längs vägen mellan 
Stavsjö och sjön Vibjörken, ca 400 m Ö om tor
pet Fridhem (Fig 2).

Växtlokalen utgörs av en södersluttning, vil
ken skärs horisontellt av vägen mot sjön Vi
björken. N om denna väg öppnar sig ett kalhyg
ge, där en kraftig busk- och gräsvegetation nu 
slagit upp. S om vägen ligger en igenväxande 
hagmark med björk och fläckvis självföryngrad 
tall. I anslutning till vägen ligger också ett par 
fritidshus och en gräsplan. Marksubstratet är 
mosand, på vilket vilar en decimetertjock filt av 
växtrötter och förmultnade växtdelar. Hällar går 
i dagen i sluttningens övre del. Berggrunden be
står av gnejs, i vilken förekommer gångar eller 
körtlar av urkalksten. Kalken torde ha en viss, 
om än inte avgörande betydelse för vegetatio
nens utformning.

Två sörmländska rariteter

Till de mest anmärkningsvärda inslagen i områ
dets vegetation hör bestånden av Astragalus

glycyphyllos och Leontodon hispidus (sötvedel 
och sommarfibbla), vilka båda är mycket sällsyn
ta i Södermanland.

Astragalus glycyphyllos är visserligen anmärkt 
från ett dussintal platser i landskapet, men de 
flesta av dessa förekomster är i dag troligen ut
gångna. Växtplatsernas geografiska lägen är i 
många fall luddigt beskrivna, och det är därför 
nästan omöjligt att kontrollera dessa, ofta äldre 
uppgifter. Två fyndorter från V. Vingåkers 
socken, båda publicerade av Gustaf O. Malme 
(1891), besöktes av mig under 1979, men med 
negativt resultat. I Thedenius’ (1871) flora finns 
en uppgift från Kila socken utan närmare fynd- 
ortsangivelse. Det kan naturligtvis inte uteslutas 
att denna äldre observation gjordes på den nedan 
beskrivna Fridhemslokalen. Mera sannolikt är 
kanske att den gamla fyndorten i Kila är identisk 
med de östgötalokaler som finns i marmorbran
terna mot Bråviken, vilka är belägna blott några 
få km från gränsen till Södermanland och Kila 
socken. Härifrån har Astragalus varit känd se
dan länge.

Förutom från lokalen vid Fridhem är arten 
idag känd från ytterligare två lokaler, båda be
lägna i norra delen av landskapet nära Strängnäs 
resp Eskilstuna. Övriga belägg är minst 50 år 
gamla och man vet inte i något fall om dessa 
bestånd ännu är i livet.
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Fig I. Delkarta över Södermanland. Den streckade 
linjen i kartans västra kant är länsgräns mot Östergöt
land. Stjärna markerar växtlokalen vid Fridhem i Kila 
socken. - Kartskala 1:1,300,000.
Part of EC Sweden (towns of Norrköping and Södertäl
je marked). The locality for Astragalus glycyphyllos 
and Leontodon hispidus (Fridhem in par. Kila) is mar
ked with a star.

Vad beträffar Leontodon hispidus är tidigare be
lägg från Södermanland ännu färre till antalet 
och presenteras här:

(1) Ö. Vingåker (Thedenius 1871) - ”Ej återfunnen” 
(Malme 1891).

(2) Kila socken, Stavsjö (1867 F. Elmquist (S); Thede
nius 1871). - Stavsjö bruk hade fordom mycket stora 
ägor och omfattade även den skogsbygd, i vilken den 
aktuella växtlokalen nu ligger. Den senare ligger ca 10 
km från bruket och 13 km från Stavsjö jvgstn, varför 
det är tvivelaktigt om det finns något samband mellan 
det gamla belägget och den nu funna lokalen vid Frid
hem. Dessutom uppvisar det nya beståndet ett sprid- 
ningsmönster, som i sin karaktär tycks inrymma drag 
av expansion från ett eller några få individ.
(3) V. Vingåkers socken, Löfs äng (1883 E. Hemmen- 
dorff (S) = ”näraÅhlö”, Hemmendorffi Malme 1891). 
- Lokalen besökt av mig 1979, men arten ej återfunnen.
(4) Ytterselö socken, Mälsåker, som gräsfröinkomling 
(1937 E. Almquist(S); 1939 G. Samuelsson (S); Hylan- 
der 1943). - Ej återfunnen 1965 eller 1979 (C.-L Cle- 
medson muntl) och troligen utgången.

Beståndet vid Fridhem är utan tvekan spontant 
och består av ett hundratal tätt samlade individ. 
Idag är detta bestånd det enda kända i Söderman
land.

Fridhem

Väg mot
Stavsjö

V7A Blandskog av björk och tall 

G3 Kalhygge Båtmans-
kärret

4 Växtplats för Leontodon hispidus 
KARTSKALA! 1*5 OOO

Fig 2. Karta över växtlokalen vid Fridhem. I centrum 
en gräsplan med ett par fritidshus. Utanför den strec
kade linjen vidtar trivialare vegetationstyper.
Map of the locality. Kalhygge clear-felled area, 
blandskog wood of Betula and Pinus sylvestris. Astra
galus glycyphyllos occurs all over the area (c. 100 
stands), Leontodon hispidus only in one place (star).

Beskrivning av Fridhemslokalen

I blandskogen söder om vägen består vegetatio
nen mest av gräs och örter. För lokalen typiska 
och individrika är arter som Pteridium aquilinum, 
Rubus saxatiiis, Melampyrum pratense, Conval- 
laria majalis, Majanthemum bifolium, Trifolium 
medium, Vicia sepium samt gräsen Melica nu
tans och Calamagrostis arundinacea (örn- 
bräken, stenbär, ängskovall, liljekonvalj, ekorr- 
bär, skogsklöver, häckvicker, bergsslok och pip
rör). Buskskiktet är svagt utvecklat och består 
av enstaka bentry och hassel (Lonicera xyloste- 
um och Corylus avellana).

Astragalus glycyphyllos förekommer i öppna 
luckor på båda sidor av vägen i stora bestånd, 
uppskattningsvis i ett hundratal ruggar, samtliga 
rikt fertila. Förekomsten torde därigenom vara 
den individrikaste i Södermanland. Beståndet av 
Leontodon hispidus är mer begränsat och beläget 
i områdets sydöstra del, nära vägen mot Ing- 
valdstorp (Fig 2).

Förutom dessa två arter uppträder också and
ra, vilka genom sina krav på varm, torr och 
näringsrik jordmån är mindre vanliga eller säll
synta i trakten i övrigt. Hit hör Lathyrus niger, 
L. sylvestris, Laserpitium latifolium, Geranium 
sanguineum, Viola mirabUis, Brachypodium 
pinnatum, Alchemilla glaucescens, Carlina vul
garis ssp. vulgaris och Helianthemum nummu- 
larium (vippärt, backvial, spenört, blodnäva, 
underviol, spärrlosta, sammetsdaggkåpa, spå
tistel och solvända).
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Fig 3. Växtsamhälle med sötvedel och stenbär. Foto förf.
The ground is covered with Astragalus glycyphyllos and Rubus saxatilis.

Genom området löper i nord - sydriktning en 
del fuktiga stråk, ofta bildande erosionsfåror i 
den lätta jorden. I dessa avsnitt förekommer bl a 
Stachys sylvatica, Cirsium heterophyllum, Trol- 
lius europaeus, Daphne mezereum och Equi- 
setum hyemale (stinksyska, brudborste, smör
bollar, tibast och skavfräken). På öppen mark 
nära landsvägen växer också ett bestånd av 
Rubus nessensis (skogsbjörnbär) samt några yvi
ga ruggar av Vicia sylvatica (skogsvicker).

Växtlokalen, till arealen ca 6 ha, saknar skydd. 
Många av de värdefullaste arterna är för sin triv

sel beroende av en ljus och solvarm miljö. Ytter
ligare igenväxning såväl av hagmarken söder om 
vägen som av hygget norr om denna, minskar på 
sikt möjligheterna för många arter att överleva.
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Luddvårlöken, Gagea villosa, i Trelleborg 1977
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Friheden, J. & Jönsson, J. 1980 02 28: Luddvårlöken, Gagea villosa, i Trelleborg 1977. 
[Gagea villosa in the town of Trelleborg, S Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 54. Stockholm. 
ISSN 0039-646 x.
Gagea villosa (Bieb.) Duby is extremely rare in S Sweden and has been known in recent 
times only from some few localities in the town of Trelleborg on the S coast of the province 
of Skåne, southernmost Sweden. In this paper two new localities in Trelleborg are reported. 
During 1977 83 flowering specimens were seen at 5 different places in the town.
Jan Friheden, Linerovägen 63, S-223 75 Lund, Sweden.
John Jönsson, Hedvägen 30 B, S-231 00 Trelleborg, Sweden.

Luddvårlöken, Gagea villosa (=Gagea arvensis 
(Pers.) Dum.), är sedan gammalt känd från flera 
lokaler i och strax utanför Trelleborgs centrum. 
Ytterligare två lokaler, rabatt vid Liljeborgssko- 
lan och i park vid Hemgården, har upptäckts 
1973 resp 1977 av Jan Friheden.

I det följande redovisas antalet blommande 
luddvårlökar den 15 maj 1977. Inventeringen ut
fördes av Jan Friheden och John Jönsson, Trel
leborgs Biologiska Förening.

Högalids gård (numera föreningsgård och riv- 
ningshotad): 30 blommande ex, de flesta invid 
stammar av almar, som omger trädgården. Vid 
ett stengärde på gårdsplanen fanns dessutom 17 
ex av dvärgvårlök, Gagea minima, och flera ex 
av ängsvårlök, G. pratensis.

Petersborgs gård: 42 blommande ex i kanten av 
gräsmatta och mellan almar.

Kyrkoplanteringen vid Trelleborgs kyrka. En
dast ett blommande ex under buske i rabatt. 
Massor av vårlöksblad finns mellan gravstenar 
och i gräsmattor, och det är möjligt att en del 
tillhör luddvårlöken.

