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tra särtryck kan erhållas (prisuppgifter och be
ställningsformulär medföljer korrekturet).
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vetenskapliga forskningsrådet, Box 23136, 
104 35 Stockholm. Telefon 08-15 15 80. Post
girokonto nr 1819 00-2.

Priser 1981. Privatpersoner 85 kr, vilket inklude
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Redaktionstjänsten säljer även botanisk littera
tur och annat som har anknytning till SBT. Be
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Landskapsfloror

I samband med SBT utges en serie landskaps- 
och områdesfloror, som innehåller aktuell och 
uttömmande information om den vilda växtvärl
den i olika delar av Sverige. I böckerna ingår 
såväl beskrivningar av flora och vegetation som 
lokaluppgifter och utbredningskartor. Informa
tion om kommande delar ges i SBT. Hittills har 
två floror utkommit:

Östergötlands Flora av Erik Genberg 1978. 216 
sidor, pris 65 kr. - Ett första tillägg till floran 
trycktes i SBT 1979 häfte 6, ett andra kommer 
under 1981.
Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
360 sidor, pris 110 kr.

SBT-vykort

1978 började vi göra vykort med motiven hämta
de från SBTs omslag. På baksidan av varje kort 
finns text om växten på svenska och engelska. 
Alla finns fortfarande att köpa:

1978 års motiv, 4 olika, 5 av varje, 20 kr
1979 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1980 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr

Omslagsbilden

Ripvide, Salix glauca, går i blom. De ulliga bla
den på hängenas skaft har börjat utvecklas, och 
ståndarna med röda knappar sträcker på sig. 
Ripvide är allmänt i och nära fjällen och bildar 
grågröna snår vid vattendrag och i fuktiga sän
kor. Det går långt ner i skogslandet och kan 
påträffas ända nere vid norrlandskusten. - Fotot 
är taget 14.6.1976 vid Sjaunja i Lappland av 
Christer Fliesberg, Vällingby.



Florainventering i Norra Kinda
HANS GÖRANSSON

Ur sjöarna Striern, Ämmern och Vån i Norra 
Kinda i Östergötland har sedimentproppar av 
gyttja, genomsnittligt ca 5 meter långa, tagits upp 
med kolvborr från dessa sjöars isar. Det stån- 
darmjöl (pollen), som inbakats i den sedan isti
dens slut ständigt tillväxande gyttjan har därefter 
studerats i mikroskop. Därvid har vegetationens 
(främst skogarnas) sammansättning och föränd
ring från istidens slut till våra dagar i stora drag 
rekonstruerats. Med s k C-14-datering har åldern 
på vissa utvalda nivåer erhållits, t ex tidpunkten 
för alens och lindens ankomst till området, för 
den första sädesodlingen osv. Hittills föreligger 
en färdig analys från Striern.

Underarbetet vid mikroskopet och under fär
der till Striern och Norra Kinda uppstod en allt 
starkare önskan att få även den nutida floran 
undersökt. Förfäderna till våra dagars växter har 
producerat det pollen, vilket studerats under 
mikroskopet. Det är ättlingarna till dessa nu dö
da och till mull omvandlade träd, buskar och 
örter, som idag finns i Norra Kinda. Från dem 
kommer det nutida pollenregnet. Dessa moderna 
växters utbredning och vanlighet ville jag stude
ra. Men det skulle gå snabbt och ändå bli effek
tivt, helst under en vårvecka och en sommar.

Hur skulle en sådan undersökning läggas upp, 
så att den inte blev planlös? Fanns någon metod, 
som var både snabb och effektiv? Jag vände mig 
till Botaniska institutionen i Lund, och jag hade 
stor tur! En sådan metod höll just på att utarbe
tas av Alf Oredsson, med hjälp av Thomas 
Karlsson och Jimmy Persson, och vi kom snart 
överens om att prova metoden i Norra Kinda.

Fyrahundra lokaler plockas ut

Ett ca 55 kvkm stort område mellan sjöarna 
Asunden, Ämmern, Nimmern och Striern utval
des. De topografiska och geologiska kartorna för

området anskaffades, bägge i skala 1:50 000. Den 
topografiska kartan lades ovanpå den geologi
ska, så att de exakt täckte varandra; de placera
des på ett ljusbord och genomlystes. Som bekant 
betecknar “vitt” på den topografiska kartan öp
pen mark, ”grönt” skogsmark. Nu kunde t ex 
öppen mark (”vitt”) hamna på olika geologiskt 
underlag enligt den geologiska kartan, exempel
vis på lera, morängrus, isälvsavlagringar, granit, 
osv. På samma vis kunde skogsmark (”grönt”) 
täcka olika geologiskt underlag. 35 olika kombi
nationer (kategorier) observerades på detta vis 
av botanisterna. Dessa olika kategorier, uttagna 
med kartornas hjälp, antogs i verkligheten utgö
ras av olika, relativt enhetliga växtmiljöer. Den 
topografiska kartan har ju fler beteckningar, t ex 
brunstreckat på vitt (öppen sank mark) och 
brunstreckat på grönt (skogbevuxen sank mark), 
vilka således också hamnade på olika geologiskt 
underlag. På så vis erhölls ytterligare ett antal 
kombinationer.

400 lokaler slumpades sedan på kartan, dvs 
”krona och klave” fick avgöra var de hamnade, 
och de prickades in på den topografiska kartan. 
Slumpningen fortsatte så länge att ett i förväg 
bestämt antal lokaler av varje typ kom fram. Vi 
kom överens om att en ruta (kvadrat) på 
10x10 m skulle undersökas på varje lokal. Vi 
fann, att större ytor, t ex 25x25 m, knappast 
kunde klaras av en ensam person vid en florain
ventering: man missade då för många arter. Inom 
en 10x10 m stor kvadrat, som inhägnades med 
ett snöre, kunde en ensam inventerare genom 
systematiskt sökande på genomsnittligt en halv 
timme notera nästan samtliga arter av kärlväx
ter. Endast förekomsten av en art inom rutan 
noterades, ej vanligheten. Fanns t ex 100 blåsip
por, 30 vitsippor och en liljekonvalj inom rutan 
skrevs i anteckningsboken ”blåsippa”, ”vitsip
pa”, ”liljekonvalj”. Växternas vanlighet inom
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undersökningsområdet kommer vi att få, då alla 
undersökta rutor jämförs: finns liljekonvalj i t ex 
25 av alla inventerade rutor (220 rutor), får den 
väl anses vara relativt vanlig. Vidare kommer 
undersökningen att visa, hur allmänna olika väx
ter är på de olika lokaltyperna. Med andra ord: 
finner man i stort sett samma arter på t ex ”vitt 
på lera” inom olika delar av Norra Kinda? När 
jag skriver detta, har botanisterna ännu inte stu
derat materialet tillräckligt, så svar kan inte ges 
på alla frågor. Samtliga inom området inom un- 
dersökningsytor påträffade arter kan dock med
delas i en stencilerad artlista för den intressera
de. Och då kommer ytterligare en fråga: Hur 
många i trakten förekommande arter har vi ge
nom denna undersökningsmetod missat? Eller 
uttryckt på annat sätt: Hur många arter hamnade 
utanför de slumpvis utspridda rutorna? Här tar vi 
tacksamt emot meddelanden från botaniskt in
tresserade!

Våren

Florainventeringen uppdelades på en vår- och en 
sommardel. Endast högre växter (kärlväxter) in
venterades. Med den av botanisterna iordning
ställda kartan med slumpartat utprickade lokaler 
gjorde jag en tio dagars undersökning under se
nare delen av maj 1972, i den nämnda delen av 
Norra Kinda. Fortskaffningsmedel var nu, lik
som under sommaren, cykel och apostlahästar. 
Utrustning i övrigt var karta, kompass, 
slumptalstabell, rödmålade pinnar och ett 40 me
ter långt snöre.

Då jag orienterat mig fram till den på kartan 
bestämda lokalen, måste ett riskmoment elimi
neras. Stod ett vackert bestånd av t ex liljekon
valj eller blåsippa på den plats, som ansågs vara 
den på kartan fixerade, så kunde man mer eller 
mindre omedvetet frestas att lägga undersök- 
ningsrutan mitt i denna härlighet. Men genom 
slumptalstabellen slumpades en kompassriktning 
samt ett antal steg (mellan 10 och 19 steg), och de 
framslumpade stegen stegades iväg i den slum
pade riktningen. Efter 10, 11, 12 osv upp till 19 
steg från utgångspunkten sattes en rödmålad 
pinne ner, den utgjorde SV-hörnet i undersök- 
ningsrutan. Med kompassens och snörets hjälp 
inhägnades rutan, så att två sidor gick i N-S och 
två i O-V. Även i NO-hörnet sattes en pinne ner, 
så att rutan skulle kunna användas igen under 
sommaren.

Nog var det förargligt, då härliga pyramidsu- 
gor eller fagra getrams med droppliknande 
blommor ibland stod alldeles utanför rutan och 
inte inom den! Men efter några dagars invente
rande hade både pyramidsuga och getrams ham
nat inom rutor, och tilltron till slumpförfarandet 
återställdes.

På tio dagar hade ca 40 vårlokaler undersökts, 
och då hade många mil cyklats på vägarna mellan 
sjöarna och höjderna. På näthinnan finns ännu 
bevarat intryck av fält, översållade med gullvi
vor, smörbollar och humleblomster, bäcken norr 
om Källmo, glittrande i majsolen, omgiven av 
blekgula gullpudror; Viola mirabilis och kattfot 
på en äng högt ovan Nimmern. Den fina doften 
av mandelblom dröjer kvar i luktminnet.

I slutet av maj avbröts kartläggandet av vår
växterna. Som bevis på befolkningens intresse 
och välvilja kan jag nämna följande. På våren 
lade jag en ruta på en gräsmark nära en gård. När 
jag kom igen på sommaren, stod de rödmålade 
pinnarna kvar. Runt om lokalen var gräset slaget 
och blomstren mejade järns med marken, men 
inom den vajade gräs, prästkragar, blåklockor 
och gulvial. Trots det besvär det innebar, hade 
denna ruta sparats åt inventeraren!

Sommaren

Den 29 juni, en het dag med ekot av åskan rul
lande mellan bergen kring Åsunden, påbörjade 
jag inventeringen av sommarväxterna. Somma
ren 1972 var utomordentligt frodig, blåklockorna 
kunde vara meterhöga, prästkragarna var krafti
ga, kråkvickern slingrade som lianer bland törn- 
rosbuskar och hagtorn. Nu var det, till skillnad 
mot på våren, svårt att snabbt få en överblick 
över artantalet inom en ruta. Man fick gå mycket 
omsorgsfullt fram, i zig-zag, inom kvadraten. 
Mycket material insamlades och pressades, var
enda art skulle minst en gång under sommarens 
lopp pressas, så att botanisterna i Lund kunde 
kontrollera att inga misstag skedde. Besvärliga 
var daggkåpor, Rosa- och Poa-arter, som i all
mänhet alltid insamlades. Detta förde med sig, 
att herbariet blev mycket omfångsrikt så små
ningom. Nu, under sommaren, påträffade jag ge
nomsnittligt ca 30 olika arter inom varje under- 
sökningsruta, men på t ex mosselokaler och på 
jordfria berg var artantalet givetvis mycket lägre. 
Vid inventeringen av tomter utlades ej några un- 
dersökningsrutor utan hela tomten genomsöktes,
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Mandelblomman (Saxifraga granitlata) växer på backar och hällar, som ibland blir alldeles överhöljda av de vita 
blommorna. - Foto Per Göransson.

inklusive ladugårdsbackar, gödselstäder osv. I 
trädgårdarna noterades endast ”ogräs”, de 
odlade växterna intresserade ej. Det var ju den 
naturliga, vilda växtligheten det gällde. Dessa 
tomtlokaler gav rikligt med arter - upp till 100 
var inte ovanligt - och här bekräftades, hur 
knutna till mänsklig bebyggelse många växter är. 
Mållväxter t ex hittades till största delen vid la
dugårdar liksom etternässlan, som var mycket 
sällsynt (det är brännässlan, som är vanlig).

Strandlokaler och skogsbryn

Under de hetaste dagarna valde jag helst strand
lokaler vid Äsunden. Vid stränder lades under- 
sökningsrutan på land med vattenlinjen som en 
av sidorna. Dessutom inventerades vattenväx
terna mitt för rutorna ”till knädjup” enligt in
struktionerna. Vid klippstränder vid Åsunden 
fanns ofta inget ”knädjup”; här passade då in- 
venteraren på att ta en paus och hoppade helt 
enkelt i det sköna vattnet. Flytande på rygg be
traktade han de bulliga sommarmolnen och ber
gen, blå i soldiset.

I övrigt var landstrandslokalerna liksom 
skogsbrynen ofta mycket rika på buskar av alle
handa slag: flera Rosa-arter, hagtorn, vägtorn,

slån, try, krusbär, måbär och ibland björnbär. 
Här kunde det vara synnerligen besvärligt att få 
ut det 40 m långa snöret. Skogsbrynen nämndes: 
där skogen möter betesvall, åker och annan 
odlad jord, har vi bryn, och botanisterna hade 
antagit, att brynen hade sin egen karaktär. Det är 
nog riktigt. Gränsen mellan skog och öppen mark 
vid brynet fick utgöra ena sidan i rutan, som 
lades inåt skogen. Skogsbrynen liksom strandlo
kalerna har sannolikt speciella ljusförhållanden, 
som givetvis är beroende av väderstrecket. 
Förutom olika buskar, som nyss nämnts, fanns 
här ofta blåklockor, sippor, femfingerört och 
smultron. Skogsbrynet var en lämplig lokal för 
matrast!

Vägar, bäckar

Vid vägar genomletades renarna på ömse sidor 
om vägen på en längd av 10 meter och med 
varierande bredd, beroende på renens bredd. 
Vid renarna växte ofta höga gräs som knylhavre, 
hundäxing, luddhavre, timotej och ängshavre, 
vidare blomster som gulsporre, stor blåklocka, 
olika fibblor, osv. Det var bäst att passa på innan 
renarna var slagna! Liksom vid vägar undersök
tes vid bäckar ”renar” utmed dessa, men givet
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vis också själva bäcken. Inne under sälgars och 
alars lövmassor vid bäckens stränder bildade 
ofta förgätmigejen himmelsblå bårder.

Bland bergen och vid sjöarna

Uppe bland bergen var det trevligt att vandra 
med kartan i handen. Det doftade av kåda från 
tallarna, renlaven knastrade under fotterna i 
sommarvärmen, det rasslade från trollsländor, 
som svävade med gnistrande genomskinliga 
vingar i solbelysta gläntor. Under hällmarkstal- 
larna, där istidshavets böljor hade spolat bort det 
mesta av jorden, växte i allmänhet lingon, mjö- 
lon, enstaka ljungtuvor, en och annan skogs
stjärna samt kruståtel. På de fåtaliga mossarna 
var floran också artfattig men individrik. Här 
växte höga odon, blankbladiga hjortron, tuvdun 
och starkdoftande skvattram. Ofta hade älgen 
lämnat spår i dessa marker.

Smärre kärr fanns också bland bergen med 
öppna vattenytor och med djup dybotten. Här 
stack igelknoppen upp sina lustiga fruktklot, gle
sa bestånd av mannagräs, dyfräken, stjärnstarr 
och flaskstarr stod i det svarta vattnet. På sock
lar av alar och glasbjörk hade ormbunkar och 
pyrolaarter funnit en fristad. Inventeraren blev 
här anfallen av blodtörstiga myggor.

Kärren vid de näringsrika sjöarna Striern, 
Nimmern och delar av Ämmern hade helt annan 
karaktär. Gungflyn av jättegröe var inte ovanli
ga, och här stod manshöga sjöranunkler, räv
starr, slokstarr, videört och fackelblomster. Den 
vackra vita strandviolen växte här samman med 
kärrstjärnblomma och sumpmåra.

En morgon stod jag vid Nimmerns väststrand. 
På en kärrig strandruta hittade jag till min glädje 
kalmus (Acorus calamus) för första gången un
der sommaren. Just då jag böjde undan vasstråna 
för att samla in ett exemplar av kalmus, lyfte sju 
hägrar, som stått alldeles utanför vassbältet. 
Med hesa skrik, på breda vingar flög de bort mot 
Storön. Där jag stod vid stranden, med hägrarna 
i motljuset och med den starka doften av kalmus 
i luften, fick jag en intensiv upplevelse av forn
tid. Måtte denna bygd i norra Kinda förbli en 
levande bygd med levande sjöar!

Efteråt

Inventeringen av floran i Norra Kinda mellan 
Åsunden, Ämmern, Striern och Nimmern avslu

tades den 11 augusti. Under augusti fick jag hjälp 
av Alf Oredsson som kommit upp från Lund. Av 
de 400 lokalerna, som slumpats ut på kartan, 
hann vi sammanlagt med 220. Det är ännu för 
tidigt att säga, om detta är ett tillräckligt antal för 
att ge en god bild av kärlväxternas fördelning 
inom detta område. Sannolikt är dock att den 
använda snabbmetoden har varit tillfredsställan
de. Inventeringen av de ca 55 kvadratkilomet
rarna klarades av på tio dagar under våren och ca 
40 sommardagar. Ensam hann jag med ca 160 
sommarlokaler; landsvägsbuss, cykel och apost
lahästar var, som nämnts, fortskaffningsmedel. 
Mycken tid gick åt till pressning av växter samt 
renskrivning av fältdagböcker. Själva fältarbetet 
måste anses ha gått snabbt.

Norra Kinda är en ur många synpunkter 
utomordentligt intressant bygd med urgammal 
odlingshistoria. Tack vare den mänskliga odling
en är blomsterrikedomen där så stor. Det är syn
nerligen glädjande, att jordbruket är så levande 
ännu i denna dag, och måtte vi förskonas från 
igenplantering med gran! Ingenting fördärvar och 
försurar marken så radikalt, och ingenting jagar 
så effektivt bort blommorna från marken. Vidare 
uttrycks här en förhoppning om att Striern måtte 
räddas från undergång. Den är nu farligt grund 
och kan inom en framtid växa igen. Moderna 
metoder finns emellertid att rädda sjöar av denna 
typ, och kanske kan något göras så småningom.

Det är tack vare våra jordbrukande förfäder, 
som många blomväxter oavsiktligt kommit till 
bygden eller spritts över den. Genom att mar
kerna hålls öppna får ljusälskande växter en 
chans. Även om den nutida jordbrukskulturen 
med sin effektivitet och med besprutning m m 
fördriver många slag av ”ogräs”, finns mycket 
kvar som relikter. Blommorna, som lyser i olika 
färger om våren och sommaren, är levande min
nen av en mer än 5000-årig odling i Norra Kinda.

*

Denna artikel skrevs strax efter florainvente- 
ringens genomförande och publicerades i Ostgö
ta Correspondentens bilaga Regnbågen den 19 
maj 1973. Den kompletta artlistan visar, att myc
ket få växter missades vid denna statistiska flo- 
raundersökning. Tom inom området mycket 
sällsynta växter hamnade inom rutor. Jag minns, 
till exempel, ännu Alf Oredssons hänförda rop 
och barfotadans, då vi inom en ruta på gungfly
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utmed en göl hittade Hammarbya paludosa. Till
läggas bör, att inom samma ruta fanns även rik
ligt med gulröda ettermyror. Dessa tvingade oss 
faktiskt till dansliknande rörelser, då vi - som 
nämnts - på grund av avsaknad av stövlar var 
barfota.

Avsikten var att publicera undersökningsre
sultaten samtidigt med min avhandling om vege- 
tationshistorien i södra Östergötland (1977). I 
denna satsade jag emellertid helt på pollenanaly
sen och utvidgade undersökningarna till Mabo

mosse i norra Tjust, detta för att få säkra 
C-14-dateringar. Det nutida pollenregnet i byg
den har jag studerat genom att analysera prepa
rat gjorda på unga lavar och mossor. Det är min 
förhoppning, att vi genom fortsatt tvärveten
skapligt samarbete ska finna relationen mellan 
det nutida pollenregnet och den nutida vegeta
tionen genom att utnyttja det rika, opublicerade 
materialet från den statistiskt genomförda flora- 
inventeringen i Norra Kinda.

Inför Botanikdagarna 1981 - skaffa Bohusfloran!

En lämplig flora att ha med i bagaget vid besök på västkusten, t ex under Svenska 
Botaniska föreningens Botanikdagar (se sid 44!) är Harald Fries Göteborgs och 
Bohusläns fanerogamer och ormbunkar. Andra upplagan av denna kom ut 1971 
och kostar 60 kr. Den kan beställas hos Ingvar Nordin, Botaniska trädgården, 
Carl Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg.



Unikt temahäfte av Botaniska Notiser

SBT har tidigare meddelat, att dess internatio
nellt inriktade systertidskrift Botaniska Notiser 
ersätts av en ny, samnordisk botanisk tidskrift 
från årsskiftet 1980/81 (SBT 74 sid 334 1980).

Botaniska Notiser är en gammal tidskrift, 
veterligen den näst äldsta ännu existerande i 
världen inom sitt fack. Den grundades i Lund 
1839. Efter en ambulerande tillvaro under 1850- 
och 1860-talen, då den gavs ut ganska oregel
bundet och växelvis i Stockholm och Uppsala, 
flyttade den 1871 tillbaka till Lund och har sedan 
dess redigerats där.

Att en så anrik tidskrift upphör att komma ut 
kan inte gärna få passera oförmärkt. Sista num
ret för 1980, som kom ut vid årsskiftet, är utfor
mat som ett temahäfte.

I en inledande artikel presenteras Botaniska 
Notisers utveckling från att ha varit ett botaniskt 
nyhetsblad för hela Norden, över en lång period 
som ”husorgan” för botanisterna i Lund, till att 
utgöra en internationellt inriktad vetenskaplig 
tidskrift på enbart främmande språk och med en 
ökad mängd bidrag av utomnordiska författare. 
Inledningsartikeln innehåller också en exposé 
över botanikens utveckling som vetenskap, så
dan den återspeglas i Notisernas innehåll genom 
tiderna. Tidskriftens ålder och intill sen tid myc
ket breda ämnesavgränsning ger denna översikt 
ett särskilt intresse.

I en följande artikel belyses svensk och nor
disk publiceringspolitik. Bakgrunden ges till de 
åtgärder, som vidtagits på senare år för botani
kens del: internationaliseringen av Notiserna 
omkring 1970, profiländringen i mitten av 1970- 
talet, då SBT blev en nationell, halvpopulär tid
skrift, och nu tillkomsten av Nordic Journal of 
Botany.

En tredje artikel behandlar botanisk forskning 
i Lund från universitetets grundläggning 1666 till 
i dag. Artikeln tar upp både vetenskapshistoria 
och personhistoria och är rikt illustrerad med

porträtt ur Lunds Universitets och Botaniska 
Museets tavelsamlingar.

Denna inledande del av temahäftet upptar 
ungefär 60 sidor. Återstoden av häftets ungefär 
250 sidor ägnas åt vetenskapliga artiklar skrivna 
av botanister verksamma i Lund eller av lunden
sare i förskingringen.

Tre artiklar behandlar systematiskt trassliga 
växtgrupper i den grekiska övärlden: bl a presen
teras blomvariation hos skatnävor (Erodium) på 
en färgplansch. Två artiklar rapporterar om in
tressanta fynd, bl a några nya arter, från den 
pågående inventeringen av norra Greklands 
berg. I en artikel behandlas en grupp sydameri
kanska Hordeum-arter, släktingar till vårt odlade 
korn. Två bidrag ägnas sydafrikanska compo- 
siter, och ett meddelar ett nytt namn för en Ve- 
ronica-släkting från Himalaya. En artikel tar upp 
ett gåtfullt utbredningsmönster hos några lavar, 
som förekommer dels i Nordamerika, dels i 
Spanien eller på Kanarieöarna. Tre artiklar hand
lar om mikroskopiska alger: en ny kiselalg från 
Thailand beskrivs, namnsättningen för några 
andra kiselalger reds ut på grundval av de veten
skapligt oskattbara Agardhssamlingarna i Lund, 
och en rikt illustrerad översikt ges av guldalg- 
floran i några småländska sjöar. Artiklar om 
groningsförhållanden hos björnbär, om fröreser
vens betydelse och om åldersbestämning av 
vedprover avslutar häftet. Ett stort antal recen
sioner av nyutkommen litteratur ges också. Alla 
bidrag är på engelska (ett dock på tyska).

SBTs läsare erbjuds att köpa Botaniska Notisers 
temahäfte separat för 70:-. I omfång motsvarar 
det innehållsrika häftet mer än en halv ”normal
årgång”. En begränsad extraupplaga har tryckts. 
Beställningartas emot av Redaktionstjänsten vid 
Naturvetenskapliga Forskningsrådet, Box 
23136, 104 35 Stockholm. Postgiro 18 19 00-2.
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We live in an age when the world’s natural heritage is rapidly being reduced in scope and 
diversity. This awesome fact in itself confers an enormous responsibility upon the world’s 
scientific community and especially on the staffs of the museums in which collections of 
plants, animals and microorganisms are preserved. Museums everywhere must seriously 
consider their role in cataloguing the diversity of living organisms in the world, in providing 
knowledge about these organisms, in preserving samples of them for future generations to 
study, and in educating the people of the world so that they may make rational choices 
concerning the transcendent issues of our time. Of the estimated three million kinds of 
tropical organisms, perhaps as many as one million species, of which roughly three-quarters 
have not yet been given a name, are likely to become extinct during the next thirty years. It 
is necessary at least to attempt to analyze the potentially useful characters of these 
organisms while there is still time to do so. Much can be done even in Scandinavian 
countries to inform authorities about the problems of vanishing ecosystems and to support 
tropical and certain temperate flora projects.
Peter H. Raven, Missouri Botanical Garden, 2315 Tower Grove Avenue, St. Louis, Mis
souri 63110, USA.
Rolf Dahlgren, Botanical Museum, Gothersgade 130, DK-1123 Copenhagen, Denmark.

Följande artikel baseras på en föreläsning som 
hölls av Peter H. Raven, chef för Missouri Bo
tanical Garden, USA, vid ett möte med Interna
tional Council of Museums i Mexico City den 27 
oktober 1980. Den bar titeln Natural heritage 
och återges här i översättning efter överens
kommelse med Peter Raven.

Artikeln ingick också i ett stort basmaterial 
som cirkulerade bland deltagarna vid en konfe
rens i New York under oktober 1980, då resurser 
och prioritering av verksamheten vid New York 
Botanical Garden (NYBG) diskuterades. Vid 
denna konferens rådde enighet om att NYBG 
skulle stärka sin forskning inom tropiska, främst 
neotropiska, områden. Detta skall ses mot bak
grund av dels den tradition för tropisk forskning 
som redan finns där, dels det stora generella 
behovet av forskning i tropikerna. Man var där 
starkt medveten om den kritiska situationen för 
tropiska regnskogar och andra ursprungliga eko
system i tropikerna.

Anledningen till att temat tas upp här är att vi 
på de flesta håll i Europa saknar tillräcklig kun

skap i detta ämne och därför förhåller oss passi
va.

De naturhistoriska museernas ansvar inför tropisk 
natur (Peter Raven)

Vi lever i en tid när världens botaniska och zoo
logiska tillgångar snabbt förskingras. Detta fak
tum lägger ett stort ansvar på vetenskapsmän 
över hela världen, och särskilt på dem som arbe
tar med samlingar av växter, djur och mikroor
ganismer. Forskarna måste allvarligt besinna sin 
uppgift att katalogisera världens levande orga
nismer, att förse oss med taxonomisk kunskap 
om dem, att bevara representativa exemplar så 
att även kommande generationer kan studera 
dem, och att informera människor överallt i värl
den så att de kan finna rationella lösningar på vår 
tids övergripande problem.

Den makliga takt som har karakteriserat verk
samheten vid de flesta biologiska museer, den 
ofta splittrade och individualistiska inställningen 
till forskning och materialinsamling, det under-
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Nagra ordförklaringar

Ekosystem: Summan av allt levande (växter, djur 
och mikroorganismer) och deras omgivning. Be
greppet kan användas i inskränkt betydelse, t ex 
om ett enstaka skogsbestånd, men också kollek
tivt, t ex tropisk lövfällande skog i allmänhet.

Endemisk: En växt (ett djur) som bara finns inom 
ett begränsat område, och ingen annanstans i 
världen.

Epifyt: En växt som växer på en annan utan att 
parasitera, t ex ormbunkar och orkideer som 
växer i förnaansamlingar på grenarna i tropiska 
skogar.

Genhank (fröhank): En anläggning där frön förva
ras längre tid, vanligen efter att ha torkats till 
5-7 % vattenhalt. Lagringen brukar ske vid -20°. 
Många växters frön tål denna behandling och kan 
på så sätt hällas vid liv längre. Med vissa mellan
rum drar man upp en frösådd för att få nya frön 
för vidare lagring.

Naturhistoriskt museum: Ett museum med sam
lingar av djur och/eller växter.

Taxon (plural taxa): Systematisk enhet oavsett 
rang. Exempel på taxa är familjen Scrophulari- 
aceae (lejongapsväxter), släktet Lycopodium 
(lummer) och arten Anemone nemorosa (vitsip
pa).

Taxonomi: Indelningen av växt- och djurvärlden i 
enheter (taxa) och studiet av förhållandet mellan 
dem, t ex hur de har uppkommit. Med denna 
vida definition blir taxonomi ungefär liktydigt 
med systematik och de båda orden brukas ofta 
som synonymer.

Tempererade områden: Jorden indelas i tre klimat
zoner, den tropiska, den tempererade och den 
arktiska. Till de tempererade områdena räknas 
också de med subtropiskt klimat, t ex medel
havsområdet.

Typmaterial: Det växtmaterial (oftast herbariema- 
terial) som låg till grund för den första veten
skapliga beskrivningen och namngivningen av en 
växt. Motsvarande gäller för djur.

Vävnadskidtur: Odling av celler frän någon växt-el- 
ler djurvävnad i näringslösning. Kulturen kan i 
princip hållas vid liv hur länge som helst om 
nedbrytningsprodukter bortforslas och ny näring 
tillförs.

förstådda antagandet att det som gått bra hittills 
kommer att fungera utmärkt i fortsättningen 
också - allt detta måste ändras om våra museer 
ska kunna uppfylla sina förpliktelser mot veten
skapen och mot det samhälle som stöder och 
vidmakthåller dem. Vad jag vill slå fast är att om 
inte en genomgripande vitalisering av världens 
naturhistoriska museer sker, kan detta bara ka
rakteriseras som vanvett med tanke pä dimen
sionen och arten av de problem som vi står inför.

Människan har i ca trehundra år strävat att 
katalogisera de levande varelsernas mångfald. 
Under denna tid har man namngett omkring en 
och en halv miljon organismer. Av dem före
kommer ungefär en miljon i tempererade områ
den och en halv miljon i tropikerna. Noggranna 
studier inom vissa grupper av organismer i tem
pererade områden pekar på att kanske ytterligare 
en halv miljon växter, djur och mikroorganismer 
återstår att namnge i dessa delar av världen. Det 
skulle alltså finnas en och en halv miljon arter 
bara i tempererade områden. Av de relativt väl
kända växt- och djurgrupperna finns det emel
lertid avgjort fler arter i tropiska än i temperera
de områden; av ryggradsdjur, fjärilar och vissa 
växtgrupper ungefär dubbelt så många. Det 
verkliga antalet arter i tropikerna kan därför vara 
ungefär tre miljoner. Av dessa har alltså bara 
ungefär en halv miljon hittills fått ett vetenskap
ligt namn, och ännu mycket färre har blivit stu
derade i detalj. För de flesta finns utöver namnet 
endast en kort beskrivning och en vag lokalupp
gift.

Man får inte tro att de okända organismerna i 
tropikerna främst hör till oviktiga grupper. Av en 
ny rapport (om forskningsprioritering inom tro
pisk biologi; U S National Research Council 
1980 b) framgår t ex att av de uppskattningsvis 
5000 fiskarter som förekommer i Amazonfloden 
och dess bifloder är ca 40 % ännu inte namngiv
na; att åtminstone en åttondel av de högre väx
terna i Mellan- och Sydamerika ännu inte har 
insamlats eller klassificerats; och att troligen ba
ra en liten del av arterna inom många ekonomiskt 
viktiga insektgrupper har fått namn, att döma 
efter resultat från detaljerade lokala insamlingar. 
Ett ytterligare exempel: köttet som äts av inföd
da i Paraguays chaco påvisades i början av 70-ta- 
let härröra från ett peccarisvin av ett släkte, som 
dittills bara var känt för vetenskapen som fossilt. 
-Nya familjer av ryggradslösa djur upptäcks 
nästan varje år.

1 nämnda rapport anges att inte mer än ca 1500 
taxonomer i hela världen är kompetenta att arbe
ta med identifikation av tropiska organismer på 
professionell nivå. För många stora och ibland 
ekonomiskt viktiga organismgrupper finns det in
te en enda specialist, som kan ägna någon större 
del av sin tid åt taxonomi. Vi behöver självfallet 
många fler specialister om vi ska kunna skaffa 
fram information snabbare om den oerhörda 
mängd organismer som förekommer i tropikerna.
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Med hänsyn till behovet av specialister inom 
tropisk biologi kan man fråga sig varför det inte 
utbildas fler.

För det första är taxonomisk forskning på det 
hela taget underskattad och får därför otillräck
liga anslag. Regeringar och övriga ansvariga 
myndigheter bortser gärna från att tropiska eko
system består av ett mycket stort antal arter som 
samverkar pä ett ännu inte klarlagt sätt. De antar 
att man kan manipulera hela ekosystem - dvs 
ändra flora och fauna och få önskade resultat - 
utan att förstå ens huvudprinciperna i deras ba
lans. De talar gärna om ”management of tropical 
forests” som om skogarna vore en resurs att 
jämställa med vatten eller olja, och som kan ex
ploateras efter behov, ändras efter givna specifi
kationer och tillgodogöras för att ge ekonomisk 
vinst i evig tid. Det är som att försöka bygga ett 
flygplan av delar man aldrig förut har sett. Man 
hävdar ofta att det är nödvändigt att snabbt ”ut
veckla” tropiska skogar och andra växtsamhäl
len på grund av befolkningstillväxten, på grund 
av orättvisa ägandeförhållanden och på grund av 
att man måste förse de fattiga med föda. Och 
dessa skäl kan man inte bortse från. Det är nöd
vändigt att få de tropiska skogarna att producera 
mera föda, bränsle och andra ämnen, som be
hövs för människans uppehälle. Tyvärr är det 
inte självklart hur detta bäst skall ske.

För det andra följer studier av tropiska orga
nismer ofta traditionella kolonialistiska mönster. 
De museer som innehåller de största och värde
fullaste samlingarna av tropiskt material ligger i 
Västeuropa och USA. Vid dessa museer och de 
myndigheter som stöder dem betraktar man gär
na studiet av tropiska organismer som ett oför
argligt tidsfördriv sanktionerat av tradition men 
nätt och jämnt av akademiskt, och inte alls av 
praktiskt, intresse. Myndigheternas engagemang 
i tropikerna kretsar mest kring att skaffa relativt 
billiga och nyttiga råvaror, som kan anskaffas 
effektivt endast genom att de råvaruproduceran- 
de ekosystemen förstörs. I tempererade länder 
har man sällan lyckats inse sambandet mellan 
mångfalden av växter, djur och mikroorganismer 
i tropikerna, de rika och differentierade ekosy
stem som de bygger upp, och det framtida väl
ståndet för hela mänskligheten.

De som bor i tropikerna är ofta helt inriktade 
på att frambringa ett fåtal varor som snabbt kan 
omvandlas i utländska krediter. De har den 
självklara - men helt felaktiga - uppfattningen att

det sätt att bruka mark som passar i tempererade 
områden också passar i tropikerna. Följaktligen 
har inte heller de tillräckligt insett behovet av 
studier av organismer och de ekosystem dessa 
ingår i. När det gäller att bygga upp museer eller 
bibliotek eller att ge forskningsanslag är resur
serna ännu mindre än i de tempererade länderna. 
Brådskande biologiska projekt har antingen fått 
inställas eller fått genomföras i liten skala, base
rade på begränsade insamlingar som gjorts av 
europeiska eller nordamerikanska forskare un
der kortare besök i tropikerna. Det är lätt att inse 
att vi kan få en detaljerad bild av de tropiska 
organismerna och deras samspel endast genom 
omfattande och kontinuerliga studier, utförda av 
forskare som själva bor i de områden det gäller. 
Och det är de som bor i tropikerna som har den 
direkta nyttan av sådan forskning. Trots att detta 
är så självklart har museer och liknande institu
tioner i tropiska länder fått relativt begränsad 
ekonomisk hjälp. De bokstavligen oersättliga till
fällen vi nu har att skaffa kunskap om tropiska 
organismer, tillsammans med det vetenskapliga 
och samhälleliga värdet av sådan kunskap, 
tvingar oss alla att försöka rätta till dessa förhål
landen medan det ännu är tid.

För det tredje kan växt- och djursystematiker
na själva klandras för att deras resultat inte anses 
mera värda. Eftersom de alltid har fått dåligt 
ekonomiskt stöd och har små förväntningar på 
bättre stöd i framtiden har de ofta uppträtt som 
sentida motsvarigheter till Alexander von Hum
boldt snarare än som forskare i det tjugonde sek
let. De har inte bekymrat sig mycket om betydel
sen av den information de insamlar, långt mindre 
om dess praktiska användbarhet. De har alltför 
ofta nöjt sig med att författa encyklopedier som 
kunde hedrat Cuvier, Lamarck och deras samti
da, men som inte blev färdiga i tid för att kunna 
bidra till att lösa världens skrämmande biologi
ska problem.

Bara ett enda exempel på denna kollektiva 
letargi. Datorer har funnits att tillgå i mera än 25 
år. Ingen förnuftig varelse kan väl tro att det går 
att registrera ett närmast obegränsat antal egen
skaper hos flera miljoner arter, eller att det går 
att dra riktiga slutsatser om dem utan att använ
da datorer. Likväl har systematikerna ännu bara 
utnyttjat datateknik i begränsad omfattning. Be
tänk att allt liv på jorden beror på i runt tal 
300.000 olika växtarter. Borde man inte försöka 
lagra information om dessa på ett sådant sätt att
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Fig 1. Orörd, artrik bergsregnskog från ett reservat på Puerto Ricos högsta berg, Riukiu Mts ovanför San Juan, ca 
1000 m. Foto Olov Hedberg juni 1969.

den kan tas fram och utnyttjas på olika sätt allt 
efter behov? Vore inte detta en blygsam satsning 
i relation till världens bruttonationalprodukt eller 
varje annan ekonomisk måttstock? Och skulle 
den inte ge riklig utdelning i form av kunskap om 
hur man skall hantera biosfären så att livsproces
serna kan fortgå? Men varken de mer utvecklade 
länderna, som är neurotiskt upptagna av sina 
egna ekonomiska problem, eller de mindre ut
vecklade länderna, som dignar under bördan av 
ökande befolkning, har visat någon vilja att ta itu 
med detta. Alla parter synes nöjda med att låtsas 
att länders öden inte är nära förknippade, att 
skövling över stora delar av världen saknar be
tydelse för dem som lever på annat håll, och att 
på något vis allting skall ordna sig, om man 
framhärdar tillräckligt länge i regional egennytta.

I konsekvens med denna inställning satsas inte 
mera än ca 30 miljoner US $ per år på basforsk
ning om de uppskattningsvis 3 miljoner arter som 
finns i tropikerna och deras samverkan i sina 
komplexa naturliga miljöer.

De flesta av de tropiska ekosystemen är käns
liga, och när de exploateras förstörs marken ofta. 
Relativt lite uppmärksamhet ägnas den grund
läggande frågan om hur man ska hantera tropiska 
skogar så att de varaktigt ska kunna gagna män
niskan. Modeller som ställdes upp för fem år 
sedan har redan visat sig felaktiga. Så trodde 
man t ex tidigare, att boskapsskötsel i stor skala 
var ett högst effektivt och vinstgivande sätt att 
använda Amazonbäckenet. Det framstår nu som 
tvivelaktigt; på många håll leder det till att jorden 
blir praktiskt taget steril på 20 år. Internationell
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Fig 2. Venezuela, Merida. Djupa erosionsfåror i åker på mark som tidigare bar bergsregnskog av en typ som 
ekologiskt torde ha motsvarat den i Fig 1. Foto Olov Fledberg mars 1977.

,1—Ii'.".

: m

”hjälp” med att utveckla naturresurserna i tro
piska länder utmynnar alltför ofta bara i att de 
”mjölkas” för att ge kortsiktiga vinster. Det blir 
så mycket mer katastrofalt i områden där be
folkningssiffrorna fördubblas ca vart tjugofemte 
år. I början av nästa sekel, när tre fjärdedelar av 
mänskligheten kommer att leva i tropikerna, 
kommer resultaten av vår likgiltighet för bas
forskning inom tropiska ekosystem att bli up
penbarade.

Enligt de senaste, samstämmiga uppskattning
arna kommer alla återstående tropiska skogar att 
ha förändrats starkt eller att ha ersatts med an
nan vegetation inom några få årtionden (se t ex 
National Research Coucil 1980 a). Eftersom de 
flesta arter inte kan fortplanta sig utanför sina 
naturliga miljöer, kommer ett mycket stort antal

att dö ut inom den närmaste framtiden. Av de 
uppskattningsvis tre miljoner tropiska arter som 
nu existerar kommer kanske en tredjedel - alltså 
en miljon arter, av vilka i runt tal 75 % ännu inte 
fått namn - att utrotas under de närmaste 30 
åren. De flesta av oss kommer alltså att uppleva 
att en fjärdedel av jordens arter utrotas. Fors
karna har nu en chans, som kan jämföras med att 
ha ett par årtionden på sig att studera levande 
dinosaurier, eller att studera livet på en okänd 
planet. Borde vi inte utnyttja möjligheterna?

Vad kan vi göra?
De naturhistoriska museernas verksamhet kom
mer i framtiden att ändra karaktär, samtidigt som 
deras samlingar får ökat värde. Vissa aspekter av



12 Peter H. Raven och Rolf Dahlgren SVENSK BOT, TIDSKR. 75 (1981)

situationen är uppenbara, andra är inte så själv
klara.

För det första måste museerna planera i möjli
gaste mån fullständiga och systematiska insam
lingar av alla slags växter, djur och mikroorga
nismer i alla delar av världen. Allt måste doku
menteras innan det är för sent. De områden som 
är artrikast, minst kända och mest utsatta för 
förstörelse måste prioriteras. Genomtänkta 
handlingsprogram för sådana områden måste ge
nomföras med internationellt stöd. De är av vär
de för oss alla.

För det andra måste man förbättra sätten att 
lagra och återvinna information om organismer
na. Fördelarna med datateknik har redan 
nämnts. Det är totalt omöjligt att samla data om 
ca fyra och en halv miljon arter om vi inte kan 
organisera det vi redan vet effektivt. Gör vi inte 
det kommer museisektorn även i fortsättningen 
att vara så späckad av information att den inte 
klarar av det vidare arbetet.

För att kunna utnyttja de tillgängliga resurser
na så bra som möjligt måste det fastställas i vilka 
områden man hittills har samlat mest och var 
man har samlat minst av olika grupper. Det blir 
nödvändigt att använda datateknik för att finna 
det bästa sättet att samla in material av de största 
och sämst kända organismgrupperna. Vi kom
mer trots allt bara att hinna med en bråkdel av 
arterna i dessa grupper. Det blir nödvändigt att 
analysera de egenskaper som kan vara nyttiga 
hos så många som möjligt av dessa organismer, 
så att andra med liknande karaktärer kan sökas 
upp och samlas in medan tid är.

Ett av de viktigaste skälen för att organisera 
information så att den blir lättillgänglig är att den 
skall kunna användas för fridlysning. När så 
mycket av det naturliga landskapet ändras så 
snabbt, är det absolut nödvändigt att kunna välja 
ut just de områden som bör fredas om man vill 
bevara största möjliga antal arter. De mera ut
vecklade länderna bör visa en vilja - som hittills 
har saknats - att gottgöra de mindre utvecklade 
länderna för att de avsätter land som represente
rar vårt gemensamma arv av natur. Men även 
om detta inte blir en realitet, är det nödvändigt 
att veta vilka områden som är viktigast att freda. 
Bara taxonomer som arbetar med stora musei
samlingar kan ge svaren.

Vidare borde naturhistoriska museer befatta 
sig med fridlysning av naturområden. Detta är 
det enda sättet att trygga fortsatt existens för

flertalet levande organismer. De som arbetar i 
museer borde t ex poängtera det irrationella i att 
spendera tiotals miljoner dollar för att skydda 
några hundra arter i de mer utvecklade länderna 
medan hundratusentals arter samtidigt förintas i 
tropikerna. Snart kommer det att stå klart att de 
viktigaste ”museerna” - med viktigt genmaterial 
för forskning och samhällsnytta - är de rester av 
naturliga ekosystem som har bevarats, bortsett 
från de få arter som man kan föröka i zoologiska 
och botaniska trädgårdar. Museer bör också 
ägna stor uppmärksamhet åt genbanker, väv- 
nadskulturer och andra metoder att bevara le
vande material under längre tid.

Man har vant sig att betrakta det som möjligt 
att ersätta exemplar som finns i våra museer, om 
så skulle behövas. Situationen kommer emeller
tid mycket snart att ändras. Vi kan belysa detta 
med följande tre exempel.

På Madagaskar har mindre än 10 % av öns yta 
- ca 5 miljoner hektar - lämnats i sitt naturliga 
tillstånd. I detta lilla område lever nästan 90 % 
av de överlevande organismerna, och mer än 
hälften av dem är endemiska (Rauh 1979). - 
Ungefär hälften av alla växter och djur på Hawaii 
är utrotningshotade, och hundratals arter är bara 
kända från museimaterial. - Av många vedväxter 
och djur från St. Helena känner vi bara de 
exemplar som bevarats på British Museum (Na
tural History) och liknande institutioner.

Tecknen är således tydliga: en mycket stor del 
av jordens nu levande arter kommer under nästa 
sekel bara att finnas som döda exemplar på mu
seer. Museerna kommer att behöva förbättra si
na möjligheter att ta vara på dessa exemplar. Det 
går inte att återvända ut i fält och samla fler.