Liljeborgsskolan vid Hedvägen: 4 blommande ex 
under björk i rabatt.
Hemgården i park vid Dr Ljunggrens plan: 6 
blommande ex invid bokar.
Allt som allt hittades denna dag 83 blommande 
luddvårlökar på fem olika lokaler i Trelleborg. 
Den finns säkert på fler. Luddvårlöken är inga
lunda utgången, men den är starkt hotad. Den 
har dock goda möjligheter att leva kvar om den 
får möjligheter till det.



Lavordningen Calieiales i Sverige
Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelom- 
ma och Tholurna

LEIFTIBELL

Tibell, L. 1980 02 28: Lavordningen Calieiales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcali
cium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. [The lichen order Calieiales in 
Sweden. The genera Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Spinctrina, Thelomma 
and Tholurna.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 55-69. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Keys are given to the seven species of Cyphelium, three species of Microcalicium, two 
species of Sphaerophorus and three species of Sphinctrina known from Sweden. The 
species, as well as the single species of Thelomma and Tholurna, are briefly characterized 
and their ecology and distribution are outlined.
Leif Tibell, Institutionen för systematisk botanik, Box 541, S-75I 21 Uppsala, Sweden.

I den första delen av denna översikt (Tibell .1977) 
gavs en introduktion, där ordningen Calieiales 
beskrevs och ett antal morfologiska begrepp 
förklarades. Dessutom nämndes något om grup
pens ekologi, spridning, utbredning och utfor
skande. Den första delen omfattade även en 
nyckel till släkten av Calieiales i Skandinavien 
och en behandling av Calicium. I en andra del 
(Tibell 1978 b) behandlades släktena Chaenothe- 
ca och Coniocybe. I denna tredje del behandlas 
resterande släkten. Flertalet arter inom Micro
calicium och Sphinctrina är parasiter eller para- 
symbionter. Samtliga här behandlade arter utom 
Microcalicium ahlneri och M. arenarium har sit
tande, mycket kortskaftade eller insänkta apo- 
thecier.

I förhållande till den första delen har vissa nomenkla- 
toriska ändringar måst göras. Conicybopsis arenaria 
har förts in under Microcalicium (Tibell 1978 a); 
Microcalicium disseminatum skall heta M. subpedicel- 
latum (Tibell 1978 a) och Sphinctrina pedata skall heta 
S. leucopoda (Löfgren & Tibell 1979).

Conicybopsis
Se Microcalicium

Cyphelium

Bål skorplik, grå eller, hos de arter som innehål
ler vulpinsyraderivat, intensivt gulgrön. En art, 
C. sessile, förekommer som parasit-parasym- 
biont på Pertusaria-arter. Sporer ellipsoidala, 
1-septerade utom hos C. notarisii, som har sub- 
muriforma sporer. Apothecier oskaftade, sittan
de eller insänkta i bålen. Släktet finns utförligare 
behandlat hos Tibell 1969, 1971 och 1973.

1. Bål intensivt gulgrön ............................................ 2
- Bål grå - brunaktig .................................................4
2. Apothecier ej insänkta, med tjock apotheciekant

............................................................ 4. C. pinicola
- Apothecier insänkta, apotheciekant tunn............. 3
3. Sporer 1-septerade ..............................6. C. tigillare
- Sporer submuriforma ........................3. C. notarisii
4. Parasit-parasymbiont på Pertusaria-arter .........

.............................................................. 5. C. sessile
- Med egen bål .......................................................... 5
5. Apothecier insänkta ............... 7. C. trachylioides
- Apothecier sittande ............................................... 6
6. Apothecier 0,4-0,7 mm i diam., mogna sporer 

med grovt söndersprucken yta ... 2. C. karelieum
- Apothecier 1,5-2,5 mm i diam., mogna sporer

med fint strimmig yta och endast enstaka större 
sprickor ......................................... 1. C. inquinans
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Fig 1. Cyphelium inquinans. Tibell 3926
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1. C. inquinans (Sm.) Trevis. - Fig 1

Bål vanligen välutvecklad, vårtig, ljust-mörkt 
grå, mer sällan tunn och nästan insänkt i substra- 
tet. Apothecier sittande eller något insänkta, 
1,5-2,5 mm i diam., med en vit pruina på övre 
delen av kanten. Excipulum kraftigt förtjockat 
vid basen. Sporer ordnade i en rad i cylindriska 
asci. Mogna sporer brett ellipsoidala, insnörning 
vid septum obetydlig, 14-19x8-11 pm, med en 
ornamentering av mycket fina åsar. Sporerna ser 
därför finstrimmiga ut vid hög förstoring. Ensta
ka, oregelbundna sprickor förekommer också. 
Bål PD+ gul, K+ rödaktigt brun.

I Skandinavien har C. inquinans en vid ut
bredning, dock med en svag sydlig tendens. Det
ta märks dock huvudsakligen på att arten avtar i 
frekvens norröver. - Här för första gången rap
porterad från LyL och PL.

C. inquinans förekommer mest på lignum, 
främst på gamla trästaket, ladväggar etc. Mot
svarande ståndorter i naturlig vegetation tycks 
vara de döda, avbarkade torrkvistar på levande 
barrträd, som C. inquinans förekommer på 
främst norröver i Skandinavien samt i Alperna. 
Mindre ofta finner man den på grovsprucken 
bark med lågt pH, främst på gamla exemplar av 
björk, ek och gran. Arten är på tillbakagång ef
tersom de kulturskapade ståndorter, där den ti
digare ej varit så sällsynt, snabbt försvinner. 
Dock är den fortfarande i större delen av landet 
den minst sällsynta Cyphelium-arten.

Sk Bl Sm Öl Gtl Ög Vg Hl Bh Dis Vrm Nrk Srm Upl 
Vsm Dir Gstr Hls Mpd Ång Hrj Jmt Nb LyL PL TL

2. C. karelicum (Vain.) Räs. - Fig 2

Bål svagt grönaktigt grå, i herbarium snart mer 
eller mindre brunaktig, vårtlik eller vanligen nå
got areolerad. Apothecier sittande, 0,4-0,7 mm i 
diam., med en svag pruina på övre, yttre delen 
av kanten. Excipulum kraftigt förtjockat vid ba
sen. Sporer ordnade i en rad i cylindriska asci. 
Mogna sporer ellipsoidala, med tydlig insnörning 
vid septum, 13-17x9-11 pm. Sporyta slät, men 
försedd med grova sprickor så att ett grovt, areo- 
lerat mönster uppstår (se Tibell 1977 Fig. 8 B). 
Bål PD-, K.-.

C. karelicum kan lätt förväxlas med C. inqui
nans, men skiljs från exemplar av denna senare 
art med tunn bål och små apothecier enklast 
genom sporornamenteringen.

I norra Skandinavien har C. karelicum en vid
sträckt utbredning, men endast ett fåtal fynd har 
gjorts söder om Dalälven. C. karelicum upp
märksammades i vårt land först av Tibell (1969, 
1973) och här rapporteras den för första gången 
från följande provinser: Nb, LyL, PL och LL.

C. karelicum förekommer i sumpgranskog vid 
basen av stammar av åldriga granar i fuktiga och 
skuggiga lägen. Den växer fläckvis i små kolo
nier och ingår i ett lavsamhälle rikt på andra 
Caliciales-arter. Stundom förekommer den på 
sådana lokaler också på avdöende, nedhängande 
grenar nära basen. C. karelicum liksom det lav
samhälle den lever i tycks vara en god indikator 
på åldrig skog med lång kontinuitet, och man 
finner den numera huvudsakligen i naturskydda- 
de områden.

Ög Vg Dir Nb ÅsL LyL PL LL
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Fig 2. Cyphelium karelicum. Tibell 3888.
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3. C. notarisii (Tui.) Blomb. & Forss. - Fig 3
Bål intensivt gulgrön, vårtig, stundom nästan in
sänkt. Apothecier helt insänkta, 0,5-0,8 mm i 
diam. Excipulum tunt, ej förtjockat vid basen. 
Asci päronformade med sporer oregelbundet 
anordnade. Mogna sporer 13-32x11-32 pm, 
1-septerade till submuriforma, av mycket varie
rande storlek och form. Sporyta slät. Ofta med 
svarta pyknid.

C. notarisii är habituellt helt lik C. tigillare, 
och skiljer sig endast genom sporseptering och 
riklig förekomst av pyknid (se Nilsson 1930).

C. notarisii har i Skandinavien en sydlig ut
bredning med sina nordligaste förekomster i Da
larna och Gästrikland. 1 andra delar av sitt ut
bredningsområde, såsom Centraleuropa och

Nordamerika, visar den samma utbredningsten- 
dens som i Skandinavien och förekommer i syd
ligare trakter än C. tigillare, och i bergsområden 
på lägre höjd.

C. notarisii förekommer i Skandinavien endast 
på kulturskapade ståndorter, nämligen på torrt 
och exponerat lignum, som gamla trästaket och 
stolpar. Arten tycks senast i Sverige ha insamlats 
i Bohuslän 1942. Den är försvunnen från lokaler 
som t ex Kungsängen söder om Uppsala och den 
samlades av ett flertal lichenologer i Östergöt
lands, Södermanlands, Närkes och Upplands 
slättbygder under 1800-talet, särskilt dess senare 
hälft. Det är anmärkningsvärt att arten nu tycks 
vara utgången då en hel del till synes lämpliga 
trästaket dock finns kvar.

ZT---'' #
0.2 MM

Fig 3. Cyphelium notarisii. Tibell 4314.
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Fig 4. Cyphelium pinicola. Tibell 4279.
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Staketbeboende lavar är emellertid starkt ut
satta för de biocider och gödselmedel som nume
ra tillförs åkermarken, och en stark utarmning av 
lavfloran kring åkermark i England har till
skrivits just dessa faktorer.

Sk Bl Öl Ög Bh Nrk Srm Upl Vsm Dir Gstr

4. C. pinicola Tibell - Fig 4

Bål intensivt gulgrön, vårtig, ganska tunn och 
ofta mer eller mindre insänkt i substratet. Apo- 
thecier sittande, 0,4-0,6 mm i diam., insnörda 
vid basen och med tydlig kant. Apotheciekant 
något böjd inåt över mazaediet, blänkande svart. 
Excipulum tjockt och förtjockat vid basen. Spo
rer ordnade i rad i cylindriska asci. Mogna sporer 
ellipsoidala, något hopsnörda vid septum, 
13-17x7-9 pm. Mogna sporer med enstaka 
oregelbundna sprickor på den i övrigt släta ytan.