Många stora naturhistoriska museer framstår 
för de myndigheter som förvaltar dem som 
otympliga anakronismer, dyra och besvärliga att 
ha att göra med, och med forskare som ägnar sig 
åt en hobbyverksamhet som vuxit över alla rim
liga gränser. Museicheferna måste snabbt infor
mera sina anslagsgivare om situationens allvar: 
att deras samlingar i allt högre grad blir förva
ringsplatser för tidigare existerande arter, som 
utgör resultaten av miljoner års utveckling, och 
som aldrig kommer att finnas någon annanstans 
eller i någon annan form. Bara om museerna 
fungerar kommer det att finnas spår av dessa 
arter, släkten, i vissa fall familjer och högre taxa. 
Man måste vara mycket försiktigare med sina 
samlingar i framtiden.
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Insamling av material bör i framtiden ske efter 
två linjer. För det första vore det mycket önsk
värt att försöka samla hela samhällen på ett så
dant sätt att sambanden mellan organismerna 
kan rekonstrueras. Till exempel kunde man sam
la in hela insektfaunan på olika lokaler i Ama
zonbäckenet, på Hawaii eller Madagaskar, så att 
framtida forskare ska kunna få åtminstone någon 
uppfattning om vilken rikedom av arter som 
kunde existera tillsammans. Den nuvarande me
toden är att man samlar exemplar av vissa orga
nismgrupper och ordnar in dem i museerna i 
systematisk ordning. Det vore bra om man kun
de registrera samexistens och på så sätt vara i 
stånd att återfinna de konstellationer av orga
nismer som levde tillsammans. Systematisk kata
logisering är trots allt bara ett av flera sätt att 
ordna livets mångfald, och vi skall inte förutsätta 
att det är det enda sättet våra efterföljare kan 
vilja gruppera organismerna på. Man bör alltså 
göra stora insamlingar nu, med bestämd metod, 
på bestämd tid och plats - utan att behöva sorte
ra eller katalogisera dem. Framtidens forskare 
kan bli oss mera tacksamma för den typen av 
insamlingar än för våra valhänta försök att klas
sificera de ingående organismerna enligt den 
taxonomi som råkar gälla just idag.

För det andra måste vi överväga alternativa 
sätt att bevara insamlat material. Alternativa me
toder kommer att göra andra typer av analyser 
möjliga än de som nu är aktuella. De metoder 
som skiljer sig mest från de konventionella kan 
tänkas bli de värdefullaste. Torkning, som är 
standard för många insekter och de flesta växter, 
begränsar antalet egenskaper som man kan stu
dera ganska mycket; förvaring i konserverings- 
vätska är i allmänhet mycket bättre, och bör 
tillämpas i mycket större omfattning än vad som 
nu sker. Våtkonservering är standardmetod för 
många grupper av ryggradsdjur och håller på att 
bli vanlig även för fåglar och däggdjur. Man bör 
lägga större vikt vid att bevara ungstadier. Ned
frysning till extremt låga temperaturer förefaller 
vara en utmärkt metod att förvara särskilt värde
fullt material.

Sist ett ord om de naturhistoriska museernas roll 
i fråga om upplysning. Vid sidan av zoologiska 
och botaniska trädgårdar har museerna huvud
ansvaret för att sprida information om de levan
de organismerna. Vare sig vi inser det eller ej, 
minskar deras antal drastiskt nu. De livsuppe

hållande systemen byggs upp av hela denna 
mångfald, och det övervåld mot naturen som vi 
är medskyldiga till och som kan påverkas, men 
inte stoppas, angår varje medborgare i varje 
land. Av olika historiska orsaker förs inte dessa 
oerhört viktiga förhållanden fram i skolor och vid 
universitet, och därför är de flesta människor 
inte klara över problemen. Det är därför ytterst 
viktigt att naturhistoriska museer gör var och en 
uppmärksam inte bara på den stora mängd av 
organismer som vi delar jorden med, utan också 
på hur de är geografiskt spridda och hur de håller 
på att försvinna.

Först när vi har denna kunskap kan vi fatta 
bästa möjliga beslut om fridlysning, om faktain
samling, och om bevarande av levande eller kon
serverade exemplar i samlingar. Vi har alla ett 
gemensamt intresse av dessa åtgärder och alla 
berörs av de oersättliga förluster som sker runt 
omkring oss och som kommer att ske allt snab
bare. Traditionella arbetsrutiner i museerna är 
inte tillräckliga inför denna kris, och museerna 
måste rationaliseras mycket starkt om de ska 
kunna ha en verklig betydelse för forskning och 
upplysning i den oroliga och utmanande tid vi 
lever i.

Värt ansvar att informera, planera och agera 
(Rolf Dahlgren)

”Extinction is forever” - det som en gång blivit 
utrotat får vi aldrig tillbaka. Begreppet ”utdöda 
organismer” förknippar man oftast med t ex 
dronten, eller dinosaurierna under kritperioden. 
Men vi står nu inför en oerhört kort tid i jordens 
historia då - efter vad alla tecken tyder på - ca en 
tredjedel av jordens växter och djur kommer att 
utrotas inom bara 30-50 år. Och utrotningen på
går redan som bäst.

Att Peter Ravens farhågor inte är överdrivna 
blir uppenbart efter studiet av rapporter i ämnet. 
Norman Myers ger i den 200 sidor långa rappor
ten Conversion of tropical moist forest (U S Na
tional Research Council 1980 a) följande lista på 
tropiska skogsområden som förändras snabbt 
och i stor skala.

1. Större delen av Australiens tropiska låglandsskogar 
(regnskogar och skogar med årstidsväxling) befaras 
vara borta omkring 1990 om inte tidigare, på grund av 
timmeravverkning och planmässigt jordbruk.

2. Det mesta av Bangladeshs skogar (främst regn
skogar, både i låg- och höglandet) befaras vara borta



14 Peter H. Raven och Rolf Dahlgren SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981)

omkring 1990 om inte tidigare, på grund av timmerav
verkning, uppodling och befolkningstillväxt.

3. En stor del av Indiens skogar (främst höglands- 
skogar med årstidsväxling) befaras vara borta omkring 
1990, på grund av uppodling och befolkningstillväxt.

4. En stor del, om inte det mesta av Indonesiens 
låglandsskogar (främst regnskogar) befaras vara borta 
omkring 1990 på Sumatra och Sulawesi, omkring 1995 
pä Kalimantan och de mindre öarna och omkring 2000 
på Irian Jaya, på grund av timmeravverkning, uppod
ling och omflyttningsprogram.

5. En stor del av Sumatras och Sabas låglandssko
gar (regnskogar) befaras vara borta omkring 2000 om 
inte tidigare, på grund av timmeravverkning.

6. Det mesta av Malackahalvöns låglandsskogar 
(regnskogar) befaras vara borta 1990 om inte tidigare, 
på grund av timmeravverkning och planmässigt jord
bruk.

7. En stor del, om inte det mesta av Melanesiens 
låglandsskogar befaras vara borta omkring 1990, på 
grund av timmeravverkning och planmässigt jordbruk.

8. Det mesta av Filippinernas låglandsskogar 
(främst regnskogar) befaras vara borta omkring 1990 
om inte tidigare, på grund av timmeravverkning och 
uppodling.

9. En stor del, om inte det mesta av Sri Lankas 
skogar (främst regnskogar i höglandet) befaras vara 
borta omkring 1990, på grund av timmeravverkning 
och uppodling.

10. En stor del, om inte det mesta av Thailands 
skogar (skogar med årstidsväxling, både i låg- och hög
landet) befaras vara borta omkring 1990 om inte tidiga
re, på grund av timmeravverkning (särskilt illegal så
dan) och uppodling.

11. En stor del av Vietnams skogar (skogar med 
årstidsväxling, både i låg- och höglandet), särskilt i 
södra delen, befaras vara borta omkring 1990 på grund 
av uppodling, timmeravverkning och inflyttning från 
norr.

12. Betydande arealer av de östra och södra delarna 
av Amazonas i Brasilien (låglandsregnskogar), särskilt 
i Parå, Matto Grosso och Rondonia, befaras vara om
vandlade omkring 1990, på grund av boskapsskötsel, 
nybyggarbosättning och uppodling.

13. Det mesta, om inte praktiskt taget all fuktig skog 
längs Brasiliens atlantkust befaras vara borta omkring 
1990 eller rentav betydligt tidigare, på grund av tim
meravverkning och ekonomiodling av främst socker
rör.

14. En stor del, om inte det mesta av Mellanameri
kas skogar (främst regnskogar, både i låg- och höglan
det) befaras vara borta omkring 1990 om inte tidigare, 
på grund av uppodling, boskapsskötsel och timmerav
verkning.

15. Betydande arealer av Colombias låglandsregn
skogar på gränsen till Amazonas, särskilt i Caquetå och 
Putumayo, befaras vara omvandlade omkring 1990, på 
grund av nybyggarbosättning och boskapsskötsel.

16. En stor del av skogarna längs Ecuadors stilia- 
havskust (mycket fuktiga och utomordentligt rika 
regnskogar, både i låg- och höglandet) kan vara starkt 
omvandlade omkring 1990, på grund av anläggning av 
plantager och i viss mån timmeravverkning.

17. En stor del, om inte det mesta av Madagaskars 
skogar (främst regnskogar, både i låg- och höglandet)

befaras vara borta omkring 1990 om inte tidigare, pä 
grund av uppodling och timmeravverkning.

18. En stor del, om inte det mesta av Östafrikas 
montana reliktskogar (främst skogar med årstidsväx
ling), särskilt i norra Tanzania, befaras vara borta om
kring 1990, på grund av avverkning för timmer och 
bränsle och uppodling.

19. En stor del, om inte det mesta av Västafrikas 
skogar (främst skogar med årstidsväxling) befaras vara 
borta omkring 1990 om inte tidigare, på grund av tim
meravverkning och uppodling.
Rapporten nämner också områden där skogsvegetatio
nen undergår förändringar med måttligare hastighet, 
som Burmas låglandsskogar, vissa av Nya Guineas 
skogar, vissa delar av Brasiliens Amazon-skogar, delar 
av kustskogarna i Colombia, en stor del av Ecuadors 
och Perus Amazonskogar och Kameruns skogar. 
Dessa kan i bästa fall tänkas klara sig fram till sekel
skiftet. Slutligen finns tropiska skogar som troligen blir 
kvar en bit in på 2000-talet, såsom i västra Amazonom
rådet i Brasilien, i delar av Franska Guayana, Guayana 
och Surinam, och i en stor del av Zairebäckenet, i 
Kongo, Gabon och Zaire.

Andra rapporter, som kompletterar de ovan
stående, finner vi bland förhandlingarna till ett 
symposium hållet i Uppsala 1977 (Hedberg 
1979).

Insamling i tropiska områden är således verk
ligen trängande. Man får heller inte se det så, att 
det bara är material av skogsträden själva, det 
gäller. Det är också alla epifytiska blomväxter, 
ormbunkar, mossor och lavar på träden och 
markfloran med allt från svampar och mikroor
ganismer till blommande örter. Motsvarande gäl
ler för djur, alltifrån encelliga organismer till 
olika grupper av evertebrater och vertebrater.

Ravens artikel lägger särskild vikt vid tropiska 
arter. Motsvarande varningar för utvecklingen i 
tropiska Afrika framförs av Hedberg & Hedberg 
(1972). Men många andra ekosystem i världen är 
lika starkt hotade. I Prance & Elias (1978) bely
ses förhållandena i olika delar av Nord-, Syd-och 
Mellanamerika, och liknande problem för Me
delhavsområdet behandlas av Greuter (1979).

Några exempel ur Sydafrikas flora kan också 
ges. Praktiskt taget hela den unika sandfloran på 
Cape Flats norr om Kapstaden är nu utrotad 
främst genom bebyggelse och Acacia-odlingar. 
Stora delar av de bördiga lerjordarna i västra och 
södra delen av sydvästra Kap-provinsen, med 
sin unika buskvegetation, är försvunnen och 
marken uppodlad, och de små fragment som är 
kvar kan bara studeras under ytterligare några få 
år; i vissa områden är det för sent. Den helt unika 
kritkalkfloran längs sydkusten av samma provins
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är oerhört starkt hotad bl a av markförändring 
genom bete. Här finns många hundra regio
nal- och lokalendemer, som nu håller på att för
svinna.

Av min monografi över Aspalathus (Dahlgren 
1963) framgår t ex att Aspalathus variegata från 
Cape Flats insamlades några gånger fram till 
1920; den är inte återfunnen och är nu helt säkert 
utdöd. De herbarieexemplar som finns är unika 
och kan aldrig ersättas. Arten A. rycroftii, som 
jag fann år 1966 i ett litet fragment av buskvege
tation utanför staden Malmesbury, inom i stort 
sett uppodlade områden, var då ny för vetenska
pen men är troligen redan utrotad. Den hann nätt 
och jämnt bli dokumenterad. Dessa arter (Fig 3) 
är intressanta eftersom de kombinerar egenska
per hos skilda artgrupper. De har på så sätt en 
viss betydelse för förståelsen av släktskapsför
hållanden och evolution inom släktet.

Det är öppet för stark kritik att vi låter floran 
försvinna över stora områden utan att göra några 
större ansträngningar - och med det måste för
stås verkliga aktioner, inte småexpeditioner un
der några veckor - för att rädda botaniskt mate
rial under de sista två-tre årtiondena som det 
fortfarande finns kvar. Detsamma gäller natur
ligtvis zoologiskt material. Det är dock i mitt 
tycke ännu mer betänkligt om vi inte ens låtsas 
om den ytterst allvarliga situationen.

Det är redan för sent att dokumentera - och än 
mindre rädda - en stor del av de nu hotade orga
nismerna eller få kunskap om dessa. Det innebär 
att vi går miste om dels informationen om orga
nismerna själva och om deras variation, dels 
möjligheten att dra slutsatser om släktskapsrela- 
tioner och biologiska samband i de aktuella bio
toperna. Mest skrämmande är dock att hela eko
system går förlorade. Sannolikt är det talrika 
arter med för människan potentiellt viktiga egen
skaper som aldrig hinner bli analyserade och 
prövade, än mindre ”förädlade”. De kunde ha 
bidragit med t ex frukter, trä eller råvaror till 
läkemedel eller kunde ha utgjort grönsaker eller 
prydnadsväxter.

Systematik och ekologi

Det är under dessa kritiska år som det vid uni
versitet och skolor i Skandinavien ofta framhål- 
les att kunskaper inom systematisk botanik och 
zoologi är oväsentliga, och att vi i stället bör 
satsa tid och resurser på studier av miljön i vårt

samhälle. Systematiker och ekologer konkurre
rar om undervisningsvolym, kurser och ekono
miska anslag, och tendensen är ofta till systema
tikernas nackdel.

Inom tropikerna och andra områden med en 
rik och ofta otillräckligt känd flora och fauna är 
ekologerna i sina studier beroende av samarbete 
med taxonomer. Smärre projekt bedrivs av 
taxonomer med ekologisk erfarenhet eller ekolo
ger med varierande grad av täxonomisk erfaren
het. Beskrivning av växtsamhällen kräver t ex 
omfattande insamlings- och bestämningsarbeten. 
Växt- och djurekologer behöver referensherba- 
rier och eftersträvar pålitliga och praktiska flo- 
ror. På motsvarande vis eftersträvar taxonomer 
som arbetar i tropikerna att deras inventerings- 
arbeten kan leda till ekologisk värdering och ut
göra grunden till en rimlig användning av mark
områden, eventuellt till fridlysning.

Det måste alltså vara uppenbart att vi - mot 
bakgrund av ökat medvetande hos både styrande 
organ och oss själva - skulle kunna göra en sats
ning. Vi skulle i samarbete med andra nationers 
vetenskapsmän kunna intensifiera forskningen 
betydligt i hotade områden.

Varför ska vi i Skandinavien bidra?

Man kan här invända att Skandinavien kanske 
inte ligger närmast till för att göra en större insats 
i tropiska och andra länder med hotade ekosy
stem. Här skall då först påpekas att många av de 
mest hotade områdena hör till samhällen som 
inte själva har tillräckliga ekonomiska resurser 
för dessa uppgifter. De saknar tillräckligt utrus
tade biologiska institutioner och saknar också 
politisk uppbackning och förståelse från sina 
myndigheter. Men varför är det då inte snarare 
en uppgift för andra, större och rikare länder i 
den västliga världen och då särskilt sådana med 
en moralisk förpliktelse gentemot tidigare kolo
nialområden? Denna invädning är kanske nog så 
motiverad ur principiell synpunkt, men håller in
te under nuvarande världspolitiska förhållanden. 
Större länders aktivitet i tropiska utvecklings
länder möts med fruktan och misstankar att om
fatta politiska motiv. De skandinaviska länderna 
är inte behäftade med sådana misstankar och 
kommer således att få särskilda möjligheter att 
göra en insats.

Vidare har vi här i Europa tillgång till de gamla 
herbarier där en stor del av typmaterialet för
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exotiska växter är bevarat och till bibliotek med 
den svåråtkomliga litteratur där en stor del av 
växtarterna genom åren blivit beskrivna.

Hur kan vi bidra?

1 Skandinavien har vi en klar potential för en 
intensifierad forskning i områden med en hotad 
flora och fauna. För att begränsa oss till botani
ken kan nämnas att våra herbarier är betydande, 
och vid våra botaniska institutioner finns fors
karutbildning som lätt kan anpassas för taxono- 
miskt arbete i tropiska områden. Kurser i tropisk 
botanik finns också redan vid några få institutio
ner.

Flera floraprojekt pågår i Skandinavien. Ärhus 
och Köpenhamn leder tillsammans med andra 
europeiska institutioner arbetet p k Flora of Thai
land; i Göteborg, Stockholm och Arhus arbetas 
på Flora of Ecuador, i Uppsala håller Flora of 
Ethiopia på att starta i samarbete med universite
tet i Addis Abbeba. Vidare arbetar man t ex i 
Köpenhamn, Uppsala och Oslo med andra flora- 
arbeten som berör Afrika. Viktiga taxonomiska 
arbeten inom hotade ekosystem pågår t ex i Iran, 
Sydafrika och Sri Lanka.

Som synes är det i Skandinavien ett stort sam
arbete mellan institutioner vid olika universitet, 
vilket är naturligt, eftersom institutionerna är 
små och förutom forskning även har en betydan
de undervisning. Samarbete innefattar också 
fristående enheter, såsom Naturhistoriska Riks
museet i Stockholm.

För unga forskare med stark önskan att göra 
en viktig och bestående insats bör det vara ange
läget att ansluta sig till sådana projekt.

Projekt inom områden med hotade ekosystem 
kräver ett kraftigt stöd från nationella och inter
nationella hjälporganisationer. Inom särskilt 
svenska hjälporganisationer har förståelsen för 
floraprojekt i tropiska och subtropiska områden 
- även sådana där Sverige varit starkt engagerat 
med internationell hjälp - varit mycket ringa. En 
i förhållande till den totala budgeten mycket liten

insats skulle här vara av stor betydelse, liksom 
stöd från våra forskningsråd.

Det är således dags att söka tillräckliga re
surser för att möta aktuella förhållanden, göra 
planer som är tillräckligt optimistiska och själv
medvetna, och kanske lägga upp arbetet med 
ändrade prioriteringar.

Det kan t ex vara nödvändigt - och här krävs i 
så fall nytänkande från både internationella 
hjälporganisationer och forskningsråd - att det 
avsätts extra medel för intensifierade insam- 
lingsexpeditioner, där ändamålet blir att i första 
hand systematiskt samla in stora mängder av 
herbariematerial och - om möjligt - frömaterial 
till fröbanker och odling. Det är också viktigt att 
samla in material för kemiska analyser och fixera 
knopp- och blommaterial för detaljerade framti
da studier.

Från myndigheterna krävs större satsning inte 
bara på resebidrag utan också på resurser för 
museer och herbarier för att kunna ta tillvara 
materialet. Herbariebyggnaderna är ofta över
fyllda och i dåligt skick. Situationen är helt akut i 
Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och Uppsa
la. Medel till teknisk hjälp och materiel är också 
nödvändiga. Den ekonomiska insatsen är ändå 
ganska blygsam i relation till att vi annars offrar 
möjligheten att få kunskap om organismerna och 
chans att rädda en del av dem.

Det är också viktigt att de reseresurser vi har - 
antingen de kommer från privata fonder, forsk
ningsråd eller andra institutioner - delas ut till 
fältarbeten som är välplanerade, har fast an
knytning till aktiva projekt och bedrivs av kunni
ga taxonomer.

En annan aspekt är också värd att beröra, 
nämligen biologens svåra val mellan ett pro- 
blemorienterat forskningsprojekt, som kan ta 
lång tid men väger tungt i meriteringshänseende, 
och en rutinbetonad taxonomisk eller ekologisk 
insats i ett tropiskt område, där tiden och den 
ofta akuta bristen på viktigt material, är begrän
sande faktorer. Vi måste inse betydelsen av den 
senare sortens arbeten. För att hävda dem måste 
vi offra vissa vetenskapliga krav utan att minska

Fig 3. A-C: Aspalathus variegata Eckl. & Zeyh., en ärtväxt som förr växte på de sandiga Cape Flats nära 
Kapstaden i Sydafrika. Nu är den utdöd genom bebyggelse och Acac/a-odling. — D-F: Aspalathus rycroftii R. 
Dahlgr., funnen två gånger under 1966 vid den lilla staden Malmesbury några svenska mil N om Kapstaden. Den 
växte (växer?) i ett litet fragment av naturlig buskvegetation i ett område som annars var i stort sett uppodlat 
(bördig lerjord).
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kravet på kompetens. I den rådande situationen 
behövs snarare ännu mer kompetens och effek
tivitet.

I Peter Ravens rapport poängteras starkt att vi 
snarast bör satsa på de moderna hjälpmedel som 
står till buds, såsom datateknik. Sådan tillämpas 
redan i t ex Ärhus. 1 det ögonblick det är plane
rat hur sådan ska kunna användas effektivt - t ex 
för att återfinna olika organismer insamlade på 
en bestämd plats - bör man söka medel till det. 
Utnyttjandet av databanker och möjligheten att 
få resurser att driva dem bör tas upp till under
sökning.

Under det att krafterna intensifieras på de 
nämnda katastrofhotade områdena får man dock 
inte glömma att djupgående och allsidiga studier 
av struktur, kemiskt innehåll etc inom olika 
grupper fortfarande är lika nödvändiga. Sådana 
undersökningar ger viktig information om var 
önskade egenskaper hos växter är att hämta och 
kan vara avgörande för att man t ex inte i onödan 
skall slösa medel på att söka efter kemiskt eller 
farmakologiskt intressanta produkter hos växt- 
grupper där de saknas eller är sällsynta. Genom 
att ge möjlighet att med viss sannolikhet förutsä
ga okända egenskaper kan en god klassifikation 
ha stor praktisk betydelse.

Sens moral för den här artikeln må väl vara: Om 
vi låter bli att satsa på insamlingsarbete och 
forskning i tropiska och andra hotade ekosy
stem, och om vi går in för en slapp attityd med 
en svag universitetsutbildning i de delar av bio

login som omfattar den globala florans och fau
nans diversitet och deras klassifikation, då ska vi 
åtminstone veta vad detta har för konsekvenser. 
Då ska vi veta att vi på 30 år låter kanske 25 % 
av nu levande arter av organismer försvinna från 
jordens yta utan att vi ens gjorde ett allvarligt 
försök att rädda en väsentlig del av dem till 
vetenskapliga studier eller praktiska ändamål.

Ett varmt tack riktas till vänner och kollegor som 
kommit med synpunkter på artikeln.
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Två exkursioner med Piraten
ERNST NILSSON

Man kan tycka att de historier som Fritiof Nils
son Piraten berättar oss inte skulle kunna lämna 
rum åt botaniska iakttagelser och utläggningar. 
Det är visst inte ovanligt att en författare i förbi
farten talar om att rosorna är röda, maskrosen 
gul, violerna dofta, björken lövas, säden vajar 
med mera. Faller sådant tillräckligt tätt i en text 
kan det till och med hända att denna får rang av 
naturskildring.

Det är inte sådant som frapperar hos Piraten, 
utan att han i en spännande handling eller en 
komisk utveckling kan överraska med ett avsnitt 
av den renaste botanik, ibland avslöjande en 
förvånande sakkännedom och - det är det märk
liga - utan att detta verkar som ”hängt i julgra
nen” men i stället som ett i sin verbala omgiv
ning fullt motiverat och självklart stycke.

Claes Lindskog säger också i sin bok ”Piratens 
värld” (1972), som bygger på erfarenhet från 
flerårig personlig kontakt att ”Fritiof var kunnig 
botaniker och mycket intresserad av såväl vilda 
som inomhusblomster”. Bland de odlade väx
terna intar kryddväxterna en gynnad plats, även 
de som brukas för att göra snapsen mer tilldra
gande.

Tre präster har fastnat i minnet efter ens läs
ning av Piraten: en i tanke som handling mycket 
frånstötande, prosten Hagel, och två sympatiska 
och tilldragande, doktor Silvius och prosten i 
Södra Harpie. - Är det månne enbart en tillfäl
lighet att de två mänskligt sett tilltalande präst
männen av Fritiof Nilsson också gjorts till bota
nister, den ene en kunnig florist och den andre 
god kännare av örtagårdens invånare både i de
ras egenskap av växter och gastronomiska före
teelser och som hade Hagdahl stående bredvid 
Augustinus, trots att hans hyllor var strängt 
ordnade efter ämne?

Silvius' vitblommande timjan

Socknens herde, doktor Silvius, var en fridsam 
man, mer evangelisk än lagisk och mån om de 
ringa i församlingen och inte utan självironi, vil
ket intetdera gjorde honom högre skattad som 
kyrklig ledare av sin hjord.

Endast rena fackmän visste om att Silvius var 
en framstående botanist ”som givit sitt namn åt 
en varietet av Thymus Chamaedrys och som 
författat om skarpsinnighet och lärdom vittnande 
studier över släktet Xanthium”.
Som den förste upptäckte han vitblommande exemplar 
av Thymus Chamaedrys (som dittills endast varit känd 
med röda blommor) och planterade ett antal av dem på 
muren i sin trädgård för att u tröna om färgförändringen 
var bestående. (...) Han fann variationen beständig 
och ansåg sig därjämte kunna fastslå att denna varietet 
kännetecknas av att den övre läppen oftast är tydligt 
urnupen liksom på Thymus Serpyllum.

Ingen kan klaga på den språkligt exakta fram
ställningen som dessutom verkar mycket korrekt 
även sakligt sett. Fritiof Nilsson Piraten är ju 
också beryktad för att inte laborera med san
ningen i de fall då denna går att kontrollera. Här 
står vi dock inför ett fall då man - om man 
underkastar sig besväret av en granskning - upp
täcker att Piraten tillåter sig att ”synda på nå
den” i fråga om vissa botaniska detaljer (och 
kanske ej helt oreflekterat).

Som bekant representeras släktet Thymus hos 
oss, bortsett från den odlade kryddväxten träd
gårdstimjan (Thymus vulgaris), av den vanliga 
Thymus serpyllum, backtimjan, och den mer 
ovanliga T. pulegioides, stortimjan (som på sin 
tid liksom hos Piraten kallades T. chamaedrys). 
Båda är kända också med vita blommor.

Nu faller det sig dessutom så att i de båda 
gamla landskapsflororna, Nils Liljas ”Skånes
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flora” (1838) och F. W. C. Areschougs ”Skånes 
flora” (1866) den av Fritiof Nilsson Piraten be
rörda skillnaden i överläppens kontur också be
handlas. Lilja säger om Thymus serpyllum: 
”hjelmen i spetsen tvåklufven”, och Areschoug: 
”den öfre läppen urnupen”. Om T. pulegioides 
skriver Lilja inom parentes: ”hjelmen hel?” och 
Areschoug: ”den öfre läppen merendels hel”. 
Piraten har således ett gott fackligt stöd när han 
säger ”den övre läppen tydligt urnupen” om 
backtimjan, men ej i vad han för övrigt har att 
andraga i frågan.

Frågetecknet hos Lilja och ordet ”merendels” 
hos Areschoug i fråga om att överläppen hos 
stortimjan är helbräddad i motsats till hos back
timjan tyder på osäkerhet rörande denna skillnad 
de två arterna emellan, och i de båda författarnas 
nya upplagor av sina floror nämnes denna för
modade organografiska skillnad ej alls.

Det är sålunda tydligt att författaren anlitat 
endera Liljas eller Areschougs första upplagor av 
sina floror. Frågan om vilken har visserligen in
gen större betydelse, men man kan gott säga att 
han själv avslöjar det då han skriver ”att den 
övre läppen oftast är tydligt urnupen liksom på 
Thymus Serpyllum’ ’; Areschoug använder också 
ordet ”urnupen” medan Lilja säger ”två
klufven”, et mer ingripande ord än ”urnupen” 
och som Piraten knappast skulle haft skäl att 
ändra på.

Vitblommiga former som ofta uppträder hos 
arter med i vanliga fall färgade blommor är oftast 
resultatet av vad man kallar en förlustmutation, 
en dominant gen har övergått till att vara reces
siv. Den här aktuella övergången från färgade 
blommor till vita är en av de vanligaste förlust
mutationerna, och att Silvius skulle ”ha givit sitt 
namn” åt en form av detta slag och därmed 
vunnit berömmelse är naturligtvis en konstruk
tion, inte avsedd att vara något annat.

Det mest frapperande är att Fritiof Nilsson 
Piraten låter den vitblommande formen av Thy
mus pulegioides samtidigt med färgförändringen 
lägga sig till med den urnupna överläppen hos 
backtimjan. Om han här fullt avsiktligt låtit sin 
fabuleringsförmåga när det gäller händelser och 
öden göra sig gällande även på de exakta detal
jernas område avstår jag med lättnad från att 
söka besvara och slutar med Piratens noggrant 
preciserande lokalupplysning: ”Ännu för ett tio
tal år sedan växte några vitblommande stånd av 
denna rara släkting till vår timjan i sydöstra hör

net av prästgårdens trädgård, invid det gamla 
hylleträdet vars stam böjer sig som ett knä över 
muren.” - Man kan omöjligt taga fel på vilket 
hylleträd det är fråga om!

Efter detta kan det vara på sin plats att peka på 
en annan episod i Silvius’ botaniska göranden. 
När denne reste till Lund ungefär en gång i må
naden kom han i god tid till tåget, berättar Pira
ten, ”och oftast tillbragte han en stund av vänte
tiden hos vildrosen som växte på vår vedbacke 
bortom körplanen”.
Det egendomliga var att doktor Silvius visade samma 
intresse för rosenbusken när den stod vinterbar som 
när den blommade. Han studerade lika gärna de späda 
skotten eller de glatta bladen som de vita blommorna 
eller nyponen som var nästan svarta. Och när de sista 
frukterna fallit för frosten kom han och såg på grenar
na som var ludna av taggar.

Detta är en sannfärdig beskrivning av rhodolo- 
gisk metodik, då så är av nöden, och tyder på att 
Piraten var förtrogen med densamma. (För öv
rigt har han, endast inom parentes sagt, i samma 
novell som frestat oss till vad som förekommit 
här ovan, vid ett besök i Vantecks rosengård gett 
ett prov även på estetisk rhodologi som söker sin 
like.)

Han hade bett far att rosen för all del måtte aktas så att 
den inte kom till skada när veden höggs och stackades, 
det var en sällsynt ros, den var rar. Och far hade 
lovat. Rosen överlevde doktor Silvius många år och 
som gymnasist bestämde jag den till Rosa Pimpinelli- 
folia L. Närmaste kända växtplats var läget Fortuna 
vid Öresund.

”Närmast kända växtplats var läget Fortuna vid 
Östersund” står det i min Delfinupplaga från 
1970, men jag ändrade egenmäktigt till Öresund 
vid vars kustfiskeläget i verkligheten ligger. Men 
med kännedom om att man inte alltid ”tar Pira
ten där man släpper honom” ville jag ändå för
säkra mig om hur han uttryckt sig i originalupp
lagan 1940 och fick med välvillig hjälp från Mal
mö Stadsbibliotek veta att Fritiof Nilsson Piraten 
i överensstämmelse med verkligheten skrivit 
Öresund, som under tryckningarnas gång trans
formerats till Östersund.

Vid ett tillfälle här ovan trodde vi oss finna att 
Areschougs skåneflora 1866 var det mest sanno
lika litterära ursprunget till talet om den urnupna 
överläppen hos Thymus, och man kan tryggt sä
ga att det är på denna källa Fritiof Nilsson Pira
ten bygger sin uppgift om ”närmaste kända 
växtplats” för pimpinellrosen. Areschoug (1866)
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anger nämligen Kullaberg och fiskeläget som 
dess lokaler, medan Lilja (1838) ännu ej kände 
den sista lokalen. Härmed har vårt antagande att 
Piraten hämtat sin kännedom om den urnupna 
timjansläppen ur Areschougs ”Skånes flora” 
(1866) avancerat mot en ”till visshet gränsande 
sannolikhet”.

Innan vårt ämne kan anses som alldeles uttömt 
kan det vara skäl att observera en ortografisk 
detalj, nämligen den att Piraten här i ”Historier 
från Färs” skriver ”Thymus Chamaedrys” och 
”Thymus Serpyllum”, således både genus och 
species med stor begynnelsebokstav medan man 
nu skriver Thymus serpyllum etc. Detta är emel
lertid inte sensationellt därför att man förr bru
kade Piratens skrivsätt, men redan 1866 skrev 
man dock Rosa pimpinellifolia och ej som Pira
ten ”Rosa Pimpinellifolia”.

I ett följande avsnitt ur ”Vänner emellan” bru
kar Fritiof Nilsson Piraten ett annat skrivsätt. 
Om det var en ”principsak” att använda initialer 
i botaniska namn som ovan så ändrade han sig 
radikalt när han i stället för stora bokstäver i 
början av såväl släkt- som artnamn använde små 
bokstäver på båda platserna, i vårt fall ”ulex 
europaeus”, även detta stridande mot vedertaget 
bruk. Kan Piraten möjligen i det ena som det 
andra fallet ha ansett det höra till licentia poetica 
att göra efter behag i litterär text i fråga om 
sådana här detaljer?

Villblommande ärttörne

Det kan inte hjälpas att det tar en stund innan vi, 
nog förberedda, i Fritiof Nilsson Piratens säll
skap en sakta gryende och kall senhöstmorgon 
når fram till ärttörnet på Tjörnekullen - en god 
stund, därför vi först vill utreda vad vi har där att 
göra; egentligen rör det sig nämligen om en blo
dig handling, en sådan som man skall ha vägande 
skäl för att blanda sig i.
Julafton 1977 på Österlen var traktens beryktade 
vindar i mer aktiv verksamhet än vanligt. Stor
men började att likna julstormen 1902 som jag, 
då sjuåring, upplevde och aldrig kunnat glömma. 
Emellertid var juldagsmorgon helt lugn och där
till solig, och när vi gjorde en utflykt till de hedar- 
tade kambriska sandstenshallarna kring Simris
hamn (denna gång åt norr) till och med blomma
de ärttörnet, Ulex europaeus, och en bunt ris 
med tätt sittande klargula blommor mellan

j l 'I
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Ärttörne. Vinjett av Ulf Malmgren

smärtsamt stickande tornar blev det årets julbu
kett på spiselkransen.

Så snart tiden tillät plöjde jag genom mitt 
hemmaförråd av svenska riksfloror samt ett par 
av provinsens egna för att se vad de hade att 
mäla om detta. Då dessa publikationer är allmänt 
bekanta nämner jag här endast författare och 
tryckår jämte angiven blomningstid:
Lindman 1926
Ursing 1945
Krok & Almquist 1960
Lid 1974
Lilja 1870
Weimarck 1963

juni
juni
försommaren
juni
maj-juni
maj-juli

Alla ange maj-juli som blomningens gränsmåna
der och ingen av dem känner till någon blomning 
från eftersommaren till vintern, men just nu hade 
vi i alla fall en julbukett i handen.

En gammal arbetskollega från min tid på Gull- 
åkers växtförädlingsanstalt i Hammenhög i slutet 
av trettiotalet och början av fyrtiotalet och sen 
dess trädgårdsmästare i Simris, Gustav Svens
son, har dock senare meddelat mig följande (brev 
1980):
Den enda säkra minnet, daterbart till månad men ej till 
år, har jag av veckan före jul för ungefär tio år sedan då 
jag en dag åkte till Baskemölla för att hämta ett fång 
har-ris. Då blommade ärttörnet på Vårhallarna (N. om 
S-n). Jag tog hem en bukett där dock knopparna aldrig 
gick i blom.
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Som en direkt utmaning av ödet fanns bland 
årets julklappar även - det kommande Linnéåret 
i tidig erinran - den nyss tryckta översättningen 
av Wilfrid Blunts ”The compleat naturalist” 
(Carl von Linné, 1977), där en helsida visar Lin
né på knä framför det gulblommande ärttöret på 
Putneyheden. Denna händelse omtalas även av 
Oscar Wilde i ”De profundis”. Hans ord härom 
fungerar som bildunderskrift (översatta av Gull 
Brunius): ”Linné föll på knä och grät av glädje 
när han för första gången såg den långa heden i 
ett engelskt berglandskap gulfärgat av det vanli
ga gultörnets gulbruna aromatiska blommor.”

En äldre bekant översättning av Anna Lam
berg från 1922 talarom att Linné sågen ”engelsk 
hed stråla gul av ginstens aromatiska blommor” 
och Harriet Hjorth (Blomstervandringar II, 1960) 
att Linné såg nämnda hed ”lysa gul av det vanli
ga ärttörnets solgula, aromatiska blommor”, 
medan Wilde själv säger att det som så djupt 
berörde Linné vid detta tillfälle var ”the long 
heath of some English upland made yellow with 
the tawny aromatic blossoms of the common 
furze”. I det engelsk-svenska ficklexikonet står 
att ”tawny” är det samma som ”läderfärgad, 
brun” och efter semikolon ”solbränd” och det 
väcker hos olika tolkare minnet av olika nyanser, 
men ärttörnet har i varje fall ej gulbruna blom
mor; Fritiof Nilsson Piraten - nedan - som byg
ger på självsyn låter dem till och med ljusna till 
svavelgula. Man kan ju även våga misstänka att 
Wildes färg i minnet av ärttörnesblomman var 
gulbrun, om det än är djärvt!

Anna Lamberg låter heden ”stråla gul av gins
tens aromatiska blommor men Wilde talar om 
”the common furze” som är lika med ärttörne. 
Redan Linné skilde till sist mellan Genista och 
Ulex, men när han i slutet av april 1735 (enligt 
vår almanacka några dagar in i maj) reste i norra 
Tyskland fann han enligt egen utsago i ”Iter ad 
exteros” (Ewald Ährling: Carl von Linnés ung
domsskrifter 2, 1888) att ”bland ljungen växte 
Genista spinosa med sina gula, skiöna blom
ster”, men härmed menade han just ärttörnet, 
som innan han i ”Species plantarum” (1753) gav 
det namnet Ulex europaeus kallades Genista 
spinosa.

Man har ibland betvivlat händelsen med den 
knäböjande Linné framför en blommande hed 
med Ulex, men den har å andra sidan sådana 
sagesmän att det är tveksamt om man kan göra 
det.

I den klassiska och grundläggande levnads
teckning av Linné (1903) som rätt och slätt heter 
”Linné” hänför Th. M. Fries denna berättelse 
till ”historiernas” område och skriver att den är 
utan ”hvarje grund” vilket bevisas ”lätteligen 
däraf ’ att Ulex blommar om våren, ”men Lin
nés Englandsvistelse inföll under högsomma
ren”.

Knut Hagberg (Hammarby och Oxford, 1958) 
anmärker att Fries invändingar inte har skäl för 
sig, eftersom ärttörnet (som han kallar gultörnet) 
kan ”faktiskt ha en efterblomning på hösten” 
(och ovan har vi ju påträffat det i blom ännu 
senare).

Men eftersom den lärdomshistoriska delen av 
ärendet är av engelsk upprinnelse har vi allt skäl 
att se efter vad utländsk och främst brittanisk 
floristik har att anföra om ärttörnets blomning.

Den ledande engelska floran, Clapham- 
Tutin-Warburg: ”Flora of the British Isles” 
(1962) säger att Ulex europaeus blommar 
mars-juni ”and separately during a mild winter” 
och ”Flora Europaea” II: ”flowering season 
variable, but chiefly in spring and late winter”. 
Till yttermera visso ser vi också efter i två utför
liga örtaböcker: en rikt och originellt illustrerad 
”Herbs and the fragrant garden” av Margaret 
Brownlow (1963) som skriver: ”The flowering 
season in March to June, but there are often 
golden tokes in other months, particularly during 
the winter”, och Mrs M. Grieve, ”A modern 
herbal” (New York 1974) på mer än 900 sidor 
tvåspaltig petit som ytterligare säger: ”They 
open from early spring right up to August and 
even later, but the bushes are to be found in 
blossom, here and there, practically all the year 
round.”

Och varför skulle vi inte här låta Edith Holden 
i den efter hennes död i faksimil utkomna dagbo
ken ”The country diary of an Edwardian Lady” 
(12 impressions 1977-1979, vilket den är väl 
värd; som ”Naturdagbok av en engelsk dam året 
1906” i sin 2:a upplaga 1978) berätta hur hon den 
23 januari såg att ”the Gorse was in blossom, till 
within a week or two ago, but the sharp frosts of 
the past week have nipped off the bloom” och att 
”1 gathered some Gorse blossom on my way 
home” den 12 febrauri. För övrigt citerar hon en 
dikt av E. B. Browning om ärttörnet där sista 
strofen just handlar om Linnés bekanta reaktion.

Olyckligtvis - för utrymmets skull - kan vi 
med bibehållen heder knappast undgå att här
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även återge vad Harriet Hjorth har att anföra i 
vårt ämne i sina näpna ”Blomstervandringar”:
(Normandie) Över de risiga slätterna mot havet gick 
jag långa promenader och överallt blommade gultör- 
net, Ulex europaeus, vildmarkernas, bergens och de 
atlantiska hedarnas ört. Det låga riset med sina häng
ande gula läppklockor täckte de vida hedarna, så att de 
ännu i mitt minne är en oändlig matta av gult i gult. Det 
var i slutet av november och det blommade som en 
sommardröm. (...) Även på Irland blommar guitörnet, 
furzen, höst, vinter och vår i mäktiga böljor av gyl- 
lengylt ända upp för bergens sluttningar. (...) Och jag 
minns en februarimorgon vid Ballinskeligs Bay på Ir
lands sydkust (...) på natten hade det kommit snö 
över County Kerry, och bergens toppar låg vita som 
alplandskap. Men furzen blommade!

Man strävar som synes ej särskilt mycket för att 
ge ärttörnet rätt att blomma vid högsommarens 
slut men desto mer under vintern, men ändå så 
mycket att Linné, om året var lämpligt, hade 
möjlighet att med tårade ögon böja knä för ett 
blommande fält med ”furze” i augusti 1736 om 
han så fann för gott.

Sent omsider når vi nu fram till det som var 
avsett som kärnan i denna uppsats men som 
radmässigt räknat mer ser ut som dess avslut
ning: vi har kommit till Tjörnekullen i Fritiof 
Nilsson Piratens novell ”Morgon” i boken 
”Vänner emellan”. Det var en sakta gryende, 
råkall och dimmig senhöstmorgon i risig, snårig 
och svårframkomlig miljö. ”Han” (i hela berät
telsen namnlös) hade stor möda att ta sig fram 
och igenom med den tunga kroppen och undvika 
att ge spår efter sig, blodspår ej minst. Men ef
tersom vårt intresse just nu är riktat mot botani
ken lämnar vi det kriminella och vad därtill hör 
med fjärdingsmannens, om ej friande så för oss 
förlösande ord när ”han” trots allt kom i rättvi
sans klor: ”Du kunde säkert ha fått licens om du 
tålat dej”. - Men det var världskrig och ont om 
fläsk.
Han ryckte till, det var törnet som stack honom rätt 
igenom blåställ och skjorta och yllet närmast kroppen. 
Nyss var det mörkt omkring honom och nu dager så 
gott det kunde dagas i dimman som fortfarande stod 
lika tät. Han hade sovit, skuldrorna värkte av kyla. 
(...) Kanske heter det rättare snåret än snåren för det 
är ett enda ogenomträngligt harg av hagtorn och slån 
där på en gång småfåglar häckar och räven söker ly när 
han är jagad. I bry net sticker långa hallonspön ur bus
karna och ytterst går ett bälte av ulex, vasst och hin
dersamt som taggtråd.

Detta sista erinrar mig om en passus i den förut 
nämnda ”A modern herbal” om att professor

Henslow 1905 nämner att Ulex ”has also been 
(...) sown in drills with Peas, providing a good 
defence against the attack of birds and mice”.

För mig är det ofattbart hur en samodling av 
ärttörne och ärter skulle åstadkommas i prakti
ken, mellan två komponenter med så olika gro- 
ningssätt och allmän livscykel. Och om den kun
de realiseras skulle nog ärttörnet bli till vida 
mindre hinder för fåglar och möss än för ärtploc
karna. De behövde vara utrustade som Piratens 
”hjälte”: ”När han höjde axlarna och gäspade 
fick han ett nytt sting i sidan. Han fångade ulex- 
grenen och drog den framåt, fingrarna var hårda 
som horn och hade inget men av törnarna” - 
Möjligen skulle ärterna skördas mogna men min 
jordbrukspraktik räcker, även om så vore, ej till 
för att jag skulle kunna fatta det praktiska tillvä
gagångssättet (vilket, för all del, inte heller är 
nödvändigt). - Emellertid, och det är i vårt sam
manhang det intressantaste:

Han satt på en sten vid Tjörnekullen och hade ett 
ulexbestånd inpå livet på sig, det blommade trots sen
hösten. Ärttörnet är villblommande och aktar varken 
väder eller solstånd när det tränger på i knopparna. Var 
årstid finner man blommande törne.

Men låt nu vara att ”Morgon” är ett gott exem
pel på Piratens omtalade teknik att med ett upp
båd av i minsta detalj riktiga och, för den som 
vill, kontrollerbara accessoriska redogörelser 
vilseleda sina läsare till att även taga hans fiktio
ner som dagsens sanning - ja, låt så vara, men är 
”Morgon” inte också en för svensk floristisk 
lärdomshistoria viktig källskrift? Jämför våra 
svenska floror och Th. M. Fries’ kategoriska 
förnekande av möjligheten att Linné i hänförelse 
kunde böja knä framför en hed med blommande 
Ulex, därför att växten blommar om våren och 
”Linnés Englandsvistelse inföll under högsom
maren”, med Piratens nästan handgripliga pre
sentation av det villblommande ärttörnet vid 
Tjörnekullen!

En av hans detaljer kanske det är skäl att stan
na vid till sist, nämligen det påståendet att ”den 
svavelgula blomman har ibland ett stänk av blod
rött, likväl är detta sällsynt”. Själv känner jag 
inte detta fenomen vare sig från naturen eller 
litteraturen (vilket naturligtvis inte bevisar att 
det inte är att finna på det ena stället som det 
andra). Piratens liksom påhängda ”likväl är detta 
sällsynt” kan möjligen tyda på att han på förhand 
ville ta udden av invändningar som han ej ansåg
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uteslutna. Han hade ju också god användning för 
detta ”stänk av blodrött”.