I Skandinavien har C. pinicola en nordlig ut
bredning och tycks följa fjällkedjan från Oppland 
till Torne lappmark. Emellertid har den varit 
förbisedd, och även om det är en sällsynt art i 
Sverige får utbredningen fortfarande betraktas 
som otillräckligt känd.

1 Skandinavien förekommer C. pinicola nästan 
uteslutande på avbarkade, döda torrgrenar i ned
re delen av kronorna av tall. Den förekommer i 
öppna tallbestånd i områden med kontinentalt 
klimat; på tallhedar eller längs myrkanter på 500 
till 900 m höjd över havet. Undantagsvis har den 
samlats på lignum av björk.

Hrj Jmt Lyl TL

5. C. sessile (Pers. ex Mérat) Trevis. - Fig 5

Parasymbiont eller parasit på Pertusaria-arter, 
framför allt P. coccodes. Apothecier sittande, 
0,3-0,6 mm i diam., kant utan pruina. Excipulum 
tjockt, förtjockat vid basen. Asci smalt klubb- 
formade med sporerna oregelbundet ordnade i 
två rader. Mogna sporer ellipsoidala, 11-15x6-8 
jum, något insnörda vid septum. Mogna sporer 
med grova, spirallikt anordnade lister samt några 
oregelbundna sprickor.

I Skandinavien har C. sessile en sydlig ut
bredning och finns upp till Dalälven. Om icke 
annat så är detta en följd av värdlavens (Per
tusaria coccodes) bundenhet till ek. C. sessile är 
dock sällsynt.

C. sessile förekommer huvudsakligen på grova 
stammar av ek i ganska öppna lägen.

Sk Bl Gtl Ög Vg Bh Dis Nrk Srm Upl Vsm

6. C. tigillare (Ach.) Ach. - Fig 6
Bål intensivt gulgrön, vårtig, stundom nästan in
sänkt. Apothecier helt insänkta, 0,5-0,8 mm i 
diam. Excipulum tunt, ej förtjockat vid basen. 
Asci päronformade med sporer oregelbundet 
anordnade. Mogna sporer brett ellipsoidala, 
17-21 x9-l 1 /im, med slät yta.

C. tigillare är habituellt helt lik C. notarisii, 
och skiljer sig endast genom sporseptering och 
sparsam pyknidbildning (se Nilsson 1930).

C. tigillare, som tillsammans med C. inqu- 
inans är den minst sällsynta arten inom släktet, 
har en vid utbredning i Skandinavien. Den är
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Fig 5. Cyphelium sessile. Tibell 4107.
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dock tämligen sällsynt i Göta- och Svealand och 
har en påtaglig frekvensökning norrut.

C. tigillare förekommer i Skandinavien hu
vudsakligen på kulturskapade ståndorter, som 
t ex torrt och exponerat lignum av gamla trä
staket och stocklador. Mer sällan återfinns den 
också på torrstammar och torrkvistar av levande 
tall. Den synes ha minskat i frekvens i Göta- och 
Svealand under de senaste 50 åren.

Sk Bl Sm Gtl Ög Vg Dis Vrm Nrk Srm Upl Dir Gstr Hls 
Mpd Ång Hrj Jmt Vb Nb ÅsL LyL PL LL TL

7. C. trachylioides (Nyl. ex Deichm. Branth & 
Rostr.) Erichs, in Keissl. - Fig 7.
Bål mörkt grå, vårtig. Apothecier helt insänkta, 
0,3-0,4 mm i diam., insänkta i vårtor med tydligt 
insnörd bas. Excipulum tunt, ej förtjockat vid 
basen. Asci omvänt äggrunda till päronformade

med oregelbundet anordnade sporer. Mogna 
sporer brett ellipsoidala, 21-23 x 12-14 /im, med 
slät yta.

Denna art, som endast samlats ett fåtal gånger, 
behöver studeras ytterligare (se Tibell 1978 c). C. 
tigillare förekommer i vissa områden utan 
vulpinsyra, och ser då ut som C. trachylioides. 
Emellertid tycks C. trachylioides ha en mer 
komplex kemi och även en annan utbredning. I 
Europa är den en utpräglad låglandsart. Ytterli
gare undersökningar kan mycket väl komma att 
visa att C. trachylioides endast är en vulpinsyra- 
fri population av C. tigillare, och inte är att be
trakta som en särskild art.

I Skandinavien är C. trachylioides endast känd 
från ett mycket begränsat område i Skåne och 
Jylland. I Sverige har den samlats på fem lokaler, 
senast 1903. Från Jylland är den känd från en 
lokal samt från Niedersachsen och Schles
wig-Holstein från ytterligare fem. Arten är också

Fig 6. Cyphelium tigillare. Tibell 3923.
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Fig 7. Cyphelium trachylioides. Skåne, Ottarp, 1903 
Alvthin (UPS).

känd från Kalifornien. C. trachylioides har inte 
eftersökts i Skåne sedan 1900-talets början. Möj
ligen är den dock utrotad.

C. trachylioides växer på torrt lignum av sta
ket och stolpar i öppna lägen. 1 ett fall har sub- 
stratet angivits vara ekved.

Sk

Microcalicium

Till Microcalicium hör arter som parasiterar på 
lavar eller fritt levande alger (M. ahineri och M. 
subpediceliatum), samt M. arenarium, som även 
förekommer som parasymbiont, framför allt på 
Lecidea lucida (Ach.) Ach. Släktet är ur många 
synpunkter originellt (se Tibell 1978 a). Maza- 
ediet har en svagt grönaktig anstrykning. Asci 
bildas i kedjor utan hakbildning. Sporer ellipso- 
idala till cylindriska med 1-7 septa. Mogna spo
rer med tydlig ornamentering av spirallikt anord
nade lister.

1. Apothecier sittande eller med mycket kort skaft,
mogna sporer cylindriska, l-3(-7)-septerade och 
11-15/rm långa .................3. Af. subpediceliatum

- Apothecier tydligt skaftade, skaft 3-14 gånger så
långt som capitulums bredd, mogna sporer el- 
lipsoidala, 1-septerade och 5,5-8 pm långa ........2

2. Apothecier 0,6—1,8 mm höga, mazaedium utan
långa, sklerotiserade hyfer ........2. M. arenarium

- Apothecier 0,4-1,1 mm höga, mazaedium med
långa, sklerotiserade hyfer ............. 1. M. ahineri

1. M. ahineri Tibell - Fig 8

Växande med grönalger på brunrötat lignum. 
Apothecier tydligt skaftade, 0,4-1,1 mm höga, 
stundom med förgrenade skaft. Mazaedium ej 
högre än capitulums bredd, med grönaktig an
strykning. Mogna sporer 1-septerade, ellipsoida- 
la, 5,7-7,0x2,2-2,8 pm, med tydlig ornamente
ring av spirallikt anordnade lister. Parafyser 
mörka, sklerotiserade och långa.

M. ahineri är hittills endast känd från ett fåtal 
lokaler i Sverige, och vi har därför ännu ingen 
klar bild av dess utbredning. Den är också känd 
från Skottland och Nordamerika.

M. ahineri förekommer på avbarkade och 
brunröteangripna barrträdsstubbar, gärna på in
sidan av ihåliga stubbar eller i djupa sprickor i 
stubbytan. 1 Sverige har den en gång samlats på 
lignum av ek. Den växer på stubbar i ganska 
öppna lägen, men lokalerna tycks ha ett fuktigt 
lokalklimat. Den återfinns t ex gärna på stubbar i 
myrkanter bland lågvuxna tallar.
Vrm Upl Jmt LL

2. M. arenarium (Hampe ex Massal.) Tibell - 
Fig 9
Coniocybopsis arenaria (Hampe ex Massal.) Vain. 
(Tibell 1977 sid 246)

Växande på frittlevande grönalgskolonier eller 
som parasit-parasymbiont på Lecidea lucida.
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Fig 8. Microcalicium ahlneri. Tibell 7366
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Fig 9. Microcalicium arenarium. Uppland, Bondkyrko 
sn, Kvarnbo, 1945 Ahlner(UPS).
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Apothecier av mycket varierande storlek, 
0,6-1,8 mm höga, med långt skaft. Mazaedium ej 
högre än capitulums bredd, med grönaktig an
strykning. Mogna sporer 1-septerade, ellipsoida- 
la, 6,7-8,2x2,3-2,9 /im, med tydlig ornamente- 
ring av spirallikt anordnade lister. Parafyser ej 
sklerotiserade, upplöses på ett tidigt stadium.

I Skandinavien har M. arenarium en svagt 
sydlig tendens och är känd norrut till Västerbot
ten. Den är emellertid sällsynt.

M. arenarium förekommer på skuggiga och 
fuktiga lokaler, ofta på överhängande delar av 
branta silikatklippor, där den ofta är parasi- 
tisk-parasymbiotisk påLecidea lucida. Stundom 
finner man den också på tunna rötter av barrträd, 
som barlagts i grusgropar eller längs vägskär- 
ningar.

Vg Bh Vrm Srm Upl Ång Jmt Vb

3. M. subpedicellatum (Schaer.) Tibell - Fig 10.
M. disseminatum (Ach.) Vain. (Tibell 1977 sid 247, 
249).

Växande på andra Caliciales-arter, på frittlevan- 
de algkolonier eller stundom till synes saprofy- 
tiskt på bark eller ved. Apothecier sittande eller 
med mycket kort skaft, mycket variabla i storlek 
och form, 0,12-0,35 mm i diam., 0,14—0,20 mm 
höga. Mazaedium ofta framskjutande som en pe
lare, 2-3 gånger så hög som apotheciets bredd, 
med grönaktig anstrykning. Mogna sporer 
l-3(-7)-septerade, cylindriska, 11,5-15x3,4-4,2 

/im, med tydlig ornamentering av spirallikt 
anordnade lister. Stundom förekommer oregel
bundna sporer upp till 28 /um långa och med 5-7 
septa. Parafyser sklerotiserade. Pyknid vanliga 
och ofta i stort antal, 0,04-0,06 mm i diam.

I Skandinavien har M. subpedicellatum en vid 
utbredning, men synes vara något sällsyntare i 
de sydligaste landskapen.

M. subpedicellatum förekommer ofta på loka
ler med en rik Caliciales-vegetation. Här parasi
terar den diverse arter som t ex Calicium glau- 
cellum, C. viride, Chaenotheca brunneola, C. 
chrysocephala, C. subroscida, C. trichialis och 
Cyphelium karelicum, främst nära basen av 
stammar av gamla granar. Pyknid av M. subpe
dicellatum uppträder först på den attackerade 
värdbålen, som gradvis förlorar sin struktur och 
missfärgas. Först senare utvecklas apothecier av

M. subpedicellatum, och på detta stadium är ofta 
värdbålen svår att känna igen. Apothecier av M. 
subpedicellatum utvecklas stundom också på 
värdartens apothecier, på skaftet eller t o m på 
capitulum. På ekbark förekommer M. subpedi
cellatum på sterila lavbålar, eller på kolonier av 
frittlevande alger. Stundom finner man den på 
bark eller ved utan synbar kontakt med några 
alger.

Sm Gtl Ög Vg Vrm Nrk Srm Upl Dir Gstr Hls Ång Hij 
Jmt Nb ÅsL LL

Sphaerophorus

Bål buskartad, grå till brun, mer eller mindre rikt 
förgrenad, spröd, med runda eller något tillplat
tade grenar, med tät märg. Apothecier ej säll
synta, insänkta i ändan av ansvällda grenar. Spo
rer sfäriska, mörka.

1. Med tydliga huvudstammar och kortare, täta 
sidogrenar, grenspetsar ljusa, i övrigt vanligen
brunaktig. Märg 1+ mörkt blå-mörkviolett ........
.......................................................... 2. S. globosus

- Utan tydliga huvudstammar, mer eller mindre 
regelbundet gaffelgrenig, grenspetsar ej ljusare, 
grå eller brunaktig. Vanligen växande i täta, 
kuddlika bestånd. Märg I - ............. I. S. fragilis

1. S. fragilis (L.) Pers. - Fig 11

Bål busklik, 2-3 cm hög, med runda, mer eller 
mindre tydligt gaffellikt förgrenade grenar, grå 
eller brunaktig. Oftast växande i täta, kuddlika 
bestånd. Grenar mycket spröda och ofta av
brutna. Grenspetsar ej ljusare än övriga delar av 
grenarna. Märg I-.

I Skandinavien har S. fragilis en mycket vid 
utbredning. Den är känd från de flesta provinser i 
Sverige, men har möjligen en arktisk-alpin och 
svagt oceanisk tyngdpunkt i sin utbredning.

På klippor av sura bergarter i öppna lägen, 
stundom också på jord.

Sk Bl Sm Gtl Ög Vg Bh Dis Vrm Nrk Srm Upl Vsm Dir 
Hls Mpd Ång Jmt Vb Nb ÅsL LyL PL LL TL

2. S. globosus (Huds.) Vain. - Fig 12

Bål busklik, 5-7 cm hög, med tydliga huvud
stammar och kortare, vanligen starkt förgrenade 
sidogrenar, brun eller mer sällan gråaktig, med
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Fig 10. Microcalicium subpedicellatum. Tibell 4560. 
Chaenotheca trichialis parasiterad av M. subpedicel
latum. C C. m'cAi'a/i.s-apothecier delvis övervuxna med 
grönalger. TH C. trichialis, bål. A apothecier av M. 
subpedicellatum, ett av dem växande på apothe- 
cieskaft av C. trichialis. P pyknid av M. subpedicella
tum. E ensamt apothecium av parasitisk Chaenothe- 
copsis epithallina Tibell växande på bålen av C. 
trichialis. PM utskjutande mazaedium.

Microcalicium subpedicellatum. Chaenotheca trichi
alis parasitized by M. subpedicellatum. C apothecia of 
C. trichialis partly overgrown by algae. TH thallus of 
C. trichialis. A apothecia of M. subpedicellatum, one 
is growing on a stalk of C. trichialis. P pycnidia of M. 
subpedicellatum. E single apothecium of the parasitic 
Chaenothecopsis epithallina Tibell. PM protruding 
mazaedium.

bleka grenspetsar. Växande i lösa tuvor eller mer 
spritt. Märg 1+ mörkt blå-mörkviolett.

Småvuxna, föga grenade exemplar av S. glo- 
bosus från områden som är starkt exponerade 
eller utsatta för tramp kan vara svåra att skilja 
från S. fragilis. I sådana fall får man förlita sig på 
jodreaktionen.

I Skandinavien har S. globosus en mycket vid 
utbredning och är känd från de flesta provinser i 
Sverige.

S. globosus förekommer på sura klippor, gär
na bland mossor och på sur, gärna stenig jord.

Sk Bl Sm Ög Vg Hl Bh Dis Vrm Nrk Srm Upl Dir Mpd 
Hrj Jmt ÅsL PL LL TL

Sphinctrina

Parasitiska eller parasymbiotiska på Pertusa- 
ria-arter. Apothecier sittande eller kort skaftade, 
utan pruina. Excipulum sammandraget vid kan
ten och apothecier därför med urnlik form. Mog
na sporer mörka, sfäriska eller nästan sfäriska.

Sporer med ett genomskinligt, tunt skikt, som 
tydligast syns på halvmogna sporer.

Släktet har behandlats utförligare av Löfgren 
& Tibell (1979).

1. Apothecier sittande eller med mycket kort skaft,
excipulum i snitt rödaktigt, K + rött ...............
.................................................. 3. S. turbinata

— Apothecier med tydligt skaft, skaft minst lika
långt som capitulums bredd, excipulum i snitt brun- 
aktigt, K— ............... ......................................2

2. Skaft ungefär lika högt som capitulums bredd,
svart. Sporer 7,2-9,7 pm långa, med tydlig orna- 
mentering av små vårtor.................1.5. anglica

- Skaft något längre än capitulums bredd, mörkt-
ljust brunt. Sporer 4,3-6,3 pm långa, med otyd
lig ornamentering ......................2. S. leucopoda

1. S. anglica Nyl. - Fig 13
Apothecier 0,19-0,36 mm höga, med kort men 
tydligt skaft. Skaft 0,6-1,7 gånger så högt som 
capitulums bredd. Excipulum mörkt brunt i snitt, 
tydligt sklerotiserat, K-, Mogna asci 
49-65x7,3-8,9 pm. Mogna sporer
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Fig 11. Sphaerophorus fragilis. Skottland, Easterness, 
1976 Coppins (UPS). Fertilt exemplar. Fertila grenar 
klotformigt uppsvällda och oregelbundet uppsprickan- 
de så att mazaediet exponeras. Ett flertal grenar av
brutna. Mätskala 10 mm.

Fertile specimen. Note the globose, swollen fertile 
branches, which rupture apically and rather irregularly 
so that the mazaedium is exposed. Several branches 
have been broken off. Scale It) mm.

7,2-9,7x6,6-8,6 pm. Ornamentering regelbun
den och tydlig, bestående av små vårtor och 
åsar.

S. anglica är känd från Skåne till Jämtland, 
men förefaller numera vara mycket sällsynt eller 
måhända utrotad. Den samlades senast 1950 i 
Brunflo, Jämtland. Under senare hälften av 
1800-talet samlades den upprepade gånger av fle
ra lichenologer i framförallt Närke, Söderman
land och Östergötland.

Förhållandet mellan S. anglica och dess värd 
eller värdar är otillräckligt känt. I några fall före
faller S. anglica vara parasitisk på en Lecano- 
ra-bål, och den har inte hittats på Pertusaria. 
Ofta finns S. anglica på en brunaktig, grynig bål. 
Om detta är en självständig bål eller en starkt 
förändrad Lecanora-bål är osäkert. S. anglica

har i Sverige främst förekommit på gamla trä
staket. Trots att lämpliga substrat fortfarande 
förekommer i betydande utsträckning i Mellan
sveriges slättbygder tycks dock arten ha blivil 
mycket sällsynt eller möjligen utrotats.

Sk Sm Ög Nrk Srm Upl Dir Jmt

2. S. leucopoda Nyl. - Fig 14
S. pedala (Stenh.) R. Sant. (Tibell 1977 sid 248).

Apothecier 0,20-0,33 mm höga, med tydligt 
skaft. Skaft 0,8-2,4 gånger så högt som capitu- 
lums bredd. Excipulum mörkt brunt i snitt och 
vanligen tydligt sklerotiserat, K-. Mogna asci 
32-45x4,4-5,8 pm. Mogna sporer 
4,3-6,3x4,0-5,7/im. Ornamentering otydlig.
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Fig 12. Sphaerophorus globosus. Tibell 8044. Fertilt 
exemplar. Mätskala 5 mm.
Fertile specimen. Scale 5 mm.

1 Skandinavien är S. leucopoda sydlig och når 
i Sverige, liksom sin värdart, Pertusaria pertusa, 
upp till Dalälven. Den är betydligt sällsyntare än 
5. turbinai a.

S. leucopoda förekommer som parasit-para- 
symbiont på bålen av Pertusaria pertusa, främst

på gamla ekar i tämligen öppna lägen och inte 
sällan tillsammans med S. turbinata. Den har 
också samlats på sten. Den har en svagt oceanisk 
tendens i sin utbredning.

Sk Bl Sm Bh Ög Vg Nrk Srm Upl
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Fig 13. Sphinctrina anglica. Närke, Götlunda präst
gård, 1868 Blomberg (UPS).

i2§¥ k

3. S. turbinata (Pers. ex Fr.) de Not. - Fig 15
Apothecier 0,16-0,33 mm höga, skaft mycket 
kort eller saknas. Skaft 0-1 gång så högt som 
capitulums bredd. Excipulum mörkrött i snitt, ej 
sklerotiserat, K+ rött. Mogna asci 
40-51x5,1-6,9 pm. Mogna sporer 
5,2-7,3x4,6-6,6 /um. Ornamentering tydlig, be
stående av små vårtor och åsar. Gamla sporer 
ofta med några oregelbundna sprickor.