När ”han” med sina hornhårda fingrar 
”fångade ulexgrenen och drog den framåt var det 
tre blommor på den”
och en av dem hade en blodfläck i det gula, på den 
blomman stannade hans blick. (...) Han nöp av 
blomman, höll den mellan tummen och pekfingret, stir

rade uttryckslöst på den. (...) Han gned blomman mot 
knogarna på höger hand och när den röda fläcken inte 
lämnade spår efter sig lät han blomman falla utan att se 
åt den, det var inte blod. Men själv var han blodig, 
först nu blev han varse det.

Härmed tar Fritiof Nilsson Piraten farväl av den 
Ulex-blomma som har ”ett stänk av blodrött”, 
och även vi - ty ”likväl är detta sällsynt”.

Enkät om värdefulla vätmarksområden

Enkät om värdefulla vätmarksområden

Statens naturvårdsverk inventerar våtmarker in
om ett område som framgår av vidstående karta. 
Området kommer att fältinventeras sommaren 
1981. Som komplement till pågående flygbilds- 
kartering har en enkät sänts ut till lokala ideella 
organisationer för att få kännedom om bota
niskt/zoologiskt värdefulla vätmarksområden. 
Vi söker ytterligare personer med sådana kun
skaper villiga att delta i enkäten.

För ytterligare information och beställning av 
enkätformulär kontakta Christer Göransson, 
Kerstin Heilman, Maria Månsson eller Tönu 
Ots, statens naturvårdsverk, naturresursavdel
ningen - våtmarksinventeringen, Box 1302, 
171 25 Solna, tel 08-98 13 20.
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Under senare år har intresset för Sveriges flora 
ökat starkt. I ett flertal landskap planeras nya 
landskapsfloror och ett par har redan kommit ut. 
I häfte 6, 1979, av Svensk Botanisk Tidskrift be
skrivs de flesta av de pågående projekten i ett 
antal intressanta artiklar. Som statistiker saknar 
jag dock diskussioner om fördelar och nackdelar 
med olika sätt att lägga upp en inventering av 
floran i ett landskap. Det är därför denna artikel 
kommit till. Först vill jag tillägga att jag haft 
förmånen att som amatör få delta i Per-Arne 
Anderssons inventering av Dalslands flora. Upp
läggningen av den har givetvis påverkat min upp
fattning.

Den perfekta floran

Låt oss först anta att vi skulle kunna få en per
fekt kännedom om ett landskaps flora. Vad skul
le det innebära? Jo, att vi skulle veta den exakta 
växtplatsen för varje fanerogam- och kärlkrypto- 
gamexemplar i landskapet under någon viss tids
period. Dessutom skulle det innebära att varje 
exemplar vore säkert bestämt till art (och att 
arten alltså alltid vore möjlig att entydigt be
stämma). Vissa exemplar skulle dock ignoreras, 
nämligen de som direkt planterats av människor 
och i vissa fall ”ättlingar” till sådana.

Det finns mycket i verkligheten, som avviker 
från denna ideala situation. Ine ens för ett litet 
landskap är det möjligt att få kännedom om mer 
än en ringa bråkdel av alla växtexemplar. Det är 
inte ens självklart vad man skall mena med ett 
exemplar. För de flesta arter torde begreppet 
vara någorlunda entydigt, men för arter som har 
vegetativ förökning (med revor, jordstammar, 
rotskott etc) kan det vara mer problematiskt för 
att inte säga omöjligt. En annan avvikelse från 
det ideala fallet är att inte alla exemplar går att 
säkert bestämma till art ens av den mest kunnige 
florist. Det kan gälla outvecklade exemplar av 
diverse arter, Calli trie he-exemp\ar utan frukter, 
hybrider av Salix, exemplar av svårindelade 
grupper inom släktena Taraxacum och Hiera- 
cium osv. Slutligen är det inte alltid säkert vad 
som avsiktligt planterats av människor.

Olika sätt att inventera

Frågan är nu hur man skall lägga upp en florain- 
ventering, som tar hänsyn till problemen ovan 
men ändå försöker ge en så sann bild som möjligt 
av landskapets flora. Var skall man leta? Skall 
några arter prioriteras och i så fall vilka? Ja, det 
finns givetvis en mängd sätt att utnyttja resur
serna. Jag tänker här ta upp fyra olika metoder.
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A. Raritetsjakt

Om man skall anteckna alla arter man ser på en 
lokal, kan det ta lång tid. Då flera arter kan 
tyckas mycket vanliga ”överallt”, kan det före
falla onödigt att alls bry sig om dem. I stället 
skulle man kunna ägna mer tid åt de ovanligare 
arterna. Det blir då naturligt att dela upp alla 
kärlväxter i vanliga och ovanliga. De vanliga kan 
sedan ignoreras helt, medan för de ovanliga alla 
funna lokaler noteras. Metoden uppmuntrar till 
efterforskning i rika (ofta kalkhaltiga) områden, 
där rariteter kan väntas dyka upp. Torftiga om
råden kan däremot med fördel ignoreras. Vilka 
arter är nu vanliga respektive ovanliga? För vissa 
som blåbär och skogsfru torde det vara självklart 
vilken grupp de skall placeras i. För andra kan 
det vara mera tveksamt. Det kan också bli pro
blem med arter som är sällsynta i ett delområde 
men oerhört vanliga på andra håll i landskapet. 
En väsentlig invändning mot metoden är att om 
vissa arter ignoreras, kan det bli svårt att märka 
om de så småningom avtar i frekvens.

För en statistiker kan den här metoden kännas 
främmande. Han skulle kanske vilja föreslå en 
helt motsatt, där alla arter ägnas samma intresse. 
Innan jag beskriver den metoden, vill jag bara 
göra vissa grundläggande förklaringar.

Den statistiska termen population används för 
den mängd av objekt som man vill undersöka och 
uttala sig om. I vårt fall borde mängden av alla 
exemplar av kärlväxter i landskapet (med undan
tag av odlade) vara en lämplig population. För 
varje art finns då en (okänd) siffra på antalet 
exemplar per år inom varje geografiskt delområ
de. Inventeringens syfte skulle då vara att för 
varje art ge en uppskattning av dessa antal. Som 
nämnts är dock termen exemplar svår att definie
ra på ett vettigt sätt för många arter. Man skulle 
här kunna överväga att använda något mer en
tydigt begrepp som volym eller vikt, men det 
skulle knappast uppfattas som särskilt menings
fullt av någon.

Enklare blir att i stället definiera en population 
av geografiska delområden av landskapet. I teo
rin skulle det då vara möjligt att för varje delom
råde entydigt avgöra om en art växer där eller 
inte. Med denna indelning blir huvudfrågan: I 
hur många delområden växer arten?

Vi kan nu gå över till att beskriva den andra 
metoden.

B. Mängdriktig undersökning

Vi antar här att delområdena är mycket små. Det 
finns följaktligen många av dem. Exempelvis kan 
man tänka sig 10x10 m-rutor. Göransson (1981) 
fann denna storlek lämplig. Antalet sådana rutor 
blir i Sveriges minsta landskap Öland ungefär 
13.420.000 och i Jämtland 341.600.000 cirka. Alla 
sådana rutor kan givetvis inte undersökas. Med 
någon lämplig statistisk urvalsmetod väljs i stäl
let ett lämpligt antal rutor ut. Dessa undersöks 
noga och man antecknar för varje ruta vilka arter 
som påträffats. För varje art kan man sedan upp
skatta det totala antalet rutor i landskapet i vilka 
den förekommer.
- Här är det oväsentligt om en art är vanlig eller 
ej. I de rutor som undersöks antecknas alla funna 
arter (utom odlade). Vid en strikt tillämpning av 
metoden görs inga anteckningar från grannrutor- 
na även om man skulle upptäcka en stor raritet 
där (som t ex ett nyfynd av sjönöt, Trapa na- 
tans).

Det finns många fördelar med denna metod. 
Då de undersökta rutorna ej är subjektivt valda, 
kan man för de vanligare växterna få en ganska 
god uppfattning om förekomsten. Då rutorna kan 
undersökas noga, löper inte mindre iögonenfal
lande eller svårexaminerade växter så stor risk 
att förbises som annars. Trots detta kan metoden 
knappast rekommenderas som enda metod vid 
en landskapsflorainventering. En uppenbar 
nackdel är att rariteterna försummas och att det 
blir svårt att få fram en bra bild av utbredningen 
av mindre vanliga växter. Med andra ord funge
rar metoden bra för vanliga växter men sämre för 
ovanligare. Jag återkommer senare till metoden, 
använd som en förstudie.

SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981)

C. Storområdes undersökning

Ingen av de två extrema varianter som hittills 
beskrivits torde vara någon särskilt lämplig me
tod att undersöka ett landskaps flora. Ett popu
lärt alternativ tycks vara att inte använda de 
smårutor som nämndes i B utan relativt stora 
delområden, här kallade storområden. Då dessa 
inte blir så många, kan man undersöka alla och 
leta efter varje tänkbar årt på för den lämpliga 
lokaler. Då arten väl är funnen, kan den i fort
sättningen helt ignoreras i delområdet i fråga. 
Flera av de nuvarande undersökningarna använ
der denna metod (om än något modifierad för
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mycket ovanliga arter). Metoden är enkel och 
relativt snabb. En nackdel är att man inte kan få 
någon särskilt detaljerad bild över utbredningen. 
Om undersökningen skall användas som under
lag för en större flora, exempelvis för hela Sveri
ge, torde dock noggrannheten vara tillräcklig. 
Om man senare vill ha möjlighet att kontrollera 
om arten finns kvar eller en felbestämning gjorts, 
kan det vara lämpligt att inte bara "pricka av” 
arten utan även att ange lokal, så som sker vid 
den pågående inventeringen av Smålands flora 
(Christoffersson 1979).

De flesta som använder denna metod har valt 
kvadratiska delområden i enlighet med de eko
nomiska kartbladen 5x5 km (Ericsson 1979, 
Danielsson 1979, Carlsson 1979, Christoffersson 
1979, Nilsson 1979) eller med kvadratiska 
2,5x2,5 km-rutor (Berglund & Wachtmeister 
1979). Däremot har Genberg (1977) valt mer ore
gelbundna men ungefär jämnstora delområden.

D. Anderssons dikotoinisering

En annan metod används av Andersson (1981). 
Liksom i metod A delas växterna upp i vanliga 
och ovanliga. För vanliga arter används samma 
metod som i C, dvs på alla 5x5 km-rutor anteck
nas om de är funna eller ej. Dessa växter finns 
därför förtecknade på en s k krysslista och kan 
lämpligen kallas krysslisteväxter. För övriga väx
ter antecknas exakt plats för alla funna lokaler. 
Denna metod ger samma överskådlighet för de 
vanliga växterna som metod C och dessutom 
möjlighet till en detaljerad utbredningsbild för de 
ovanligare (prickkarteväxterna). Det största 
problemet med denna metod är att göra en rimlig 
uppdelning i vanliga och ovanliga arter. Jag åter
kommer till det senare.

Presentation av insamlade data

Oavsett vilken metod man använder är det vik
tigt att presentera de insamlade resultaten på ett 
så enkelt och överskådligt sätt som möjligt. Det
ta kan ske med lokalförteckningar eller med figu
rer eller allra helst med bådadera.

För att möjliggöra en lista av lokaler för ovan
ligare arter bör inventerarna ange lokal för varje 
”intressant” fynd i ett speciellt kartotek. Där 
bör anges riktning och avstånd till närmaste 
gård, tjärn eller annan på topografiska eller eko
nomiska kartan angiven plats. För att underlätta

senare kontroll av lokalen och möjliggöra dator
användning kan som komplement koordinater i 
rikets nät anges, lämpligen enligt RUBIN-syste- 
met (Björkbäck 1979).

I själva landskapsfloran bör, som både An
dersson (1981) och Björkbäck (1979) påpekar, 
lokalerna anges enligt det förra systemet. Koor
dinater kan övervägas vid lokaler långt från an
vändbara på kartan namngivna platser, men då 
endast som komplement.

Det finns flera skäl till en noggrann lokalangi
velse.
(1) Floran skall kunna användas som guide för 
den som vill finna en speciell växtart på en viss 
plats.
(2) Den som finner en mindre vanlig växt skall i 
floran kunna avgöra om han gjort ett nyfynd, 
värt att rapportera.
(3) Man skall i viss mån kunna kontrollera att 
inte felaktiga växtbestämningar gjorts även om 
inga belägg tagits.
(4) Det skall med florans hjälp vara möjligt att 
undersöka växtvärldens förändring.

För arter som saknar lokalangivelser missar man 
alltså dessa möjligheter. Det kan därför vara 
lämpligt att notera en lokal per 5x5 km-ruta för 
krysslisteväxterna.

Utbrednings bilder

Figurer över arternas utbredningar är i första 
hand avsedda att ge en överskådlig bild av deras 
förekomst i landskapet eller i ett större område, 
t ex Sverige eller Europa (Jonsell 1979). Ju större 
området är desto mindre preciserad behöver lo
kalangivelsen vara. Figurerna kan användas 
även av andra skäl, t ex för att visa hur känne
domen om en arts utbredning ökat under en in- 
venteringsperiod (Weimarck & Weimarck 1979).

Följande tre typer av figurer är användbara 
här.

Lokalcentrerade figurer. Om de exakta lokalerna 
har noterats, kan man som Andersson (1981) låta 
varje fynd åskådliggöras av t ex en fylld cirkel 
med medelpunkten i fyndplatsen och därmed 
åstadkomma en prickkarta över artens utbred
ning i landskapet. Fig 1 visar på det sättet 
vattenstäkrans utbredning i Dalsland.
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Fig 1. Lokalcentrerad utbredningskarta för Oenanthe 
aquatica (vattenstäkra) i Daisland. Ur Flora över Dal 
(Andersson 1981).
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Fig 2. Rutbaserad utbredningskarta för Oenanthe 
aquatica (vattenstäkra) i Daisland. Ur Flora över Dal 
(Andersson 1981).

Rutbaserade figurer. Om man bara angett i vilka 
(i regel kvadratiska) rutor en art är funnen, får 
man nöja sig med att ge dessa rutor ett annat 
utseende än andra rutor. Exempelvis kan man 
som Haeupler (1976) rita en fylld cirkel i rutans 
mitt. I Fig 2 används denna figurtyp för att visa 
vattenstäkrans utbredning på Dal. Det torde vara 
obestridligt att Fig 2 inte ger en lika bra utbred- 
ningsbild som Fig 1.

En rutbaserad figur av denna typ kan i vissa 
avseenden se märklig ut. Om t ex en ruta till 
större delen ligger i en sjö och en lokal av säg 
Sankt Pers nycklar, Orchis mascula, har hittats i 
ett strandområde vid ena kanten, kan cirkeln 
komma att ligga helt i sjön. Vill det sig riktigt illa, 
kan en stor del av ”lokalmarkeringarna” hamna i 
”orimliga” områden. Ett sätt att undvika sådana 
effekter är att fylla hela rutan och inte bara en 
cirkel i den.

Figurer baserade på koordinater är väsentligen 
specialfall av rutbaserade med i regel stor nog
grannhet.

En fördel med rutbaserade figurer är att de 
snabbt kan åstadkommas med hjälp av dator.

Frekvensåtergivande figurer. Om man på något 
sätt åstadkommit ett mera varierat mått på hur 
vanlig en art är i en viss ruta, kan man åskådlig
göra detta som i föregående typ men med olika 
schatteringar eller färgnyanser i rutorna. Se 
Fig 3. Denna typ av figur kan med fördel använ
das för en utbredningskarta över t ex Sverige, 
där man slagit ihop nio 5x5 km-rutor till en 
15x15 km-ruta med möjliga frekvenser mellan 0 
och 9. Se även Björkbäck och Gustafsson (1979) 
och Björkbäck m fl (1976).
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ÖSTERGÖTLAND
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Västervik

SMÅLAND

Fig 3. Frekvensåtergivande utbredningskarta för Hepatica nobilis (blåsippa) i norra Småland och södra Östergöt
land. Ur Forskning och Framsteg (Oredsson 1974), omritat. Ju mörkare färg, desto högre frekvens.

Uppdelning i kryssliste- och prickkarteväxter

Personligen anser jag att en inventering enligt 
metod D har många fördelar. När väl uppdel
ningen i ovanliga och vanliga växter är klar, kan 
man sprida listor över krysslisteväxterna till in
tresserade amatörer och professionella botani
ker. Lämpligen kan man även sända en lista över 
tänkbara prickkarteväxter. Det underlättar för 
intresserade att avgöra vilka observationer som 
är värda att rapportera. För krysslisteväxterna 
noteras bara en lokal per 5x5 km-ruta medan för 
prickkarteväxterna alla lokaler anges. 1 övrigt 
hänvisar jag till Andersson (1981).

Flur skall nu uppdelningen (dikotomiseringen) 
i vanliga och ovanliga växter ske? För de flesta 
arter torde det gå ganska lätt att avgöra vilken av 
de två grupperna den skall tillhöra. För övriga 
skulle det kunna bestämmas av exempelvis Hul
tén (1971) eller av någon äldre flora över land
skapet. Bättre är dock att först ägna minst en 
säsong åt att få en ungefärlig bild av landskapets

nuvarande flora. Denna förundersökning kan gö
ras mer eller mindre systematiskt. En möjlighet 
är att göra den enligt metod B. En väsentlig 
fördel är att man då får möjlighet till en objektiv 
bedömning av hur vanliga de allmännare arterna 
är. Dessutom ges framtida forskare möjlighet att 
objektivt undersöka frekvensförändringar för 
vanligare arter.

1 enlighet med metod B väljer vi nu slump
mässigt ut vilka av rutorna som skall undersö
kas. Storleken lOx 10 m befanns vara lämplig av 
Göransson (1981). Han fann att en inventerare 
kunde på en halv timme notera ”nästan samtliga 
arter av kärl växter”.

Urvalet kan ske på flera olika sätt, t ex med 
obundet slumpmässigt urval (OSU). Vid detta 
urval väljer man slumpmässigt ut vilka rutor som 
skall med på ett sådant sätt att valen är oberoen
de av varandra och så att alla rutor har samma 
chans att komma med.

Hur stort stickprov behövs? Eller annorlunda 
uttryckt: Hur många av landskapets tiotals eller
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hundratals miljoner rutor behöver vi undersöka? 
Tyvärr finns inget självklart riktigt svar. Vad 
man kan säga är att ju fler rutor man undersöker, 
desto noggrannare uppskattningar kan göras, om 
artbestämningsprecisionen inte minskar. A and
ra sidan kan man förlora noggrannhet om man 
måste göra avkall på artbestämningssäkerheten 
för att hinna inventera flera rutor.

Efter dessa självklara allmänna påståenden 
gäller det nu att försöka finna ett lämpligt krite
rium på när vi skall överföra en växt till krysslis
tan. Först måste vi då bestämma hur vanlig en 
prickkarteväxt kan tillåtas vara, alltså hur stor 
andel av populationens rutor den maximalt får 
finnas i. Detta gränsvärde betecknar vi med PG 
och antar till vidare att PG = 1 %. Det är svårt att 
i förväg avgöra om denna gräns är realistisk. 
Man bör egentligen veta ungefär den sanna pro
portionen för alla arter innan man sätter gränsen. 
En viss vägledning ger Oredsson (1974), som vid 
en liknande undersökning i 336 skogsrutor fann 
att 228 arter fanns i 4 eller fler rutor. Det är dock 
svårt att av detta dra slutsatser om hur många 
arter med frekvenser över 1 % man skulle få vid 
en undersökning över alla vegetationstyper. Av 
intresse här är också Göranssons (1981) uppgift 
att han vid en liknande undersökning i Kinda 
fann i genomsnitt 30 arter per lOx 10 m-ruta. Om 
man räknar med 1000 arter totalt, skulle det in
nebära att den genomsnittliga relativa frekven
sen per art är 3 %.

Vi antar alltså att PG = 1 %. Vi anser vidare, att det är 
värre om en (sann) prickkarteväxt hamnar på krysslis
tan och därmed inte inventeras så noga, än om en 
(sann) krysslisteväxt hamnar fel. Vi väljer därför en 
gräns uppåt, som stickprovsproportionen helst inte bör 
överskrida. Kalla denna gräns b och låt ba vara 2 %. Vi 
anger slutligen en risk för att stickprovsproportionen 
överskrider 2 % även om PG = 1 %. Denna sannolikhet 
kallar via och sätter a till 1 %. Om vi nu tillåter oss att 
utnyttja en normalfördelningsapproximation, erhålles 
därmed följande olikhet, där n = stickprovsstorleken:

P« + Z| -a’ V Pg-O-Pg) <b (I)

där Z|_a är den punkt, som i normalfördelningen med 
medelvärde 0 och standardavvikelse 1, delar upp för
delningens yta i två delar så att (1 -a) av ytan ligger till 
vänster och a till höger.

Insättning av z099 = 2,3263, PG = 0,01 (1 %), b = 
0.02 (2 %) och a =' 0,01 (1 %) ger n > 535,8.

Enligt detta skulle det räcka med 536 rutor för att 
uppfylla det ställda kravet. Det kan noteras att 
detta tal blir oberoende av det totala antalet rutor 
(och av landskapets storlek).
Ett ytterligare problem är att den normalfördel- 
nings-approximation vi använt inte fungerar så väl, då 
antalet förväntade fall (n-PG) är lågt, vilket just gäller 
för det här intressanta området. Om i stället den mera 
korrekta diskreta binomialfördelningen används för 
lämpliga värden på n, finner man att det minsta värde 
på n, som uppfyller det ställda kravet är 601. Till denna 
beräkning krävs datorhjälp.

Det bör här betonas att resultatet beror på valen av 
PG, b och a. Andra värden skulle ha gett andra resultat. 
Man kan givetvis även tänka sig andra typer av krite
rier. Det använda kravet beskrivs på statistiskt språk 
sålunda: Prediktionsintervallets övre gräns skall inte 
avvika alltför mycket från det sanna värdet.
Av kanske större betydelse än detta teoretiska 
krav är frågan hur många rutor man egentligen 
hinner inventera på en eller två säsonger. Enligt 
Oredsson (1974) lyckades två grupper hinna med 
336 rutor på en månad, dvs cirka 5 rutor per 
grupp och dag. Göransson (1981) hann med 160 
lokaler på 40 dagar, alltså 4 rutor per dag i snitt. 
Tydligen är 4 till 5 rutor per dag en rimlig siffra. 
Hur många rutor man hinner med beror alltså på 
hur många inventeringsgrupper som arbetar och 
hur länge de håller på. Antag att det går att 
uppbåda två grupper som arbetar 60 dagar var 
under ett år (lämpligen med tyngdpunkt på juli 
och augusti, då flertalet arter är någorlunda väl
utvecklade). Då skulle 500-600 lokaler hinnas 
med under året. Efter detta år kan det vara 
lämpligt att göra en sammanställning och se om 
materialet räcker för att göra uppdelningen i 
kryssliste- och prickkarteväxter. Om det bedöms 
som otillräckligt, kan man välja ut ett nytt stick
prov av rutor, som inventeras nästa år. Mer än 
två år bör man knappast ägna åt denna inledande 
fas.