I Skandinavien är S. turbinata sydlig och når i

Sverige, liksom sm värdart, Pertusaria pertusa, 
upp till Dalälven.

S. turbinata förekommer som parasit-para- 
symbiont främst på bålen av Pertusaria pertusa, 
företrädesvis på gamla ekar och bokar i öppna 
lägen. Stundom förekommer den tillsammans 
med S. leucopoda. Den har en svagt oceanisk 
tendens i sin utbredning.

Sk Bl Sm Öl Gtl Ög Vg Hl Bh Dis Nrk Srm Upl Vsm

rh

* V

Fig 14. Sphinctrina leucopoda. Tibell 6135.
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0.5 mm

Fig 15. Sphinctrina turbinata. Skåne, Oppmanna, 
Boknäset, 1916 Malme (S).

Q

•# Oi

Thelomma

Släktet Thelomma förekommer huvudsakligen i 
områden med mediterrant klimat, särskilt kring 
Medelhavet och i Kalifornien. Det karakteriseras 
av att ha skorplik-loberat skorplik bål, helt in- 
sänkta apothecier samt en särpräglad sporut
veckling och sekundärproduktskemi. Släktet har 
behandlats av Tibell (1976). En art, T. ocellatum, 
växer på trä och når Skandinavien. Ännu är den 
dock ej känd fertil från Skandinavien, och jag 
fann det därför ej meningsfullt att infoga den i 
bestämningsnyckeln i detta arbetes första del. I

det följande lämnas dock även en beskrivning av 
apothecierna. Det är ju inte otänkbart att arten 
kan uppletas fertil också i vårt land, då den är 
långtifrån sällsynt om än länge förbisedd.

T. ocellatum (Koerb.) Tibell - Fig 16

Bål skorplik, välutvecklad, med plattade, i kan
ten vågiga vårtor eller nästan areolerad, grå. Isi- 
dier vanligen ymnigt förekommande, bildande 
oregelbundna men väl avgränsade, svarta fläc
kar. Isidier mycket små och isidieanhopningarna

Fig 16. Thelomma ocellatum. Tibell 8114. Sterilt ex- Sterile specimen with isidia. Tibell 8114. Apothecium: 
emplar med isidieanhopningar. Apothecium: Tibell Tibell 7769.
7769.
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ger intryck av att vara soral. Märg 1+ mörkt blå. 
Apothecier insänkta, utvecklas i gamla vårtor. 
Fertila vårtor 1,5-2,0 mm i diameter, med ojämn 
yta. Mazaedium 0,5-1,0 mm i diameter, stundom 
med en svagt gulgrön pruina. Sporer 1-septera- 
de, 22-28X 12-15/tm.

T. ocellatum har en vid utbredning i Skandi
navien dock med en nordlig och kontinental ten
dens, och är i Sverige känd från Östergötland till 
Jämtland. Emellertid uppmärksammades dess 
förekomst i Skandinavien inte förrän på 1970-ta- 
let och första fynden publicerades 1976 (Tibell 
1976). I vissa delar av Svealand förefaller den att 
vara långtifrån sällsynt och kan säkert uppletas 
ny för flera landskap. Här rapporteras den för 
första gången från Värmland och Hälsingland, i 
Värmland insamlad av såväl L.-E. Muhr som S. 
Sundell.

T. ocellatum förekommer på torrt gammalt trä 
i exponerade och eutrofierade lägen. Ofta före
kommer den på ändträ av staketstolpar ute på 
öppna fält, på knutkorsen av stocklador, eller 
omålade brädväggar på uthus. Den täcker ofta 
stora ytor, och jag har i Alperna sett den täcka 
hela spåntak av alplador.

Ög Vrm Upl Vsm HIs Ång Hrj Jmt

Tholurna

Tholurna är ett monotypiskt släkte, det vill säga 
det omfattar bara en känd art, nämligen T. dis- 
similis. Bålen består av två delar. Dels finns en 
skorpformad ojämn bål som täcker underlaget, 
och dels utvecklas från denna fingerlika utskott, 
som i sin spets bär apothecier. T. dissimilis 
behandlas utförligt av Ahlner (1948).

T. dissimilis (Norm.) Norm. - Fig 17

Bål grå eller gråaktigt grön, kuddlik. Skorp
formad bål oregelbundet sönderflikad-småvår- 
tig, täckande underlaget. Fingerlika utskott fåra
de, 1,2-2,0 mm höga, i spetsen bärande ett apo- 
thecium. Apothecier sittande, särskilt som unga 
urnformade, med något breddad bas, mörkbruna 
med svart mazaedium. Sporer l-septerade, med 
tydlig insnörning vid septum, 16-21 X8-10 pm 
och med distinkt ornamentering av spiralformigt 
anordnade åsar.

T. dissimilis förekommer i Skandinavien längs 
fjällkedjan och förekommer i lågfjällen särskilt i 
de centrala och östra delarna av ljällkedjan. Ar

ten förekommer dessutom i Nordfinland och 
länge trodde man att detta var hela dess utbred
ningsområde. Under de senaste årtiondena har 
den emellertid hittats både i Centraleuropa och i 
British Columbia i Kanada.

T. dissimilis förekommer uteslutande på gra
nar och har en egenartad ekologi. Den före
kommer på isolerade smågranar som växer ovan
för barrskogsgränsen. Dessa granar är fritt stå
ende i låg björkskog eller på rished och ofta 
bildar de små buskage med flera toppar. Grenar
na sitter i den långsamväxande toppen mycket 
tätt, och dylika grantoppar tycks vara populära 
tillhåll för fåglar. Tholurna gynnas uppenbarligen 
av fågelgödningen och dess nästan klotformiga 
kuddar kan nästan helt täcka grenarna. Tholurna 
är dock konkurrenssvag och sedan grantoppen 
dött konkurreras den ut av Cetraria-, Parme- 
lia- och Hypogymnia-arttr. Tholurna förekom
mer på mellan 500 och 1100 m höjd över havet.

Dir Hrj Jmt ÅsL PL

Jag vill varmt tacka Paulette Montrevel-Dufbäck förde 
tecknade illustrationerna till denna uppsats och 
Britt-Marie Andersson, som hjälpt mig med laborato- 
rietekniskt arbete. Undersökningen har ekonomiskt 
möjliggjorts genom min tjänst som forskningsassistent 
vid Statens naturvetenskapliga forskningsråd.
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Fig 17. Tholurna dissimilis. Santesson 20156 (UPS). Mätskala (scale) 20 mm.





Floristiska notiser

[Karlsson, T. (ed.)] 1980 02 28: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 
74: 71-74. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
New Swedish localities are given for Allium senescens, Anemone nemorosa f. fl. pi., 
Asplenium ruta-muraria, Atriplex hortensis, Cephalanthera rubra, Charnaedaphne calycu- 
lata, Corallorhiza trifida, Coronopus didymus, Cypripedium calceolus, Dianthus armeria, 
Dipsacus fullonum subsp.fullonum, Epipogium aphyllum, Hypericum montanum, Juncus 
capitatus, Myagrum perfoliatum, Nymphoides peltata, Orchis morio, Parapholis strigosa, 
Potentiila heptaphylla, Ranunculus cymbalaria, Rapistrum rugosum ssp. orientale, Sene- 
cio palustris, Setaria viridis, Silene nutans, Solidago canadensis x virgaurea, Thalictrum 
aquilegifolium, Vicia tenuifolia, and for the fungi Bovista paludosa, Scleroderma bovista 
and Tulostoma brumale.
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Department of Plant Taxonomy, Ö. 
Vallgatan 18, 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, lokalens karaktär, samt datum. Koordinat- 
angivelser (helst i rikets nät) är ej nödvändiga 
men önskvärda som komplettering. Redaktionen 
står gärna till tjänst med anvisningar för koordi- 
natsättning.

En kort kommentar till fyndet kan ges. Om ej 
annat anges, ligger lokalerna i Sverige, och 
namnsättningen följer Lid, Norsk og svensk flo
ra, andre utgåva, Oslo 1974. Belägg bör över
lämnas till något av landets offentliga herbarier 
(GB Göteborg, LD Lund, S Naturhistoriska 
riksmuseet, Stockholm, UME Umeå och UPS 
Uppsala). Kontrollbestämning av översänt ma
terial kan ordnas (kritiska arter bör alltid vara 
granskade av specialist).

Bidragsgivare erhåller gratis 30 särtryck (fler 
kan beställas). Bidrag skickas till Redaktören för 
SBT, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund. Tel 
046/13 83 00.

Meddelande av Gunnar Eriksson, Kuppbolsvä- 
gen 82 A, 802 38 Gävle.
Myagrum perfoliatum. Gästrikland, Gävle, Sol
gårdsgatan, rivningstomt. Juli 1979.

Ny för Gästrikland. På samma plats växte Co
ronopus didymus, hamnkrassing.

Meddelanden av Jan Thomas Johansson, Käm- 
närsvägen 2:252, 222 45 Lund.
Asplenium ruta-muraria, murruta. Skåne, Hel
singborg, 1 ex i murspringa N om Mariakyrkan, 
funnen av Lars-Erik Olsson, Helsingborg, 1978, 
kvar 1979.
Rapistrum rugosum ssp. orientale. Skåne, Hö- 
köpinge sn, gräsbevuxen vägkant-åkerren nära 
strandängarna, 2 kraftiga, rikt blommande ex. 
Augusti 1979.

Inte långt från Rapistrum-lokalen och på 
samma vägkant ett par ex av Dipsacus fullonum 
ssp. fullonum, kardvädd.
Scleroderma bovista, gulkamrad rottryffel. Skå
ne, Helsingborg, igenväxande parkrest intill S:t 
Petri kyrka. Ett ex september 1979.
Tulostoma brumale, ofransad stjälkröksvamp. 
Skåne, Falsterbo, skjutfältet, på två lokaler: (1) 
ca 100 m Ö om västra infarten, nära grusvägen; 
på sand tillsammans med bl a Setaria viridis 
(grön kavelhirs) och mossan Tortula ruralis var. 
ruraliformis, riklig på en yta av ca 4 m2. - (2) ca 
50 m SV om (1); några 10-tal ex invid stig, på 
sand tillsammans med nämnda mossa. Anträffa
des på (1) januari 1975, återfunnen här samt an
träffad på (2) september 199.