De växter som hittats i flest antal rutor räknas 
alltså till krysslisteväxterna, medan sällan funna 
arter får tillhöra prickkarteväxterna. Här kan 
man givetvis modifiera indelningen något, om 
andra iakttagelser säger annat än undersökning
en. Rimligt är ju också att låta vissa arter tillhöra 
prickkarteväxterna i en del av landskapet men 
finnas på krysslistan för övrigt. Detta kan vara 
lämpligt om fördelningen i olika delområden 
starkt skiljer sig åt och vissa delområden nästan 
saknar en annars vanlig art.

Då rutorna väl är valda, gäller det att utmärka 
dem i naturen, där så är möjligt. Det finns ju
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sjöar, trädgårdar, åkrar och militärområden, där 
det kan vara svårt eller omöjligt. Förhoppnings
vis går det ändå att få en uppfattning om floran 
även pä sådana områden. Som hjälp vid utmar- 
keringen av rutan kan man liksom Göransson 
(1981) utnyttja ett 40 m långt rep för att omgärda 
rutan.

Ett problem är att vissa vårväxter vissnar ti
digt utan att lämna märkbara spår efter sig. Det 
gäller bl a vårlöks- och nunneörtsarter (Gagea, 
Corydalis). En rimlig konvention här är måhända 
att på förhand räkna in alla sådana växter bland 
prickkarteväxterna. Önskvärt vore annars att 
man på något sätt kunde markera alla 10x10 
m-rutorna som undersökts på sommaren och se
dan återvända nästa vår för en snabb kontroll. 
Troligen är dock detta ett orealistiskt alternativ.

Ett annat väsentligt problem är att en invente- 
rare medvetet eller omedvetet kan justera rutor
nas läge ute i fält, så att en del ”trevliga” arter 
hamnar innanför rutan. Både Göransson (1981) 
och Oredsson (1974) har valt att utnyttja en 
slumpmekanism för att om möjligt undvika det 
problemet. Då man kommit till den punkt i ter
rängen, som bedöms vara ungefär rätt position 
för ett av rutans hörn, slumpas riktning (bland 8 
möjliga) och avstånd (bland heltalsvärden mellan 
10 och 19 meter), varefter man går den fram- 
slumpade längden i den framslumpade riktningen 
och sätter ner hörnmarkeringen där. Metoden 
verkar vettig för att minimera subjektiv påverkan 
av den undersökta rutans läge. Man får bara akta 
sig så man inte hamnar i ett annat landskap, men 
den risken är liten. Då är risken större att man 
med detta förfarande hamnar i ett ej avsett om
råde, om man använt stratifierat urval (se nedan) 
med naturtyp eller berggrund som indelnings
grund. Då problemet mest verkar bero på valet 
av första punkt i naturen, undrar jag om man inte 
kunde använda följande alternativ utan slumpin
verkan: Lokalisera först en punkt utanför rutan, 
exempelvis 10 m söder om rutans SV-hörn. 
Därefter görs en ytterst noggrann avstånds- och 
vinkelmätning fram till rutans sydväst-hörn. I 
varje fall borde det eliminera omedvetna för
vanskningar i mycket hög grad.

Karakteristiskt för denna metod är att mycket 
material måste pressas, då ju alla exemplar i 
rutan skall bestämmas till art.

I stället för OSU kan systematiskt urval an
vändas. Jag går dock inte in på den urvalsmeto
den här.

Stratifierat urval

En nackdel med vanligt obundet slumpmässigt 
urval är att slumpen kan åstadkomma att vissa 
regionala områden eller vissa naturtyper inte 
kommer med i stickprovet eller i varje fall 
”missgynnas”. För att åstadkomma viss ”rättvi
sa” kan man först dela in populationens rutor i 
olika grupper (strata) efter geografiskt läge eller 
efter naturtyp. Därefter bestäms hur många rutor 
som skall väljas ur varje stratum. Valen sker med 
OSU från varje stratum. Metoden kallas strati
fierat urval och den ger vanligen bättre precision 
än ickestratifierat OSU. Den viktigaste fördelen 
är dock att alla väsentliga delområden kan beak
tas på ett ”rättvist” sätt.

Den enklaste indelningsgrunden är en rent 
geografisk sådan. Exempelvis kan man låta stra
ta utgöras av en eller flera 5x5 km-rutor, varvid 
man slumpmässigt väljer ett lämpligt antal lOx 10 
m-rutor ur varje. Något mer komplicerat blir det 
om man vill ha naturtyp eller berggrund som 
indelningsgrund. Då det knappast är möjligt att 
för var och en av de miljontals rutorna avgöra 
naturtyp eller berggrund, måste ett approxima
tivt förfarande ske. Vi måste då ha kännedom om 
ungefärliga arealen av de olika naturtyperna 
(skog, åker, sjö osv). Från den kunskapen kan vi 
bestämma hur många rutor skog, åker, sjö osv 
som vi skall välja. Därefter drar man ur hela 
Populationen rutor i tur och ordning. Då ett stra
tum är fyllt, struntar man i nydragna rutor från 
detta stratum och fortsätter tills man dragit 
”rätt” antal ur varje stratum.

Gränsproblem
Om man använder regelbundna delområden, t ex 
5x5 km-rutor, kan det uppstå vissa problem vid 
gränsen mellan två eller flera landskap, där dessa 
rutor ligger i mer än ett landskap. Andersson 
(1981) har för gränsområdena haft konventionen 
att prickkarteväxter noteras överallt, medan 
krysslisteväxter beaktas endast i de 5x5 km-ru- 
tor, där över halva ytan tillhör landskapet. Det 
förefallit att vara en rimlig konvention om bara 
det egna landskapets flora skall beaktas. Om re
sultatet även skall användas för en flora över 
hela Sverige, bör man se till att inte någon sådan 
gränsruta helt försummas med avseende på van
liga arter. Detta skulle inträffa med en ruta där 
tre landskap möts, så att alla tre täcker mindre än
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halva ytan. Mindre allvarliga problem kan även 
uppstå vid gränsen mellan två landskap. Detta 
problem undviks om man som Genberg (1977) 
delat in landskapet fullständigt i mer oregel
bundna områden.

Statistisk bearbetning

Tidigare har presentation av växtlokaler med fi
gurer och lokallistor behandlats. Som ett kom
plement kan för varje 5x5 km-ruta anges hur 
många arter som påträffats där. Detta kan 
åskådliggöras med ett ytdiagram, sådant att ju 
fler arter man funnit i rutan, desto mörkare blir 
färgtonen i den.

Hur vanliga är de vanliga växterna? Om man 
använt en förstudie av metod B-typ, kan man för 
de vanligare arterna göra en skattning av hur 
vanliga de är i hela populationen. Antag att vi 
med OSU valt 1000 rutor och funnit vitsippa i 
200. Ett 95 % konfidensintervall för andelen ru
tor i populationen med vitsippa är ett intervall 
som med 95 % säkerhet täcker den sanna pro
portionen. En approximativ formel för konfi- 
densintervallet är:

p+1,96- Vp^-P) (2)
v n

där p är andelen i stickprovet, dvs 0,200 i vårt 
fall. Denna formel bör ej användas för arter fun
na i 10 rutor eller färre i stickprovet. 1 vårt fall får 
vi intervallet (0,175; 0,225). Vi uttrycker detta 
sålunda: Intervallet från 17,5 % till 22,5 % täcker 
med 95 % säkerhet den sanna proportionen rutor 
med vitsippa i hela landskapet.
Antag att vi i stället använt stratifierat urval med 10 
strata omfattande 100 lokaler var och att i varje stratum 
20 lokaler var beväxta med vitsippa. Låt p,, p2 . . .pL 
beteckna andelen rutor med vitsippa i de undersökta 
rutorna från varje stratum och W,, W2, . . ,WL vara 
andelen av hela populationen som tillhör respektive 
stratum. Låt vidare n,, n2 . . .nL vara antalet rutor i 
stickprovet från dessa L stycken strata. Den approxi
mativa formeln (som förutsätter att alla produkter 
nh ph är någorlunda stora) för motsvarande konfidens
intervall som ovan blir då:

ZW„ph±l,96- V 2 Whz- Pir(1 Ph) (3)
h= 1 h= I n»

Med instoppning av W„ = 0,1 ; ph=0,20och nh=100för 
alla h, får vi samma konfidensintervall som ovan. I 
vanliga fall ger dock stratifierat urval kortare konfi

densintervall. Formel (3) kan vara något missvisande 
om antalet rutor med arten i något stratum är mycket 
litet.

Har en växt blivit allmännare? Låt oss nu anta 
att man 10 år efter den omtalade undersökningen 
i det ostratifierade fallet gör ett nytt ostratifierat 
urval med OSU på 1000 nya lOx 10 m-rutor och 
finner vitsippa i 225 av dem. Ett approximativt 
konfidensintervall för förändringen under 10 år i 
andel rutor med vitsippa i hela landskapet blir:

p2-p,± 1,96- '\/~Pl (1 ~P|) + Pl<EET ,4)
v n, n2

där indexen 1 och 2 symboliserar de två tillfälle
na. I vårt fall får vi intervallet (-0,011; +0,061). 
Då intervallet täcker 0 ( = ingen förändring), kan 
resultatet inte användas som stöd för uppfatt
ningen att den relativa frekvensen vitsippa har 
förändrats under 10-årsperioden.

Samma formel kan användas för att jämföra de 
relativa frekvenserna av en och samma art i två 
olika landskap.
Att mäta likhet. När inventeringen är klar, kan 
det vidare vara av intresse att ange hur lika art
bestånd olika delområden har eller hur ofta två 
arter växer i samma delområde. För dessa fall 
har ett stort antal likhetsmått föreslagits. Tre 
lämpliga sådana mått är (definierade som mått pä 
likhet mellan två områden i fråga om arter):

Dices koefficient (Dice 1945) 
2Arn(v,,v2)

2A+B+C
Jaccards koefficient (Jaccard 1908) 

, , A
r’(V"V2) = ~Ä+B + C

(5)

(6)

Ochiais koefficient (Ochiai 1957)
r0(v,,v2) A

VÄ+B ■ VA+U
(7)

där v, och v2 är de två delområden, som skall jämföras, 
A = Antal arter funna i både v, och v2,
B = Antal arter funna i v, men ej i v2,
C = Antal arter funna i v2 men ej i v,.

Dessa mått kan sedan användas för att få fram 
vilka områden som har mest likartad flora. Man 
kan sedan använda s k multivariata metoder, ba
serade på dessa värden för att få fram grupper av 
sinsemellan lika delområden. En enkel sådan 
uppdelning kan erhållas med hjälp av hierarkisk 
klusteranalys (Johnson 1967) via ett s k dendro
gram. Den intresserade kan som hjälp läsa en



SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981) Statistiska funderingar 33

artikel av Sundberg (1980). Vad likheten mellan 
två områden beror på säger däremot analysen 
inget om. I bästa fall beror den på gemensamma 
biologiska förutsättningar. I sämsta fall är an
ledningen att de undersökts av samma inventera- 
re. En alternativmetod, som dessutom ger en 
geometrisk struktur med alla delområden som 
vektorer i ett euklidiskt rum är trunkerad kom
ponentanalys. Se t ex Gorsuch (1974). Dessa bå
da metoder kan alltså användas för att göra en 
objektiv indelning av landskapet i floraregioner.

Likaledes kan man alltså använda koefficien
terna som mått på likhet mellan två arter över 
lokaler, t ex över alla storområden och applicera 
de två nämnda metoderna. På så vis får man 
alltså siffermässiga uttryck på hur likartade två 
arters utbredningar är, varefter utbrednings- 
grupper kan fastställas.

Det bör dock betonas att de nämnda statistiska 
metoderna inte får vara något självändamål. En
dast om de anses ge svar på några viktiga frågor 
bör de användas. Det är heller inte bra om de 
försvårar framställningen för den genomsnittlige 
läsaren. Vissa bearbetningar av inventeringen 
kan ju beskrivas i vetenskapliga tidskrifter och ej 
i floran. Se t ex Haeupler (1974).

Datorer eller ej

Med tanke på de stora datamängder som erhålles 
vid en floristisk landskapsinventering är det rim
ligt att fråga sig om man kan ha någon nytta av 
datorer för lagring, presentation och bearbetning 
av data.

En för många tilltalande situation skulle kan
ske vara att gå ut i naturen med en extremt lätt 
minidator, som har en i det närmaste obegränsad 
lagringskapacitet. Allteftersom man går, matar 
man in lokalkoordinater och beteckningar på de 
arter man finner. Då man så önskar, kan man 
fråga datorn lämpliga frågor om floran så långt 
den är känd.

I det här sammanhanget vill jag begränsa mig 
till fallet med datorn som komplement, som inte 
används vid själva inventeringen men väl efteråt. 
Först gäller det presentationen av lokaler. För 
att datorn då skall kunna användas, måste alla 
intressanta lokalangivelser matas in, lämpligen 
med koordinater enligt RUBIN-systemet 
(Björkbäck 1979) liksom artkod, är och datum 
men helst även landskap, socken, verbal be

skrivning av läget i socknen och upptäckarens 
initialer. Då så har skett för ett lämpligt antal 
”fynd" och ett passande datorprogram anskaf
fats eller skrivits, kan man mycket snabbt erhålla 
svar på frågor som: Hur många fynd av klätt 
gjordes i Dalsland under 1970-talet? Var ligger 
den från Högsäters kyrka närmast belägna kända 
lokalen för trollsmultron? Hur många ”fynd” 
gjordes totalt i Gunnarsnäs socken under vart 
och ett av åren 1972 till 1978? Hur många lokaler 
meddelades av KE under 1978? Ja, exemplen 
kan lätt mångfaldigas.

Med ett lämpligt datorprogram kan man också 
mycket snabbt få en karta över en angiven arts 
utbredning i hela landskapet eller en del av det 
enligt figurtyperna 2 och 3.

Den som är intresserad av datorprogram för 
dessa syften kan studera Österdahl m fl (1977).

Även om man väljer att inte utnyttja dator för 
de enstaka lokalerna, kan det ändå vara lämpligt 
att göra så för de statistiska metoderna från före
gående avsnitt. En klusteranalys går visserligen 
att göra för hand, om antalet jämförda objekt är 
litet men blir praktiskt ogenomförbar för större 
datamängder. Komponentanalysen är beräk- 
ningsmässigt ännu mer komplicerad och torde 
”kräva” dator.

Fördelen med att använda dator är väsentligen 
att den utför annars tidsödande uppgifter på 
mycket kort tid och dessutom korrekt (om pro
grammeringen är rätt utförd). Det finns dock 
problem förknippade med datoranvändning. 
Mycken tid måste läggas ned på att skriva lämp
liga program (om inte sådana redan finns) och åt 
att mata in uppgifter (om lokaler och annat) till 
datorn. Detta kan ta lång tid, och vill det sig illa, 
dröjer det mycket länge innan man får ut någon
ting vettigt alls. Att mata in tiotusentals lokal
uppgifter kan nog upplevas som monotont av 
många (speciellt om bara koordinater och artko
der matas in). Man blir vidare mycket beroende 
av datorn. Om något fel uppstår på den eller om 
programmet fungerar annorlunda än man tänkt, 
blir användaren också starkt beroende av teknisk 
expertis. Vidare kan felkodningar åstadkomma 
svårigheter.

Det är däremot svårare att se hur datoran
vändning skulle kunna ”missbrukas” (av t ex 
smarta exploatörer av orörd natur), men helt 
uteslutet är det nog inte. Vissa känsliga uppgifter 
bör troligen ”spärras”.

För de statistiska bearbetningarna är proble-
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men mindre, då mängden data som skall läsas in 
inte är så enorm som i det förra fallet.

Som helhet tycker jag att mycket talar för da
toranvändning som komplement vid lokalför
teckningen även om det bör vägas mot merarbe- 
tet och monotonin vid inmatningen. För den som 
i någon större utsträckning vill använda beräk- 
ningsmässigt komplicerade statistiska metoder 
finns knappast något alternativ.
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Botaniska anteckningar från Storsjö, Tännäs och Hede socknar i 
Härjedalen
BENGT DANIELSSON

Danielsson, B. 1981 02 28: Botaniska anteckningar från Storsjö, Tännäs och Hede socknar i 
Härjedalen. [Floristic notes from northern Härjedalen, Central Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 75 : 35^3. Stockholm. ISSN 0039-646x.
The parishes of Storsjö, Tännäs and Hede in N Härjedalen constitute a plant-geographical 
borderland, about 45 vascular plants having their southernmost Swedish localities in this 
part of the province. Recordings from botanical excursions in this area have been made in 
the period 1974-1980. Many excursions were made in districts rarely visited by botanists. 
Several less common plants were recorded, especially in S-facing steep hillsides. Thanks to 
a good geological map it was possible to find a number of isolated calcareous fens south of 
the continuous rich area in the extreme NW of Härjedalen. Some areas worth protecting are 
pointed out.
Bengt Danielsson, Kremlevägen 3, S-752 46 Uppsala, Sweden.

Eftersom det ännu återstår mycket fältarbete och 
omfattande herbariestudier innan en ny Härje- 
dalsflora kan publiceras (jfr Danielsson 1980), 
kan det vara motiverat att då och då så att säga 
konsolidera ställningarna genom att sammanstäl
la delrapporter. Det här meddelandet omfattar 
växtfynd som gjorts i Storsjö, Tännäs och Hede 
socknar främst under åren 1974-1980.

Särskilt Storsjö och Tännäs socknar utgör ett 
växtgeografiskt gränsland, där många ijällväxter 
har sina sydligaste svenska lokaler. Ca 10 arter 
har sydgräns i Storsjö och ca 35 i Tännäs. Om 
man betraktar en geologisk karta över NV Här
jedalen och jämför den med utbredningskartor 
för vissa av de kalkkrävande fjällväxterna, finner 
man att flera arter har intagit hela sitt naturliga 
utbredningsområde. Dit hör bl a Dryas (fjällsip- 
pa) och Saxifraga oppositifolia (purpurbräcka). 
Vissa andra arter saknas eller är sällsynta i de 
södra delarna av rikområdet. Så kan t ex stånd- 
ortsfaktorer knappast förklara att Oxytropis lap- 
ponica (lappvedel) uppenbarligen saknas på 
Hamrafjället, Skenören och de andra rika fjällen 
däromkring. Tiden verkar inte ha räckt till för 
lappvedeln att ockupera den miljömässigt möjli
ga arealen, kanske med utgångspunkt från ett 
värmetidsrefugium i de nordvästra högfjällen 
(Helags och Sylarna, jfr Smith 1920). Det finns 
åtskilliga exempel på egendomliga utbrednings-

mönster bland Härjedalens fjällväxter, och där
för är det av intresse att så noggrant som möjligt 
fastställa var utbredningsgränserna går för dessa 
arter. I artlistan har jag för många arter angett de 
kända gränslokalerna, se också Fig 1. Avsikten 
är att stimulera andra botanister att korrigera 
dessa uppgifter utifrån egna iakttagelser.

Kartor över området

Fältstudierna har i hög grad underlättats av det 
utomordentliga kartunderlag som numera är till
gängligt. Förutom den nya topografiska kartan i 
skala 1:50 000, som nu sent omsider täcker hela 
Härjedalen, finns en mycket användbar geolo
gisk karta (Strömberg 1961). Jag har haft särskilt 
stor nytta av den, när det gällt att spåra upp 
kalkväxtlokaler utanför det stora sammanhäng
ande kalkrika område, som sträcker sig från 
Hamrafjället och Skarvarna i söder till långt in i 
Jämtland. Det har t ex varit möjligt att med en 
häpnadsväckande säkerhet leta upp nya lokaler 
för rikkärrsarter i det annars så fattiga området 
mellan Tännäs by och sjön Rogen.

Ett helt nytt kartografiskt hjälpmedel är blad 
18, 19 och 20 av Vegetationskarta över de sven
ska fjällen (Rafstedt 1978-1980). Det går antagli
gen att vid markkontroll finna exempel på tvek
sam tolkning av de flygbilder, som bildar under-
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Ordförklaringar
Bicentrisk: En fjällväxt sägs vara bicentrisk, om 

dess utbredning omfattar tvä från varandra skilda 
områden, ett i fjällkedjans norra och ett i dess 
södra del (till större delen i Norge). Utbred
ningen kan vara mer eller mindre strängt bicen
trisk. Till den senare typen hör den i uppsatsen 
nämnda Potentilla nivea (lappfingerört).

Dolomit: Basisk bergart eller mineral bestående av 
kalcium-magnesiumkarbonat.

Refugium: Tillflyktsområde för växt- och djurarter 
under klimatiskt ogynnsamma förhållanden. Ett 
refugium för fjällväxter kan utgöras av ett högt 
beläget fjällområde under en värmeperiod eller 
av en isfri kustremsa under en istid.

Regio subalpina: Ett i regel väl avgränsat höjdbälte 
mellan barrskogsgränsen och kalfjället, till större 
delen täckt av fjällbjörkskog.

Unicentrisk: Jfr bicentrisk. När det gäller nordiska 
fjällväxter skiljer man på sydligt unicentriska ar
ter, som har ett sammanhängande utbrednings
område i södra delen av fjällkedjan (Jmt-Hrj- 
Dovre-Jotunheimen), och pä nordligt unicen
triska arter, som i huvudsak påträffas N om pol
cirkeln. Av de i denna uppsats nämnda arterna är 
Kobresia simpliciuscula och Pedicularis oederi 
(fleraxig sävstarr och gullspira) sydligt unicen
triska.

Ur: Stenar och stenblock i en rasbrant.

lag för kartorna. Men det råder inget tvivel om 
att kartorna är ytterst användbara vid florainven- 
teringar. Hittills har jag bl a använt vegetations
kartan för att spåra upp smärre ängsbjörkskogar 
utanför de välkända områdena i NV Härjedalen.

Naturskyddsobjukt

Den märkligaste av de växtlokaler, som beskrivs 
i det följande, är troligen Ulvberget på gränsen 
mellan Tännäs och Hede socknar med Härjeda
lens enda kända förekomst av Potentilla nivea 
(lappfingerört). Just den lokalen kräver emeller
tid inget skydd, eftersom lappfingerörten växer i 
stora mängder i ett utan klätterutrustning helt 
otillgängligt stup.

Lokalen för Cypripedium (guckusko) N om 
Bruksvallarna är tveklöst ett skyddsobjekt. 
Skyddet bör dock utsträckas till så mycket som 
möjligt av den vackra ängsbjörkskogen, som

utan avbrott för liftgator och slalombackar klä
der Ljusnans dalgång från Bruksvallarna till Ra- 
mundbergets hotell. Utsikten över denna dal
gång ger en föreställning om hur dalsträckan 
Tänndalen - Fjällnäs tedde sig före den stora 
exploateringen.

Cares: hostiana (ängsstarr) jämte dess hybrid 
med C. flava (knagglestarr) påträffades i några 
mycket vackra backkärr på sydsluttningarna av 
Viksjövålen och S. Ljungdalsberget. Kärren är 
dessutom rika på orkideer (Gymnadenia conop- 
sea, Dactylorhiza cruenta, D. pseudocordigera 
och D. maculata; brudgran, blodnycklar, fjäll
nycklar och jungfru Marie nycklar). I dessa täta 
bestånd uppstår lätt hybridsvärmar: skapelsen 
pågår så att säga inför våra ögon. Ett av dessa 
kärr (det S om Viksjövålen) är ohjälpligt förstört 
av dräneringar, vägbyggen och sportstugebe- 
byggelse, men en ordentlig bit av kärren på S 
Ljungdalsberget borde avsättas som reservat.