Meddelande av Sven Erik Johansson, Nyvångs- 
gatan 5, 232 00 Arlöv.
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Thalictrum aquilegifolium, aklejruta. Skåne, 
Hyby sn, dike 150 m VSV Eksholms gård, 5 ex. 
Upptäckt 1977, kvar 1979.

Meddelanden av John Kraft, Box 6034, 261 06 
Landskrona.

Parapholis strigosa, ormax. Skåne, Brunnby sn, 
strandäng mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, på 
en stig inom .///news gerardii-bältet (salttåg) ca 30 
m från stranden, 22.8.1978 (John Kraft och Bertil 
Widerberg). Förutom de 15-20 tuvor som växer 
på själva stigen finns flera ex i den högre vegeta
tionen mellan stranden och stigen. Några var ett 
par dm höga.

I övrigt förekommer arten inom Sverige bara i 
SV Skåne, där den är funnen från L. Hammar till 
Saxåns mynning vid Landskrona. Ormaxet har 
förekommit tämligen ihållande på strandängarna 
mellan Foteviken och Gässie, men har inte varit 
sedd i Landskronatrakten på de senaste 20 åren, 
vilket naturligtvis inte utesluter att arten finns 
kvar. Samma gäller Flommen vid Skanör där 
ormaxet tidigare haft en säker lokal. Eftersom 
det är en mycket liten och oansenlig växt är det 
lätt att gå förbi den. Allra lättast ser man den 
under blomningen, då de ganska stora, gråvita 
ståndarknapparna sitter utanför småaxen och 
syns väl mot de gröna, strålika axen.

Potent illa heptaphylla, ludd-fingerört. Skåne, 
Hofterups sn, Järavallen inom golfbaneområdet, 
maj 1979. Dels ett par plantor i västra slänten av 
vallen i norra delen av området (John Kraft och 
Bengt Örneberg), dels ett hundratal plantor i 
södra delen av samma vall (Jens och Peder Wei- 
bull).

Arten är sällsynt i V Skåne och finns närmast 
pa Karaby backar och på Järavallen strax N om 
Bjärreds samhälle.

Inom golfbaneområdet mellan stranden och 
kustvägen finns ytterligare några sällsynta arter: 
Anthriscus caucalis, Carduus nutans, Melampy- 
rum arvense och Onopordon acanthium (tagg
körvel, nicktistel, pukvete och ulltistel).

Meddelande av Villy Larsson, Grönviksvägen 8, 
149 00 Nynäshamn.

Corallorhiza trifida, korallrot. Gotland, i gräns
området mellan Vamlingbo, Öja och Hamra, Ö 
om Roirträsk och Petesviken. 19.6.1978. Växten
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är spridd inom ett stort område, och är på vissa 
ställen mycket talrik. Inom området förekommer 
låga dyner av flygsand.

Korallrot är inte tidigare känd från södra Got
land och de enda aktuella lokalerna har varit i Ö 
Fårös dyner.

Meddelande av Magnus Lidén, Botaniska insti
tutionen, Carl Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göte
borg.

Ranunculus cymbalaria, bohusranunkel. Bohus
län, Tjärnö sn, Arholmen utanför Sör-Koster, 
stort bestånd på O-sidan sommaren 1970.

Meddelande av Bengt Lundgren, Stensövägen 
9 A, 392 46 Kalmar.

Nymphoides peltata, sjögull. Småland. Höreda 
sn, Solgenån, vid landsvägsbron 500 m O Holma, 
täml riklig. 19.8.1979.

Första gången uppgiven från Småland 1977 i 
sjön Lammen, Lammhults sn. Avståndet mellan 
de bada fyndplatserna är ca 7 mil fågelvägen. 
Solgen tillhör Emåns vattensystem och torde ej 
ha någon förbindelse med sjön Lammen.

Meddelande av Kjell Ränning, Söderlingsgatan 
35, 573 00 Tranås.

Cephalanthera rubra, rödsyssla. Småland, Säby 
sn, ca 500 m NV om DHRs Tranåsbaden. 9 ex, 
varav 2 blommande, den 10.7.1979. Lokalen har 
varit känd av ett par ortsbor sedan ett tiotal år.

Meddelande av Arne Sjögren, Fack 137, 540 75 
Skagersvik.

Vicia tenuifolia, luktvicker. Västergötland, Am- 
nehärads sn, vägren i S delen av Otterbäckens 
samhälle. 1 ex 18.5.1978, riklig blomning 1979, 
men beståndet skadat i samband med dikes- 
slåtter.

Före ombyggnaden på 1960-talet gick den 
starkt trafikerade väg 64 genom samhället, med 
bl a transporter till och från Otterbäckens hamn 
och järnvägsstation. Det är möjligt att frön av 
luktvicker följt med hit under den tiden. Hassel
rots Västergötlands flora tar endast upp två tidi
gare uppgifter för luktvicker i landskapet.
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Meddelanden av Sigvard Stenstorp, Esplanaden 
6, och Gus Nelin, Kvarngatan 5, 570 90 Virse- 
rum.
Anemone nemorosa, vitsippa, form med fyllda 
blommor. Småland, Tveta sn, Yxnesjön i löv
skog, 21.5.1977 (LD).

Atriplex hortensis, trädgårdsmålla. Småland, 
Tveta sn, Bösebo, och Virserums sn, Björne- 
ström, gamla trädgårdar. Används fortfarande 
som sallad. 6.8.1977 (LD).
Hypericum montanum, berg-johannesört. Små
land, Virserums sn, Björneström, gammal löv
äng, några få ex, 15.7.1978 (LD).
Setaria viridis, grön kavelhirs. Småland, Virse
rums sn, gammal trädgård i Virserum, 19.7.1977 
(LD).

Meddelanden av Ingvar Svensson, Vivedalsv. 
10, Österslöv, 291 94 Kristianstad.

Chamaedaphne calyculata, finnmyrten. Norr
botten, Pajala, från Kenttä till Ruonajärvi på 
åtminstone 3 ställen med utbredda förekomster, 
juni 1978. UTM FV 043 728, i gles sumpskog S 
om Kaunisjoki; UTM FV 042 719, på myr med 
gles tallskog; UTM FV 039 716, på mera öppen 
myr 500 m N Ruonajärvi.

Cypripedium calceolus, guckusko. Norrbotten, 
Pajala, S om Seikanjoki, 29.6.1978. 10-tals ex i 
blom eller knopp, spritt över ca 1 ha. Kalkpå- 
verkad myr med tall-, björk- och videbuskar. 
UTM EV 956 687.

Silene nutans, backglim. Norrbotten, Seskarö, 
västra delen av byn på sydslänt intill Sammakka- 
lahti-stranden, 5.7.1978, ca 100 ex. UTM FT 246 
939.

Meddelande av Jan Vegelius, Lidnersgatan 25, 
754 42 Uppsala.

Alliwn senescens, berglök. Värmland, Trankils 
sn, 400 m S Gyltenäs, klippstrand, V Plusnäsvi- 
ken i Lelången (koordinater i rikets nät 657775 
127995).

I Sverige är berglök mycket ovanlig utanför 
Dalsland. Flård anger två lokaler i Värmland,

båda i Trankil men vid Stora Le. Den nya lokalen 
ligger drygt 1 km från dalslandsgränsen.

Meddelanden av Mikael Wigforss, Ö. Vallgatan 
51:614, 223 61 Lund.

Bovista paludosa (Bovistella paludosa), 
sumpröksvamp. Jag har funnit svampen på två 
nya skånska lokaler. Den var tidigare i Skåne 
endast känd från kalkkärren vid Örup och på 
Benestads backar, båda i Benestads socken i SÖ 
Skåne. På dessa lokaler finns den ännu kvar.

Hardeberga sn, Sularpskärret 1,8 km NNO 
Flardeberga kyrka (nära Lund). Ca 10 ex 
1.8.1978 i ett svagt översilat extremrikkärr, där 
ett samhälle av näbbstarr (Carex lepidocarpa) 
och brunmossan Drepanocladus revolvens var. 
intermedius upptar störst yta. De flesta exen 
växte i Drepanocladus-mattorna, men på ett stäl
le fanns Bovista även i en blöt matta av Col
lier gon cordifolium.

Ullstorps sn, kalkkärr ca 2 km SV Kverrestads 
Jcyrka (SÖ Skåne). Även här utgörs vegetationen 
av svagt översilade Carex lepidocarpa - Drepa
nocladus revolvens var. intermedius-mattor. 
Andra partier domineras av bl a kärrfräken och 
flaskstarr (Equisetum palustre, Carex rostrata). 
Mera än 75 ex av Bovista kunde inräknas i slutet 
av juli 1979.

Beläggex har insamlats från båda lokalerna 
och förvaras i S. De har granskats av Lars E. 
Kers, Stockholm.
Orchis morio, göknycklar. Skåne, Eskilstorps 
sn, strandäng, NÖ delen av naturreservatet Es
kilstorps ängar, 1 ex 1.6.1979.

Arten växer i ett f ö trivialt, handelsgödslat 
kulturbete. Berörda lantbrukare har informerats 
om fyndet, och gödslingen kommer att upphöra 
på ett 75x15 m stort område kring orkidén. Ny 
för socknen.

Gunnarsson anger i Vellingeortens flora från 
1932 att göknycklar förekommer mycket spar
samt på de närbelägna Hököpinge strandängar. 
Den torde ej ha återfunnits där. I övrigt saknas 
uppgifter från SV Skånes strandängar.
Senecio palustris, kärrnocka. Skåne, Övraby sn, 
Nybroåns norra strand strax innan Örupsåns 
tillflöde, 1 ex 12.6.1979 i frodig högstarrvegeta- 
tion (bl a vass-starr, Carex acuta). Ny för sock
nen.
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Meddelanden av Torsten Örtenblad, Rud, 464 00 
Mellerud.

Dianthus armeria, knippnejlika. Dalsland, 
Skållerud sn, två nya lokaler meddelade under 
Dalslands botaniska förenings möte i oktober 
1978. Lokal (I) några få ex 1978, inga 1979 (Hugo 
Sandberg); lokal (2) rikligt i torräng på strand
backe 1978 (Ragnhild Anderlid), ett 50-tal ex 
1979 (belägg i LD).

Epipogium aphyllum, skogsfru. Värmland, ett 
hyperitberg i Öv. Ullerud sn, 29 ex varav 13 i ett 
bestånd. Fyndet gjordes vid Dalslands botaniska 
förenings exkursion 28.7.1979.

Juncus capitatus, huvudtåg. Öland, Föra sn, en 
tuva om ca 1 dm2 i ett relativt nygrävt dike, 
7.8.1978 (LD).

Enligt tillgängliga uppgifter sågs växten senast 
på Öland 1936, även då i Föra. Ett par strån 
insamlades för kontroll av bestämningen.

Solidago canadensis x virgaurea. Dalsland, 
Skållerud sn, äng nära församlingshemmet. 4 
bestånd i augusti 1979 tillsammans med massor 
av S. canadensis (kanadensiskt gullris). Av S. 
virgaurea (gullris) fanns endast några enstaka ex. 
- Belägg i LD.



Recensioner

Jonsson, S. & Jonsson, S. 1979: Örtabok. LTs 
förlag, ISBN 91-36-01435-4. Fackgranskning av 
Olof Rune. Pris ca 150 kr.
Apropå liljekonvalj säger författarna om botani
kers svårigheter med skönbeskrivningar: ”har 
utifrån en personlig upplevelse och med barmen 
full försökt karakterisera dess väsen. Ofta är då 
den stilistiska förmågan inte vuxen den djupa 
känslan, varför förhärligandet kapsejsar i salvel- 
se.” Så är det. Det blir alltså till att försöka med 
salvelse.

Bokens hela titel är Örtabok. Blombilder av 
Sune och Stina Jonsson. Det är sålunda förfat
tarnas vilja och läsarens glädje att uppfatta bo
ken som en samling färgfotografier ur växt
världen. Här finns 182 bilder, varav en del med a 
och b, alla av mycket hög klass. Det är fantas
tiskt vad det måste fotograferas växter i Sverige. 
Titta bara på omslagen till SBT. I år utkom Bo 
Nyléns Svampar i skog och mark med över 400 
färgbilder. Ändå uppstår det ofta problem med 
att illustrera botaniska uppsatser.

Det är inte meningen att jämföra Svampar i 
skog och mark med Örtabok. De har helt olika 
syften och båda har uppnått sitt mål.

I Örtabok menas att ”Bilderna vill vara lyriska 
men samtidigt enkla och artkarakteriserande 
blomporträtt”. Därför blir upplevelsen av bil
derna högst personlig. Jag har fastnat för gul
sporren som verkligen berättar om ”sommarens 
välbehagslandskap.” Bilden är varm och blom
man långt vackrare än vad någon prydnadsväxt- 
förädlare har lyckats åstadkomma. Brudbröd är 
en utmärkt prydnadsväxt, naturligtvis insamlad 
som några få frön och sådd på ett varmt och 
soligt ställe. Närbilden av brudbröd är kanske 
bokens bästa. Den ger ifrån sig en doft av torr 
backe, backtimjan och solmogna smultron (sal
velse?).

Bokens texter är naturligtvis mest samman
ställningar ur andra verk som behandlar växter

nas biologi och kulturhistoria. Men de är väl
gjorda och med källorna väl angivna. I grunden 
ligger Palmstruchs Svensk botanik och av de 
moderna författarna citeras förstås Lorentz Bo
lin, Matts Bergmark, Ebbe Johnson och många 
andra. Genom indirekta citat får vi också stifta 
bekantskap med några av de gamla svenska mäs
tarna. Arfwidh Månson finns med liksom 
Fischerström, Hoffberg och Retzius. Författarna 
har också hittat många guldkorn i Linnés resebe
rättelser.

Det skulle bli alltför mäktigt att läsa boken från 
pärm till pärm. Bäst är nog att sakta bläddra i den 
och njuta av bilderna samt att då och då fördjupa 
sig i texterna.

En del texter har nog blivit lite för katalogarta- 
de. Det tycks som om författarna inte har orkat 
engagera sig i alla örterna. Men det finns också 
texter som visar starkt engagemang och person
liga upplevelser av växten. Ett sådant exempel är 
missne som beskrives som ”de döende sjöarnas 
blomma, de hopsnörpta gölarnas vita sorgerop, 
de igenmossade och myggynglande surhålens lil
ja”. Man slösar också med andra diktares växt- 
beskrivningar. Harry Martinson om skvattram: 
”Den luktar hett som en brunstpust ur troll
berget”.

Författarna har lagt stor möda på att plocka 
fram udda uppgifter om sina örter. De berättar 
om långfilsexperimenten av Katarina Ågren 
(Västerbottens museum). Hon har visat att man 
kan framställa långfil med hjälp av både sileshår 
och tätört och att man inte kan skilja på de två 
typerna. Förresten så visar bilden av sileshår 
både stor-sileshår (Drosera anglica) och rund-si- 
leshårfD. rotundifolia).

Jag tycker att man utan salvelse kan säga att 
Örtabok är en bra bok. Den är skön att äga och 
skön att ge bort.

Lennart Engstrand



76 Recensioner SVENSK BOT. TIDSKR. 74 (1980)

Orton, P. D. & Watling, R. 1979: Coprinaceae 
Part 1: Coprinus. I: D. M. Henderson, P. D. 
Orton & R. Watling (red), British Fungus Flora. 
Agarics and Boleti 2. 149 sid, 231 fig. Her Majes
ty’s Stationary Office, Edinburgh. Pris (häftad) 
£12.

Med otålighet har väl många sett fram mot en 
fortsättning av British Fungus Flora, vars första 
del kom redan 1970 (SBT 70 (1), 1976). Inte 
oväntat blev det bläcksvampfamiljen Coprina
ceae som stod näst i tur; de båda redaktörerna 
Orton och Watling är ju specialister på gruppen 
och har själva nybeskrivit flera arter. Av famil
jens 4-6 släkten, Coprinus, (Anellaria, Panae- 
olina), Panaeolus, Lacrymaria och Psathyrella, 
är det förstnämnda med 92 brittiska arter stort 
nog att ensamt fylla denna volyms första del.

I de inledande kapitlen ges familje- och släkt
beskrivning, litteraturreferenser till familjens alla 
släkten ävensom till fysiologi, genetik m m (nå
got oöverskådligt uppställt), nycklar till släkten, 
sektioner, underavdelningar (”stirps”) och arter 
samt systematisk översikt. Framställningen av 
arterna följer givetvis samma mall som i volym 1 
med fylliga men lättlästa beskrivningar och di
verse upplysningar, som avslutas med värdefulla 
kommentarer. I bokens slut finns sammanställ
ningar av ekologiska grupper, kulturkaraktärer, 
synonymer och vanligare felbestämningar, för
kastade namn och namnindex. De 15 helsidorna 
illustrationer utgörs av enkla men acceptabla 
teckningar, oftast på mikrokaraktärer. Alla ar
terna förfaller vara avbildade åtminstone med 
någon detalj.

Coprinus-släktet innehåller mer variation än 
vad många kanske har klart för sig, men så är 
också antalet kända arter över 160, och nya be
skrivs ständigt. Enbart sedan 1960, då den senas
te brittiska checklistan över Agaricales utkom, 
har 14 nya arter beskrivits i Storbritannien. Va
riationen i fruktkropparnas storlek, hatthudens 
anatomi, hyllets utformning och sporernas stor
lek och form är betydande och ligger bl a till 
grund för gruppindelningen. Somliga arter har 
udda karaktärer såsom ring, ”rot”, 3-sporiga 
basidier, vårtiga sporer, eller de växer upp från 
sklerotier eller rostgula mycelmattor (Ozonium). 
Inte ens alla arter ”bläckar” utan bara torkar 
bort (sekt. Pseudocoprinus). Även i fråga om 
färger, lukter och ståndorter är mångfalden stor. 
Av de brittiska arterna växer 35 på spillning och

gödsel, 25 på jord, 17 på ved och rötter och 13 på 
grässtrån eller gräsmark för att nämna de vanli
gaste Substraten. Den ekologiska specialisering
en är påfallande, även om överlappningar för
visso förekommer.

Det som mest torde intressera en ordinär läsa
re är hur boken fungerar som flora och hur arter
na har avgränsats. En rättvis bedömning härav 
kräver en längre användning av boken, men i de 
fall jag har provat nycklarna, har identifieringar
na inte vållat några större problem. Beträffande 
den infrageneriska indelningen har förf inkorpo
rerat nya rön och gjort många drastiska nyord
ningar, men klokt nog avstått från att namnge 
sina artgrupper, medvetna om den bitvis provi
soriska systematiken. Notabelt är dock att släk
tet Pseudocoprinus, som numera är indraget i 
Coprinus, fått sektions status och utökats med 
bl a artkomplexen runt C. ephemeras, C. heme- 
robius och C. hiascens. Förf antyder att Pseudo
coprinus i denna nya skepnad kanske framöver 
kan återupprättas som släkte.

Några axplock bland arterna ger åtskilligt av 
intresse. Den grå bläcksvampen (C. atramenta- 
rius), glitterbäcksvampen (C. micaceus) och den 
snövita bläcksvampen (C. niveus) gör man klo
kast i att mikroskopera i fortsättningen, eftersom 
de har dubbelgångare i C. acuminatus resp C. 
truncatus och C. latisporus. C. cinereus och C. 
macrorhizus har äntligen experimentellt påvisats 
utgöra en och samma art. Den är under det fel
aktiga namnet C. lagopus, som är en annan art, 
mycket omskriven i fysiologisk och genetisk lit
teratur. C. cordisporus och C. patouillardii anses 
inte längre vara synonymer. Den illaluktande C. 
narcoticus har visat sig bestå av minst fyra skilda 
arter, varav två helt nyligen har beskrivits av 
Orton.

Typiskt för storsvamparna är att de talrika fel
bestämningarna i ledande arbeten är accepterade 
och närapå legaliserade. Ordet ”sensu” är legio, 
och Coprinus-arterna utgör inga undantag, vilket 
framgår på många håll i detta arbete. Förhopp
ningsvis kommer enighet om vad många av de 
gamla namnen står för att uppnås, när de fått en 
tillfredsställande typifiering. Orton & Watling är 
högst medvetna om dessa problem och betraktar 
sin flora som preliminär, vilket i viss mån avväp
nar en kritiker. Dock bör några anmärkningar 
ändå göras.