Artförteckning

Storsjö socken förkortas med S, Tännäs med T 
och Hede med H. Kärlväxternas ordningsföljd 
och namn följer Lid (1974). Mossornas namn är i 
enlighet med Persson (1949). Platsangivelserna 
följer Topografisk karta över Sverige skala 
1:50 000, de flesta utgivna 1977. För att underlät
ta lokaliseringen av fyndorterna har jag genom
gående angivit beteckningen för den aktuella 
5x5 km-rutan i Rikets nät. I förteckningen för
kortas Härjedalen med Hrj. Lokalerna har i möj
ligaste mån uppräknats från N till S och från V 
till Ö.

Lycopodiaceae
Lycopodium clavatum, mattlummer. S: Stötlidens 
Ö-sluttning (18C 5i), Kappruets SÖ-siuttning (18C Oj), 
vid Storbäcken ca 3 km SSÖ om Juliusvallen (18D 2c). 
T: Häckelbergets S-branter (17C 8g). - Arten före
kommer mycket glest i N Hrj.

L. complanatum, plattlummer. S: nära gården Hul
tén (18C 4j), Husvålens S-brant (18D 5a), Orrknippar- 
nas S-sluttning (18D 4a). - NV om dessa lokaler är 
arten inte känd från Hrj. - T: vid stigen till V. Ruvallen 
(17C 9g). - SÖ om Funäsdalsområdet är arten anträffad 
i flertalet av de 5x5 km-rutor som besökts.

Approximate Swedish southern limits for Oxytropis lapponica (black dots), Pedicularis oederi (black rings), 
Dryas octopetala (red dots) and Veronica pumita (red rings). The three first-mentioned are ± common in the area 
N and NW of the stations marked. - The map shows the NW corner of the province of Härjedalen C Sweden
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Ljungan

Ljusnan

FUNÄSDALEN

Fig 1. Ungefärliga svenska sydgränser för Oxytropis lapponica (lappvedel, svarta prickar), Pedicularis oederi 
(gullspira, svarta ringar), Dryas octopetala (fjällsippa, röda prickar) och Veronica pumila (högfjällsveronika, röda 
ringar). Endast ett antal gränslokaler för de tre förstnämnda är markerade. N och NV om dessa är arterna 
allmänna på lämpliga lokaler. För högfjällsveronikan anges alla kända växtplatser inom Hrj utom en (”Naupio” i 
Smith 1920) som inte kunnat lokaliseras. - Kartan visar NV hörnet av Härjedalen. Gränser mot Jämtland och 
Norge inlagda med grått. 17C, D, 18C, D är beteckningen för de 5x5 mil-rutor i rikets nät, som möts i kartbilden. 
Smårutorna är 5x5 km och deras beteckningar (siffra + liten bokstav) anges längs kartans kanter.
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Ophioglossaceae
Botrychium lanceolatum, topp-Iåsbräken. T: Svart
åsens S-brant (17C 3i). - Växte jämte B. lunaria (vanlig 
låsbräken) i en brant röjning, som tidigare använts som 
potatisodling.

Polypodiaceae
Pteridium aquilinum, örnbräken. T: Ulvknätten, ned
om klippstupen (17C 6g). Lokalen ligger på ca 630 
m ö h. Närmaste kända lpkal i Hrj ligger vid Ljusnan i 
Linsells sn, ca 8 mil åt SÖ (Danielsson 1973).

Matteuccia struthiopteris, strutbräken. T: Ulvknät
ten (17C 6g). Växer i anslutning till den nyssnämnda 
Pteridium-lokalen. Arten är tidigare känd från två and
ra sydväxtberg i T: Hamrafjället och Funäsdalsberget 
(Birger 1908).

Btechnum spicant, kambräken. S: Orrknipparnas 
sydligaste del, ca 800 m ö h (18D 4a), se Fig 2. T: 
skidbacken ovanför Walles fjällhotell (18C Of).

Cystopteris fragilis ssp. dickieana, stenbräken. T: 
Tvarubergets S-brant (17C 6h). - En mängd prov av C. 
fragilis från sydväxtbergen i Tännäs har mikrosko- 
perats men visat sig tillhöra den taggsporiga under
arten, ssp. fragilis. Hylander (1953) uppger två andra 
dickieana-lokaler i T, men underarten torde vara säll
synt.

C. montana, finbräken. T: vid Röllekbäcken, rikligt 
(18C lf).

Dryopteris filix-mas, träjon. T: Gruvvålens SV- 
sluttning (18C lf), Ormruets S-brant (17C 9g), Rödsjö- 
vålens S-sluttning i ängsbjörkskog (17C 7i), Ulvknätten 
(17C 6g), Tvaruberget (17C 6h), Svartåsen (17C 3i). - 
Arten är klart västlig i Hrj. Under min Linsellinvente- 
ring fann jag träjon endast en gång, signifikativt nog i 
socknens västligaste del.

Potamogetonaceae
Potamogeton natans, gäddnate. T: Stortjärn, massvis 
(17C 6h). - Detta är den hittills nordvästligaste lokalen 
i Hrj.

P. alpinus, rostnate. T: i Ljusnan ca 5 km nedströms 
Bruksvallarna (17C 9g), liten bäck vid Mossatjärn (17C 
4g).

P. pusillus, gropnate. T: Ljusnedalssjöns östligaste 
del (17C 7h).

Scheuchzeriaceae
Scheuchzeria palustris, kallgräs. Utöver en ospecifi
cerad uppgift (”Tännäs”) av Dusén (1880) och en lokal 
i västligaste Linsells sn finns inga uppgifter om 
Scheuchzeria i västligaste Hrj. Sommaren 1980 påträf
fades den på tre lokaler i detta område. T: nära p. 
778,80 (17C 4f), kärr strax N om Mossatjärn (17C 4g), 
kärr mellan Blötmyrtjärn och väg 311 (17C lj). Verkar 
uteslutande förekomma på gungfly i fattigkärr.

Poaceae
Phragmites communis, vass. S: Mellerst-Rotsjön (18D 
4d). T: tjärn SÖ om p. 773,95 (17C 3h). Arten är sällan 
noterad i N och V Hrj men sedan 1836 känd från 
Funäsdalssjön (Birger 1908), där den fortfarande finns.

Poa supina, trampgröe. Av mig antecknad från 23 
5x5 km-rutor i S och T.

Arrhenatherum pubescens, luddhavre. T: Bruksval
larna (18C Of), vid Ljusnan ca 5 km nedströms Bruks
vallarna (17C 9g), mellan Häckelsjön och Häckelberget 
(17C 8g). H: Medskogsbygget (17D 5b).

Roegneria borealis, fjällelm. S: skifferblock ca 2 km 
V om Himmelsrasta (18C 5h). S. Gröndörrstötens 
topplatå (18C 5h).

Cyperaceae
Scirpus palustris, knappsäv. H: på mjukbotten vid 
Ljusnan nedom Hovden (17D 6c).

Kobresia simpliciuscula, fleraxig sävstarr. Sydligast 
sedd i T: Långflon 1,5 km NV om Acktjärn (17C 7g).

Carex capitata, huvudstarr. T: Kvällsbetmyren (17C 
8i), nära Östvallen (17C 7i), vid fördämningen mellan 
Ljusnedalssjön och Lossen (17C 7h), kärr S om Tvaru
berget (17C 6h), vid Mysklan nära Risåsvallen (17C 
4h), 1 km SÖ om Myskelåsen (17C 3h).

C. microglochin, borststarr. Sydliga lokaler: T, nära 
Östvallen (17C 7i), vid Mysklan nära Risåsvallen (17C 
4h), 1 km SÖ om Myskelåsen (17C 3h). - Arten växer 
normalt i rikkärr, men vid Livsäterån (17C 8f) före
kommer den i klippspringor i åns stänkzon.

C. diandra, trindstarr. T: vid fördämningen mellan 
Ljusnedalssjön och Lossen (17C 7h).

C. elongata, rankstarr. T: vid en stenpir nära för
dämningen mellan Ljusnedalssjön och Lossen (17C 
7h). Arten är en väntad nykomling i landskapets flora: 
den finns i alla grannlandskap.

C. atrofusca, svedstarr. Sydligaste observation: T, 
kärr på Tvarubergets NÖ-sluttning nära vägen till Tän
näs (17C 6h).

C. globularis, klotstarr. Västliga utposter: T, vid 
bäcken från Klyftsjön (17C 6g), S om Rosseltjärn (17C 
6i).

C. hostiana, ängsstarr. S: Viksjövålens S-sluttning 
0,5 km N om Skärvagsvallen (18C 4i), S. Ljungdals- 
bergets SV-sluttning flerstädes (18C 4j). Arten är ny för 
Hrj. - Båda dessa lokaler hyser dessutom rika bestånd 
av hybriden med knagglestarr, C. flava. Hybriden har 
tidigare noterats i S vid Gröndörren mot Öjön (Smith 
1957). Smith fann dock inte C. hostiana på denna lokal.

C. glacialis, isstarr. S: ca 1 km S om Krustjärnstöten 
på ett block av kalkfyllit (18C 6h).

C. saxatilis, glansstarr. Sydligaste lokal: T, 1 km SV 
om Getvallen (17C 7g).

Juncaceae
Juncus arcticus, fjälltåg. S: på platån S om Stor-Axhö
gen ca 1020 m ö h (18C 2 g).

/. stygius, dytåg. Nordvästliga utposter: T, Stormy
ren 2,5 km NÖ om Tännäs by (17C 6i), vid tjärnen 0,5 
km V om Rambergsvallen (17C 5j).
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Fig 2. Blechnum spicant, kambräken. Orrknipparna, Storsjö sn. 1979 07 20.
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Liliaceae
Allium oleraceum, gräslök. Naturaliserad i T vid Liv- 
säterån 2 km V om Ytteränget i översta reg. subalp. 
(17C 8f).

Orchidaceae
Cypripedium calceolus, guckusko. T: ängsbjörkskog 
på Trappåsens V-sluttning ca 800 m ö h (18C lf). Upp
täckt 1980, då något över 100 plantor kunde räknas, 
varav 10 blommade.

Guckusko är sällsynt i Hrj. Den är känd från tre 
lokaler i Hede sn: Ulvberget (Ö om Hede), Sandviken 
(båda lokalerna är upptagna i Birger 1908), Stavsjö- 
berget (Hedlund & Holmgren 1976).

Beståndet omfattar ca 50 m2.1 närheten antecknades 
följande arter: Equisetum hyemale (skavfräken), Cy- 
stopteris montana (finbräken), Juniperus (en), Roeg- 
neria canina (lundelm), Carex ornithopoda (fågel
starr), Paris quadrifolia (ormbär), Polygonatum verti- 
cillatum (kransrams), Convallaria majalis (liljekon
valj), Betula pubescens (glasbjörk), Cotoneaster inte- 
gerrimus (oxbär), Rubus saxatilis (stenbär), Daphne 
(tibast), Oxalis acetosella (harsyra), Geranium sylvati-

cum (midsommarblomster), Ånthriscus sylvestris 
(hundloka), Angelica sylvestris (strätta), Pyrola ro- 
tundifolia (vitpyrola), Örthilia secunda (björkpyrola), 
Trientalis (skogsstjärna), Melampyrum sylvaticum 
(skogskovall) och Saussurea (fjällskära). - Mosstäcket 
var oväntat trivialt och dominerades av Rhytidiadel- 
phus triquetrus (kransmossa), Hylocomium splendens 
(husmossa) och Ptilium crista-castrensis (kammossa).

Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia conopsea, 
skogsnycklar x brudgran. S: 2 km V om Skärvagsval- 
len, bland föräldrarna (18C 4i). Bestämningen har be
kräftats av Åke Lundqvist.

Platanthera bifolia, vanlig nattviol. S: strax N om 
Viksjöns Ö-spets (18C 4j). - Arten växte här på fast- 
marksöar i ett rikkärr.

Leucorchis albida ssp. albida, vityxne. S: Husvå- 
lens S-sluttning ca 870 m ö h, 13 ex (18D 5a), Fig 3. T: 
Mittåbergets nedersta SÖ-sluttning ca 800 m ö h bland 
dominerande Melampyrum pratense (ängskovall) (18C 
lh). År 1978 blommade 5 ex på lokalen.

Salicaceae
Salix reticulata, nätvide. Förekommer utanför fjällom
rådet i rikkärr, så t ex i S delen av Tännäs sn. Sydligast
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i T: mellan Risåsvallen och Mysklan (17C 4h). Arten 
borde kunna påträffas i luckan mellan denna lokal och 
Häggingåsen i Linsells sn (Danielsson 1973).

Betulaceae
Betitla verrucosa, vårtbjörk. Birger (1908) anger, att 
vårtbjörken är spridd utefter hela sjön Lossen. Bestån
det har troligen starkt decimerats i samband med sjö
regleringen. Den västligaste lokalen i mina anteck
ningar är H: i Hovdens S-brant (17D 6c).

Portulacaceae
Montia fontana, källört. T: vid fördämningen mellan 
Ljusnedalssjön och Lossen, rikligt i en göl (17C 7h).

Caryophyllaceae
SteUaria longifolia, skogsstjärnblomma. Sedd i några 
av sydväxtbergen i T: Ulvknätten (17C 6g), Tvaru- 
berget (17C 6h), Fröstsjöberget (17C 4i), V. Fröstsjö- 
åsen (17C 3i).

5. alsine, källarv. T: vid vinterleden 1 km SÖ om p. 
779,40 (17C 9h), vid stigen till Lillvålvallen ca 1 km V 
om Lillsätertjärnen (17C 5h). Växer på båda ställena i 
anslutning till kallkällor.

Cerastium arvense, fältarv. T: invid V. Ruvallen 
(17C 9g).

Viscaria vulgaris, tjärblomster. T: vägkant vid Ram
bergsvallen, 1 ex 1979 (17C 5j). Arten är mycket säll
synt i Hrj.

Silene rupestris, bergglim. Noterad i flertalet syd- 
växtberg, t ex S: Kappruet (18C Oj). T: Gunnarsstöten 
(18C lh), Mittåberget (18C lg), Häckelberget (17C 8g), 
Ulvknätten (17C 6g), Ramberget (17C 5j), Fröstsjö
berget (17C 4i). H: Messlingsberget (17D 7b), Hovden 
(17D 6c).

S. acaulis, fjällglim. Sydöstligaste lokal: T, vid Liv- 
säterån ca 1,5 km V om Ytteränget (17C 8f).

Nymphaeaceae
Nuphar lutea, gul näckros. Arten är inte sedd V om 
följande lokaler: T: tjärnen halvvägs mellan Östersjöns 
SÖ-ände och Hjortviken (17C 7f), vid Stor-Tandsjöns 
avloppså 1 km NÖ om Rogenstugan (17C 3f).

Ranunculaceae
Actaea spicata, trolldruva. T: Ulvknätten (17C 6g).

Ranunculus hyperboreus, jordranunkel. T: vid p. 
778,80 i en kallkälla nära vägen till Käringsjön (17C 4f). 
Detta är den enda kända lokalen i socknen.

R. peltatus, sköldbladsmöja. T: vid Stor-Tandsjöns 
avloppså 1 km NÖ om Rogenstugan (17C 3f).

R. confervoides, hårbladsmöja. T: vid fördämningen 
mellan Ljusnedalssjön och Lossen (17C 7h).

Thalictrum rariflorum, nordlig backruta. Bestäm
ningen är gjord under reservation. Exemplar som till 
bladform och blomställning ytterst väl sammanfaller 
med bilden i Lid (1974) påträffades i T: Svartåsens

Fig 3. Leucorchis albida ssp. albida, vityxne. Husvå- 
lens S-sluttning ca 870 m ö h, Storsjö sn. 1979 07 16.

rJfr

S-brant i en gammal röjning (17C 3i). I Hultén (1971) är 
ett frågetecken placerat i Tännäs sn på utbredningskar- 
tan. Säkra förekomster påträffas först i Västerbotten 
och Norrbotten. Jag hoppas få tillfälle att samla mer 
material av arten.

Anemone vernalis, mosippa. Det vore intressant att 
veta hur långt åt väster mosippan går. I Linsells sn 
påträffade jag den som västligast på Hoverken. I Hede 
sn är min västligaste lokal Ulvberget Ö om Hede by,



där jag insamlade arten 1947. Birger 1908 citerar också 
ett fynd i Långå (från 1887). Arten är inte sedd i T och 
S.
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Brassicaceae
Draba incana, grådraba. T: bland gräs i ett gammalt 
(fjällrävs?)gryt på toppen 1087,5 (18C 3f), Skenörens 
S-brant (18C 0d).

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. T: 1 km SV om 
sjön Messlingens V-ände (18C Oj), vid stigen till Lill- 
vålvallen ca 1 km V om Lillsätertjärnen (17C 5h). På 
båda ställena i närheten av kallkällor.

Arabidopsis thaliana, backtrav. T: Röstbergets 
stugområde på två ställen (17C 8g). - Ny för Hrj.

Erysimum hieracifolium, bergkårel. T: Kalkbranter
na i Röllekbäckens kanjon (18C lf). - Denna kanjon är 
djupt nedskuren i lösa, kalkrika skiffrar. Lokalen är rik 
på både kärlväxter och mossor. Bland de senare kan 
nämnas Catoscopium nigritum (svartknoppsmossa) 
och Rhabdoweisia fugax.

Crassulaceae
Sedum rosea, rosenrot. Vanlig i NV Hrj men snabbt 
avtagande åt S och SÖ. Av mig sydligast sedd i T: vid 
Ljusnan i Bruksvallarna (18C Of). Smith 1920 anger 
Svanåkläppen som sydligaste lokal (17C 8d).

S. annuum, liten fetknopp. Är såvitt känt i Hrj in
skränkt till Storsjö, Tännäs och Hede socknar, överallt 
i sydväxtberg. Sedd på följande nya lokaler: T, Ulv- 
knätten (17C 6g). H, Messlingsberget (17D 7b).

Saxifragaceae
Saxifraga oppositifolia, purpurbräcka. Sydligaste 
observationer: T, Lillskarven (17C 8e) och Hamrafjäl- 
let (17C 8d). Arten är vanlig på kalkfjällen N därom. 
Finns den på SV-sidan av dalen mellan Tänndalen och 
Fjällnäs?

S. nivalis, fjällbräcka. Går i motsats till S. tenuis 
(spädbräcka) ned till sydväxtbergen i T, där jag sett 
den på Häckelberget (17C 8g), Ulvknätten (17C 6g), 
Ulvberget (17D 5a) och Fröstsjöberget, som är den 
hittills sydligaste lokalen i Htj (17C 4i). -S. tenuis är 
sydligast sedd på Hamraflället (Nilsson 1976).

S. adscendens, klippbräcka. S: S. Gröndörrstöten 
(18C 5h), Stor-Axhögens S-brant (18C 2g).

5. rivularis, snöbräcka. Sydligaste observation i T: 
Storskarvens V-sluttning (17C 9e). Smith 1920 anger en 
sydligare lokal: Vättafjäll. Kartrutan kan inte anges 
utifrån denna uppgift. - Snöbräckan har en verklig 
utpostlokal i Linsells sn (Danielsson 1973), där den 
växer i en N-exponerad bäckravin. Den finns också i 
Särna sn i Dalarna, vid bäckar på Fulufjäll och vid 
Njupeskär (Almquist 1949). Arten bör eftersökas i 
bäckraviner i SV Hrj, även i kalkfattiga trakter!

S. cespitosa, tuvbräcka. Sydöstligaste lokal: T, 
Häckelbergets S-branter. Här finns kalkhaltiga berg
arter med bl a den relativt ovanliga kalkindikerande 
mossan Plagiobryum zierii (långhalsad nickmossa).
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Fig 4. Potentilla nivea, lappfingerört. Ulvberget, Tän
näs sn. 1979 07 05.

It:
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Rosaceae
Cotoneaster integerrimus, oxbär. Denna buske hör till 
standardarterna i sydväxtbergen, såsom i H: Mess
lingsberget (17D 7b) och i T: Ulvknätten (17C 6g) och 
Fröstsjöberget (17C 4i). Oxbär har också påträffats i 
strandzonen vid både större och mindre vattendrag: S, 
Sölvbackaströmmen (18D 3 e) och T, Kammarbäcken 
(17C 4j). . ^

Potentilla nivea, lappfingerört. 1 Birgers provtnsflo- 
ra (1908) noteras kort och gott om denna art: ”sails. 
Tän. Medskogsberget i barrskog rikligt, upptäckt 
1905.” I Andersson & Birger (1912) beskrivs bergets
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flora mer detaljerat, men därefter finns så vitt jag kän
ner till inga uppgifter om arten. Det var därför med stor 
spänning som berget besöktes i slutet av juli 1978. När 
man lämnar vägen i Medskogens by, ser man en lodrät 
bergbrant 2 km rakt åt V (17D 5a). Att detta är Birgers 
Medskogsberg är det ingen tvekan om, även om det på 
nya topografiska kartan kallas Ulvberget. Gränsen 
mellen Hede och Tännäs socknar går mitt i branten. 
Att hitta lappfingerörten var lätt: säkert flera hundra 
exemplar växte i de brantaste partierna (Fig 4) tillsam
mans med vanliga sydbergsväxter, som noggrant för
tecknats i Andersson & Birger (1912). Lappfingerörten 
är bicentrisk, och detta är artens enda lokal i Hrj. 
Närmast är den känd från sydvästligaste Jämtland ca 
80 km åt NV.

Ulvbergets geologi har beskrivits av Strömberg 
(1955, 1961). I branten förekommer bl a dolomitisk 
kvartsit och dolomitmarmor. Det är lockande att med 
hjälp av geologiska kartor i de nyssnämnda arbetena av 
Strömberg leta efter nya förekomster av lappfingerört. 
Geologiska förutsättningar tycks vara för handen bl a i 
Messlingsberget (17D 7b), men där kunde inte arten 
upptäckas. - Material från Ulvberget finns nu i odling i 
Uppsala botaniska trädgård.

Geum urbanum, nejlikrot. T: Röstbergets stugom- 
råde, några få ex (17C 8g). Arten blommade vid upp
täckten 1979, men inte 1980. - Ny för Hrj.

Dryas octopetala, fjällsippa. Denna viktiga indikator 
på kalkrikt underlag har jag inte sett Ö om vägen 
Funäsdalen - Ljungdalen. Mina östligaste lokaler är i 
S: toppen av S. Ljungdalsberget (18C 4j) och p. 931 2 
km SV om Skärkdalens by (18C 3i). I söder går fjällsip- 
pan enligt mina anteckningar till Lillskarvens S del 
(17C 8e) och Hamrafjället (17C 8d), jfr Fig 1.

Rosa majalis, kanelros. Förekommer dels i sydväxt- 
berg, dels efter de större älvarna. S: Sölvbackaström- 
marna i Ljungan (18D 3e). T: vid Ljusnan 1 km SÖ om 
Flon (17C 9g). H: Hovdens S-brant (17D 6c), Ljusnan 
nära Långå (17D 5d).

Fabaceae
Astragalus norvegicus, vippvedel. S: vid Sölvbacka- 
strömmarna (18D 3e). T: vägkant i S. Funäsdalen (17C 
8g).

Oxytropis lapponica, lappvedel. Sydgränsen går tro
ligen efter en linje i T: Giertebaune (18C 2e) - 
Stor-Mittåkläppen (18C 2f) - Stor-Axhögens S-brant 
(18C 2g). En östlig gränslokal är S: topplatån på Skär- 
vagsvålen (18C 3h). Jfr Fig 1.