Det korrekta namnet för C. insignis Peck, tor
de vara C. alopecia Fasch, en av de vårtsporiga



SVENSK BOT. TIDSKR. 74 (1980) Recensioner 77

arterna. C. auricomus Pat. beskrivs som gulhårig 
med sporer 10-13x6-7//m, vilket förbryllar, ef
tersom Patouillards spormatt är bara 7x3 /jm, 
och hatten sägs vara kal. Möjligen syftar artepi
tetet på det gula Ozoniurn som fruktkroppen sit
ter på. C. hemerobius Fr. och C. hexagonospo- 
rus Joss. är ogiltiga namn; det förra överflödigt 
gentemot C. impatiens (Fr.) Quél. och det senare 
ännu ej validerat med latinsk diagnos. Vissa arter 
inom narcoticus-gruppen är synnerligen svår
tolkade. Hur namn som t ex C. stercorarius 
(Bull, ex St.-Am.) Lange, C. stercorarius (Scop.) 
ex Fr., C. stercoreus Fr. och C. velox Godey 
skall appliceras råder delade meningar om, och 
man bör inte okritiskt anamma Orton & Watlings 
uppfattning. Läsaren kan hänvisas till Kits van 
Waverens och Watlings utredningar i Persoonia 
5 (2), 1968, resp Notes Roy. Bot. Gard. Edin
burgh 32 (1), 1972. Författarnas användning av 
klammer vid auktorsciteringar är inkonsekvent 
och ofta missvisande (t ex sid 42, 43, 51, 53, 55, 
91). De nuvarande reglerna rekommenderar fö 
inte klammer i dylika sammanhang. Ett par 
tryckfel må slutligen påpekas: ”auriconius” (sid 
130) skall vara auricomus, och ”delictus” (sid 
115) skall vara dilectus.

En jämförelse mellan den nordiska och brittis
ka Coprinus-floran kan vara motiverad men mås
te bli haltande, då den förra är dåligt utforskad. 
Endast de danska arterna torde vara någorlunda 
väl inventerade. Ett 60-tal arter är f n kända från 
Norden, och de är alla, undantagandes något 
dussin, representerade i Storbritannien. A andra 
sidan nämner förf ett 30-tal arter, som inte finns 
eller har upptäckts hos oss, men skillnaden 
kommer säkert att krympa med tiden. Speciellt 
de små, efemära, koprofila bläcksvamparna är 
förbisedda.

Summa summarum är denna bok, liksom gi
vetvis serien i sin helhet, ytterst angelägen för 
nordiska mykologer. Man får hoppas att voly
mens nästa del inte låter vänta på sig lika länge 
som den första.
Nils Lundqvist

Miles, J. 1979; Vegetation dynamics. (I serien 
Outline studies in ecology.) Chapman & Hall. 80 
s. Pris (häftad) £ 1,95.
I serien Outline studies in ecology kommer nu 
den första delen. Serien är avsedd att presentera

olika delområden inom ekologin (i synnerhet så
dana där en snabb utveckling pågår) i aktuella 
läroböcker till rimligt pris. Att döma av Miles’ 
bidrag kommer detta att bli en framgång. För
utom den redan utkomna Island ecology, som 
också recenseras i detta SBT-häfte, annonseras 
flera delar i serien som ”kommande”; Sampling 
and recording; Modelling; Populations; Paleo- 
ecology; Yield, cropping and exploitation.

I Vegetation dynamics tar Miles upp olika 
centrala begrepp till diskussion. De principiella 
skillnaderna mellan olika slag av vegetationsför- 
ändringar klargörs: regeneration, fluktuationer 
(säsongsmässiga och andra), cykliska föränd
ringar, primärsuccessioner (på jungfrulig mark) 
och sekundärsuccessioner (där t ex människan 
dragit fram). Sparsamt utvalda exempel konkre
tiserar det hela (totalt finns ca 40 diagram och 
små tabeller). Begreppens svagheter och be
gränsningar betonas: det kan t ex vara relevant 
att tala om en succession, om en vegetationstyp 
förändras genom att den själv förändrar sin 
jordmån, men hur ställer det sig om detta går så 
långsamt (vilket väl ofta är fallet) att betydelse
fulla klimatförändringar hinner inträffa? När det 
gäller orsakerna till vegetationsförändringar äg
nar Miles särskild uppmärksamhet åt herbi- 
vorernas (de växtätande djurens) inverkan.

Miles tar också upp olika forskares synsätt på 
vissa stundom kontroversiella begrepp: vegeta
tion, vegetationstyp, vegetationsförändring etc. 
På ett pedagogiskt vis betonas (ja, kanske tom 
överbetonas ibland) de åsiktsskillnader som före
legat. Kanske är det ett försök att slå in öppna 
dörrar, när Miles kraftigt understryker att klas- 
sifikation av vegetation med åtföljande indelning 
i olika vegetationstyper inte får vara ett veten
skapligt självändamål utan endast är berättigat 
då de urskilda typerna behövs för att underlätta 
ett vidare resonemang, t ex ett sådant som Miles 
själv för om hur succession kan leda från en 
vegetationstyp till en annan och därifrån vidare? 
Intressantare är då diskussionen kring orsakerna 
till att arterna avlöser varandra under en succes
sion. Här finns givetvis inga enkla svar men Mi
les anser att man ofta överskattat den betydelse 
som en vegetationstyps inverkan på substrat och 
miljö haft för efterföljande successionsstadier. I 
stället betonar han konkurrensens betydelse och 
efterlyser mera forskning kring spridnings- och 
utslagningsmekanismer - alltså sådana auteko- 
logiska frågor, som nu tycks ligga i tiden. Ett
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intressant avsnitt behandlar begreppet ”moget 
ekosystem (Miles använder inte gärna termen 
klimax) och dess förmenta egenskaper i fråga om 
fördelningen av näringsämnen, stabilitet, diversi
ty etc. Som Miles påpekar, återstår här många 
obesvarade frågor.

Referenslistans utformning är tyvärr mycket 
otillfredsställande. Citerade verk tas upp i den 
ordning de nämns i boken (inte i bokstavsord
ning), och titlarna på författarnas uppsatser har 
utelämnats, så att man med ledning av tidskrifts- 
namnet och författarens namn får försöka gissa 
vad det handlar om. Antalet referenser (ca 300) 
garanterar dock tillräckliga tips för den som vill 
läsa mera.

Sammanfattningsvis är intrycket emellertid 
mycket positivt: en spänstigt skriven, lätt över- 
blickbar bok, koncentrerad kring begreppsdis- 
kussion ganska nära ”forskningsfronten” och 
utan tyngande matematik- och metodikavsnitt.
Gösta Regnéll

Gorman, M. 1979: Island ecology. (I serien Out
line studies in ecology.) Chapman & Hall. 80 s. 
Pris (häftad) £ 1,95.

Alltsedan Darwin och Wallace gjorde sina epok
görande observationer vid mitten på 1800-talet, 
har de mycket avlägsna öarnas växt- och djur
värld haft ett avgörande inflytande över den bio
logiska teoribildningen. Öbiologi (island biology) 
har blivit ett begrepp och en omfattande littera
tur har växt fram kring ämnet, som numera med 
en moderiktigare term ofta kallas ”island eco
logy”.

Den nu aktuella boken försöker inom en 
mycket snäv ram (80 sidor!) ge en översikt över 
ämnet och dess litteratur. Under kapitelrubriker 
som ”Reaching and colonizing islands”, ”Is
lands as experiments in competition” och ”So
me dangers of living on an island”, har belysan
de exempel ställts samman, tagna huvudsakligen 
från de två senaste decenniernas flora av tid
skriftsartiklar. Exemplen refereras koncist och

med föredömlig klarhet, i stor utsträckning i 
form av diagram och tabeller. Författaren är 
zoolog och exemplen är till övervägande del 
hämtade från den zoologiska litteraturen. Detta 
är naturligtvis ingen nackdel i och för sig, men i 
några fall hade nog exempel från växtvärlden 
varit mer belysande. I de fall där sådana citeras 
är de ofta mycket ytligare behandlade än de 
zoologiska. Varje kapitel avslutas med en littera
turlista, som trots det begränsade antalet titlar 
torde vara tillräcklig för att öppna vägen till 
originallitteraturen - en enda referens har ju som 
bekant en tendens att utlösa en lavin av nya 
titlar. I enlighet med praxis i modern zoologisk 
litteratur meddelas tyvärr inte titlar på tidskrifts- 
uppsatser, vilket gör det nödvändigt att gå till 
biblioteket för att utröna vilket intresse en viss 
uppsats kan ha.

Obiologins teorier är tillämpliga inte endast på 
öar i vanlig bemärkelse, utan även på ståndorts- 
isolat, t ex bergstoppar, skogsdungar, sjöar och 
liknande. I ett särskilt kapitel behandlas några 
exempel på sådana öar i överförd bemärkelse. 
De sålunda utvidgade begreppen tillämpas sedan 
i ett tankeväckande resonemang om utformning
en av naturreservat, som ju ofta utgör just stånd- 
ortsisolat i en för många växter och djur ogäst
vänlig miljö.

Gormans bok ger på litet utrymme en god 
överblick över modern öbiologi och introducerar 
den obevandrade i många av biologins mest fa
scinerande problem. Genom flitig citering av 
nyutkommen litteratur underlättar den avsevärt 
vidare studier i ämnet. Tyvärr utmärks inte alltid 
de resonerande avsnitten av den logiska skärpa 
och kritiska distans, som man tycker sig ha rätt 
att fordra av en författare, som presenteras som 
en ”acknowledged expert in the subject”. Sär
skilt gäller detta då han kommer in på de mycket 
långa tidsperspektiven, där faktorer av avgöran
de betydelse ibland lämnas utan avseende och 
resonemangen understundom blir, med förlov 
sagt, direkt ”flummiga”. Det är synd på en i 
övrigt välsmakande och föredömligt plånboks- 
vänlig karamell.
Lennart Andersson
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