Droseraceae
Drosera rotundifolia, rund-sileshår. Saknas i nord
västligaste Hrj men noterad ännu i T: myren S om 
Häckelberget (17C 8g), vid stigen mellan S. Funäs
dalen och Långflon (17C 7g), 3 km SSÖ om Hjortviken 
(17C 7f). I N Hrj finns arten vid Mellerst-Rotsjön (18D 
4d).

D. anglica, stor-sileshår. Har ungefär samma ut
bredning som rund-sileshår men går möjligen inte lika 
långt åt NV. T: myren S om Häckelberget (17C 8g), vid 
stigen mellan S. Funäsdalen och Långflon (17C 7g).

Violaceae
Viola mirabilis, underviol. T: Tvarubergets S-brant, i 
bergroten (17C 6h). I V Hrj f ö endast känd från Ham
rafjället och Funäsdalsberget (Birger 1908).

Onagraceae
Epilobium collinum, back-dunört. T: Ulvknätten (17C 
6g), Tvaruberget (17C 6h). Dessutom sedd 1979 i Tän- 
näsberget (17C 5h), där den varit känd sedan länge 
(Birger 1908).

Circaea alpina, dvärghäxört. T: Ulvknätten (17C 
6g). Växer på en skuggig och fuktig hylla längst ner i 
S-branten. Detta är den tredje lokalen i Hrj. Samtliga 
ligger i Tännäs sn.

Pyrolaceae
Pyrola chlorantha, grönpyrola. T: Röstberget (17C 8g), 
Ulvberget (I7D 5a).

Ericaceae
Cassiope hypnoides, mossljung. Utbredningsområdet 
är betydligt snävare än för Loiseleuria, Phyllodoce 
(kryp- och lappljung) och de övriga alpina ljung
växterna. De sydligaste lokalerna jag sett i T ligger i 
rutorna 17C 8c, d och e (Svansjökläppen, Hamraljället 
och Lillskarven). Arwidsson (1930) fann en lokal i 
Sonljällets nationalpark, men i Linsells sn har jag inte 
påträffat den.

Gentianaceae
Gentianella tenella, lappgentiana. S: skifferblock 2 km 
V om Himmelsrasta (18C 5h).

G. amarella, ängsgentiana. S: Småbodarna (18D 4a). 
T: Klinken, nära hängbron (18C 2e).

Boraginaceae
Lappula deflexa, stickelfrö. T: Ulvknätten, på de läg
sta avsatserna (17C 6g). Även sedd 1978 i T: Ulvberget 
(17D 5a), varifrån den också uppges av Birger (1908).

Lamiaceae
Ajuga pyramidalis, blåsuga. Arten har en egendomlig 
utbredning i Hrj, redan skisserad av Birger (1908). Ett 
par lokaler finns i Lillhärdal längst i S, men för övrigt 
verkar arten vara inskränkt till den NV delen. Nya 
lokaler: S, Stortuvan (18C 6i), Dalsvallens fäbod SV 
om Grönfjället (18C 4i).

Galeopsis bifida, toppdån. T: Ulvknättens S-brant 
(17C 6g), Lossen vid Kammarbäckens utlopp (17C 4j).

Stachys sylvatica, stinksyska. T: i uren nedom Ulv
knätten (17C 6g). - Arten har en lokalgrupp inom ett 
par mils radie från Tännäs by, men är i övrigt okänd i 
Hrj.
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Scrophulariaceae
Veronica pumila, högfjällsveronika. Arten - eller hur 
nu den taxonomiska rangen skall vara - är i Hrj in
skränkt till de högsta fjällen i NV. Av mig sedd i S: vid 
Helagsfjällets glaciärbäck (18C 6g), på Skiltjulke (18C 
4d) och i Skarsfjällets S-brant (18C 3d), jfr Fig 1.

V. scutellata, dyveronika. Växer dels vid älvsträn
der, dels i tidvis vattenfyllda sänkor i gles skog. T: vid 
Ljusnan nära Ramundberget (18C If), V. Ruvallen 
(sänka i björkskog) (17C 9g), liknande lokal nära 
Myskelåsen (17C 3h), nära Mossatjärnen (17C 4g).

V. chamaedrys, te-veronika. Smith (1920) anger ar
ten som tillfälligt införd i Funäsdalen och Röstberget i 
T. Nu är den väl etablerad vid potatisåkrarna på Röst
berget (17C 8g). Den finns också i T: Bruksvallarna 
(18C Of).

V. officinalis, ärenpris. Finns i flera sydväxtberg, 
där den antecknats i bl a T: Ulvknätten (17C 6g), 
Tvaruberget (17C 6h) och Ramberget (17C 5j).

Pedicutaris oederi, gullspira. S-gränsen för denna 
sydligt unicentriska art går i Tännäs sn. Min sydligaste 
lokal är Tvarubergets Ö-sluttning i backkärr nära vä
gen till Tännäs (17C 6h). Birger (1908) uppger en något 
sydöstligare lokal, troligen i samma ruta. Andra sydliga 
lokaler är Svansjöns SO-ände (17C 7d) och Långflon 1 
km NV om Acktjärnen (17C 7g). Öster om vägen över 
Flatruet finns arten vid Torrgraven (18C lj). Jfr Fig 1.

Lentibulariaceae
Pinguicula villosa, dvärgtätört. S: Högrensvålen (18D 
2b), Torkilstötens V del (18C 5i). T: Ramundbergets V 
del (18C Oe), nära Klinken (18C 2e), Näcksjön (17C 9f), 
Risåsvallen (17C 4h).

Vtricularia intermedia, dybläddra. T: Stormyren 1 
km SÖ om Ö Rosseltjärn (17C 6i). Blommande 1980.

Plantaginaceae
Plantago media, rödkämpar. Arten är mycket glest 
spridd i N Hrj. S: i stugområdet vid Torkilstöten (18C 
5i), vägkant S om Björnsjön (18D 4e).

Rubiaceae
Galium trifidum, dvärgmåra. S: Torrgraven (18C lj). 
T: vid fördämningen mellan Ljusnedalssjön och Los- 
sen (17C 7h).

Asteraceae
Erigeron uniflorus, fjällbinka. Utbredningen är in
skränkt till NV Hrj. Sydligast sedd i T: Lillskarven 
(17C 8e).

Antennaria alpina, fjällkattfot. Påträffad i nästan 
identiskt samma område som föregående art.

Cirsium palustre, kärrtistel. Tycks vara en rikkärrs- 
art i Hrj. Arten har inte påträffats nordligare än i T: 
nära Näcksjön (17C 9f) och 1 km S om Lillåsvallen 
(17C 9h). Birger (1908) anger ett par något nordligare 
lokaler.
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Botanikdagarna 1981 — västkusten
LARS ARVIDSSON och INGVAR NORDIN

Liksom de gångna två åren arrangerar Svenska 
Botaniska Föreningen 1981 botanikdagar, denna 
gång i Göteborgstrakten. Programmet upptar 
årsmöte, föredrag och exkursioner samt, inte 
minst, en som vi hoppas trevlig och givande 
samvaro. Det sistnämnda är viktigt då meningen 
är att stimulera till ökade kontakter mellan lan
dets botanikintresserade.

Ärets botanikdagar kommer att förläggas till 
Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke, ca 7 km 
SO om Göteborgs city, under tiden 17-20 augus
ti. Det kan verka sent men vid den tiden finns 
mycket intressant och sevärt att uppleva, spe
ciellt vad det gäller strandens växtlighet. Vi vill 
även lyfta fram kryptogamerna, och för dem är 
tidpunkten lämplig. Folkhögskolan ligger i vac
ker parkmiljö med ekskog och inblandad bok. I 
parkfloran vid det närbelägna Råda säteri före
kommer bl a Phyteuma spicatum, Luzula luzu- 
loides och Poa chaixii (vitrapunkel, vitfryle och 
parkgröe).

I Harald Fries Bohusflora upptas drygt 1150 
fanerogamer och kärl kryptogamer - ett högt art
antal som vittnar om en rik och varierad flora. 
Men det är längs kusten, i havsnära lägen som 
man finner denna rikedom. Inlandet är tämligen 
artfattigt. Vid havet är kontrasterna mellan olika 
vegetationstyper skarpa och de för växtligheten 
gynnsamma faktorerna ofta mycket lokala. Ex
kursionerna (3 dagar) kommer därför att koncen
treras till kusten. En kort och preliminär presen
tation av exkursionsmål ges nedan.

17 augusti (måndag em). Samling. Information 
och kvällsföredrag: Från Vallda till Rörö, glimtar 
av västsvensk natur.

18 augusti (tisdag). Älgön i Hakefjorden (kort 
båtfärd). Frodig ädellövskog, maritima lövsnår, 
kustljunghed i olika successionsstadier, skal- 
gruspåverkade bryn och stränder. Flera subat- 
lantiska växter, t ex Air a praecox, Hypochaeris 
radicata, Sagina subulata, Scirpus setaceus och 
Teesdalia nudicaulis (vårtåtel, rotfibbla, sylnarv, 
borstsäv och sandkrassing). Viscaria alpina,

Asperugo procumbens och Setaria viridis (fjäll
nejlika, paddfot och grön kolvhirs). Rik lavflora 
med bl a Lobaria amplissima och Umbilicaria 
mur i na.

19 augusti (onsdag). Subatlantisk fukthed vid 
Bohus: Erica tetralix, Narthecium ossifragum, 
Gentiana pneumonanthe etc (klockljung, myrlil
ja och klockgentiana). Rikkärrvegetation längs 
Nordre älv vid Ragnhildsholm: Senecio aqua- 
ticus, Lathyrus palustris, Rumex- arter etc 
(vattenstånds, kärrvial och skräppor). Strand
ängar vid Överön och Karholmen i Nordre älvs 
fjord: Carex mackenziei, C. paleacea, C. vacil- 
lans, Scirpus parvulus etc (norskstarr, strand
starr, saltstarr och dvärgsäv). I närheten torr
ängar och lövsnår.

20 augusti (torsdag). Gammal ek-tallskog vid 
Särö: Rika bestånd av Taxus baccata, Pledera 
helix, Lonicera periclymenum, Stellaria holostea 
etc (idegran, murgröna, vildkaprifol, busk- 
stjärnblomma). Rik flora av kryptogamer. I när
heten blockstrand och fågelpåverkade klippor. 
Strandängar vid Vallda Sandö: Saltpannor med 
karaktäristisk zonering av kärlväxter, bl a Sali- 
cornia europaea, Halimione pedunculata och 
Limonium vulgare (glasört, saltmålla och mar- 
risp). Exponerade klippor på södra delen av 
Onsalalandet: Phyllitis scolopendrium (hjort
tunga).

Föreningens medlemmar (dit hör alla prenume
ranter på SBT) hälsas hjärtligt välkomna till Bo
tanikdagarna 1981. Preliminär anmälan görs till 
Ingvar Nordin, Botaniska Trädgården, Carl 
Skottsbergs gata 22, 413 19 Göteborg, senast 15 
maj. Deltagarantalet är begränsat till 90 personer 
och poststämpelns datum anger turordningen. 
Kostnader för mat, logi och exkursioner beräk
nas till 130 kr per person och dygn (dubbelrum). 
De som sänder in preliminär anmälan kommer 
under maj att få ett detaljerat program. Botanik
dagarna 1980 blev en succé och vi hoppas på god 
uppslutning även i år. Välkomna!
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Lamium galeobdolon is reported from the NE slope of Mt Lyberget, Venjan parish, in the 
N part of the province of Dalarna. It covers c. 50x150 m in a slope with old, herb-rich 
spruce forest. The nearest spontaneous occurrences in Scandinavia are c. 360 km south
wards. Although the nearest human habitations are c. 2 km away from the new locality, the 
question whether or not the plant is spontaneous is left open, since it has once been found 
as a garden escape in the province. Festuca altissima, new to DaLarna, is found in the same 
area. Saxifraga nivalis has been found on Mt Hartjärnsberget, Venjan parish, which moves 
the southern limit for the species c. 17 km southwards. Botrychium virginianum was first 
found in 1970 at Vattnäs, Mora parish, and is still present (3 fertile fronds in 1980).
Arne Granerot, Rombovägen 9, 792 03 Färnäs, Sweden.

Gulplister och skogssvingel i Lyberget

1 augusti 1977 botaniserade jag i Lyberget på 
gränsen mellan Malungs och Venjans socknar i 
Dalarna. Därvid påträffades en Lamium-art som 
jag bestämde till L. galeobdolon, gulplister. Ef
tersom fyndet av en skånsk lundväxt i ett vild- 
marksberg i norra Dalarna var högst oväntat och 
närmast osannolikt, beslöt jag att vänta med den 
definitiva bestämningen tills jag sett växten i 
blomning. Detta inträffade den 25 juni 1980, då 
lokalen ånyo besöktes. Blomningen befann sig 
då i slutskedet men jag kunde nu dokumentera 
fyndet med såväl beläggexemplar som diabilder.

Lokalen ligger inom Venjansdelen av berget i 
en brant ONO-sluttning; topografiska kartan 14D 
Sälen SO, koordinaterna 67 517 och 13 846 (ri
kets nät). Höjden över havet ca 600 m. Berg
grunden utgöres av Asbydiabas.

Den grundvattenpåverkade sluttningen är be
vuxen med gammal, urskogslik granskog med 
undervegetation av högörtstyp. Gulplistern 
växer i flera hundra ex gruppvis spridd över en 
uppskattningsvis 50x150 m stor yta. Fältskiktet 
domineras av ormbunkarna Athyrium filix-femi- 
na, Dryopteris assimilis, D. carthusiana, D. fi- 
lix-mas, Gymnocarpium dryopteris, Thelypteris 
phegopteris, gräset Milium effusum samt Lac- 
tuca alpina och i botten Oxalis acetosella (maj- 
bräken, lundbräken, skogsbräken, träjon, ek-

bräken, hultbräken, hässlebrodd, torta och har
syra). Mer sparsamt förekommer Actaea spica- 
ta, Anemone nemorosa, Chamaenerion angusti- 
folium, Coeloglossum viride, Crepis paludosa, 
Deschampsia flexuosa, Geranium sylvaticum, 
Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melam- 
pyrum sylvaticum, Moneses uniflora, Paris 
quadrifolia, Rubus saxatilis, Solidago virgaurea 
och Viola riviniana (trolldruva, vitsippa, mjölk
ört, grönyxne, kärrfibbla, kruståtel, skogsnäva, 
vårfryle, ekorrbär, skogskovall, ögonpyrola, 
ormbär, stenbär, guilds och skogsviol).

I Dalarnes flora (Almquist 1949) är noterat ett 
fynd av gulplister i Dalarna ”Falun 1918, tillf, 
förvildad”. Den uppges ånyo funnen 1949 nära 
den gamla lokalen (Almquist & Björkman 1960). 
Enligt Atlas över växternas utbredning i Norden 
(Hultén 1971) ligger gulplisterns naturliga nord
gräns i Småland men växten uppträder som för
vildad till Uppland. Norr därom finns endast en 
prick för Falulokalen samt en i Medelpad.

Frågan om gulplistern i Lyberget är spontan 
eller kulturflykting lämnas tills vidare öppen. Ef
tersom den växer över så pass stor areal är den 
sannolikt ingen tillfällig nyinkomling i bergets 
flora. Närmaste fasta bebyggelse är Öje by i SO 
och Venjans kyrkbygd i NO på ca 1 resp 1,5 mils 
avstånd. Flera fäbodar ligger dock närmare, t ex 
St. Lybergets och Öjslybergets fäbodar i Ma
lung, båda drygt 2 km från lokalen.
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Under ett nytt besök vid berget i slutet av juli 
samma år gjordes ännu ett oväntat växtfynd. Ca 
250 m N om Lamium-lokalen och längre ned i 
sluttningen observerades ett bredbladigt gräs 
som visade sig vara Festuca altissima, skogs- 
svingel. Jag räknade till ett 25-tal småtuvor på en 
ganska begränsad yta. Ett 10-tal ex hade strå 
med vippa i blom; ett par av dem insamlades för 
pressning. Biotopen var lik den ovan beskrivna. 
Bland följeväxterna noterades som enda skillnad 
att träjon saknades; i stället tillkomPolygonatum 
verticillatum, kransrams. Skogssvingeln före
kommer mestadels sällsynt i flertalet landskap 
upp till Ångermanland (Hylander 1953, Mascher 
1978). I Dalarna är den icke funnen tidigare.

Från Malungsdelen av Lyberget har tidigare rap
porterats flera intressanta växtfynd. Uppe i 
Gnupen, som själva toppkäglan kallas, har t ex 
påträffats de båda fjällväxterna Lycopodium al- 
pinurn och Saxifraga caespitosa, tjällummer och 
tuvbräcka (Almquist 1949). Något 100-tal m 
nedanför hammaren växer Campanula latifolia, 
hässleklocka, på en av sina få växtplatser i land
skapet (Almquist & Björkman 1970). Den för 
dock en tynande tillvaro hårt trängd av upp
växande unggranar. Även lavfloran är märklig 
med fynd av t ex Cetraria nivalis, snölav, och 
flera navellavarter av släktet Umbilicaria, av 
vilka U. subglabra här har sin enda skandina
viska förekomst (Hasselrot 1968, Eriksson 1973). 
Enligt muntliga uppgifter skall också den numera 
sällsynta Usnea longissima, långskägg, tidigare 
ha påträffats inom Venjanssektorn av berget.

De nu gjorda fynden bestyrker Lybergets an
seende som ett botaniskt synnerligen intressant 
men hittills dåligt utforskat område. Enligt vad 
jag erfarit från naturvårdsenheten vid länsstyrel
sen i Kopparbergs län finns långt framskridna 
reservatsplaner för Lyberget med anledning av 
den unika floran.

Fjällbräcka och stor läsbräken

Ett annat växtfynd i Venjans sn under 1980 kan 
också förtjäna att omnämnas. Vid en undersök
ning av Hartjärnbergets östbrant fann jag 5 
blommande ex av Saxifraga nivalis, fjällbräcka, 
på en översilad klippa. Den växte tillsammans 
med Asplenium trichomanes, Cystopteris fragi
lis, Woodsia ilvensis och Silene rupestris (svart- 
bräken, stenbräken, hällebräken och bergglim).

Lokalen ligger på topografiska kartan 14D Sälen 
SO, koordinaterna 67 717 och 13 914 i rikets nät. 
Därmed flyttas fjällbräckans sydgräns i land
skapet ca 17 km. Tidigare låg den vid Hamrarna 
nära Moran i Transtrands sn (Almquist & 
Björkman 1970).

Slutligen en notis med anledning av Projekt Lin
nés rapport om Botrychium virginianum, stor 
låsbräken (Nilsson & Gustafsson 1979).

Är 1970 fann jag första gången stor låsbräken i 
Mora sn (Almquist & Björkman 1970). Den 
gången observerades endast 1 fertilt ex. År 1979 
såg jag den igen på samma lokal, nu i 3 ex varav 
ett fertilt. I år återkom samtliga 3 ex, alla fertila.

Lokalen ligger på kalkgrund och utgörs av 
gammal slåttermark, numera igenvuxen till löv
lund. Den ligger 1 km N om Vattnäs by i Mora. 
Växtplatsen, vid en svagt upptrampad stig, har 
ett trädskikt av gråal med inslag av björk och tall. 
Närmast omkring Botrychium domineras fält
skiktet av Equisetum pratense och Filipendula 
ulmaria (ängsfräken och älgört). Vidgar man ra
dien till 50 m innefattas en artrik flora med bl a 
Actaea spicata, Cypripedium calceolus, He- 
patica nobilis, Lonicera xylosteum, Vicia sylva- 
tica och Viola mirabilis (trolldruva, guckusko, 
blåsippa, skogstry, skogsvicker och underviol). 
1957 fann jag även Ophioglossum vulgatum 
(ormtunga) i samma område. Den har senare ej 
återfunnits, kanske beroende på att den ej efter
sökts regelbundet.
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Guava (Psidium guajava)
LENNART ENGSTRAND

Familjen

Guava hör till myrtenväxterna (Myrtaceae) som 
omfattar 3000 arter fördelade på 100 släkten. 
Familjen är utbredd över jordens tropiska och 
subtropiska områden och består av städsegröna 
buskar och träd med kala, vanligen motsatta 
blad. Bladen är ofta punkterade av körtlar som 
producerar eteriska oljor. Blommorna är fyr- el
ler femtaliga och har talrika ståndare som kan 
vara förenade i grupper. Vid ett första ögonkast 
kan en myrtenväxtblomma vara lik t ex en 
te-blomma men skiljer sig genom att de yttre 
ståndarna öppnar sig först. Speciellt hos arter 
med röda blommor och långa ståndare kan stån- 
darmjölet spridas av fåglar. Fruktämnet är helt 
eller delvis nedsänkt i blombottnen och utveck
las till bär, kapsel eller stenfrukt.

Räknat i antal arter domineras familjen av någ
ra få jättesläkten. Eucalyptus (600 arter) som 
härstammar från Australien, Nya Guinea och 
Sundaöarna har numera, med människans hjälp, 
gjort sig hemmastadd i jordens alla varma länder. 
I släktet hittar vi världens högsta träd: E. amyg- 
dalina har uppmätts till 150 m.

Syzygium (500 arter) är ett viktigt släkte i gam
la världens regnskogar och motsvaras i Sydame
rika av Myrcia (100 arter). Eugenia (600 arter) är 
ett alltropiskt släkte som växtsystematiskt står 
mycket nära Syzygium.

Kryddnejlikor är de torkade blomknopparna 
av Eugenia caryophyilus (Syzygium aromati- 
cum) som härstammar från Moluckerna. Den är 
känd som krydda sedan 2000 år och har rönt 
sådan uppskattning att den har förorsakat många 
krig. 1000 och åter 1000 människor har berövats 
livet i jakten på kryddnejlika. Är 1818 plantera
des den i de dåvarande arabiska kolonierna 
Zanzibar och Pemba. Dessa ostafrikanska öar är 
nu de ledande kryddnejlikeproducenterna.

Andra Eugenia-arter, t ex E. javanica, E. 
jambos och E. malaccensis, ger lackröda frukter 
som kallas rosenäpple eller jambos.

Kryddpeppar är de torkade omogna frukterna 
från Pimenta dioica, ett litet städsegrönt träd 
från Västindien och Mellanamerika. Liksom 
kryddnejlika innehåller den stora mängder nej- 
likolja (eugenol).

Från det brasilianska trädet Myrciaria cauii- 
flora får man små, klotrunda frukter som kallas 
jaboticaba. De har ett mörkrött skal och ett vitt 
kött med en uppfriskande smak.

Feijoa (Feijoa sellowiana) är en annan syd
amerikansk art som vinner odlingsterräng över 
världen. Den ovala frukten kan bli 10 cm lång 
och är grön, ibland med inslag av rött. Fruktköt
tet är vitt och geléartat. Feijoa hör till de exoti
ska frukter som odlas på Nya Zeeland med tanke 
på framtida export. Vackra blommor och vackert 
bladverk gör den till en omtyckt prydnadsväxt 
(Fig 2 B).

Släktet

Psidium består av ca 150 arter träd eller buskar 
från tropiska och subtropiska delar av Amerika. 
Blommorna sitter en till tre tillsammans i knip
pen. De har fyra eller fem utbredda kronblad och 
många ståndare som sitter i ringar på den breda 
blombottnen. Fruktämnet sitter under hyllet och 
är indelat i fyra eller fem rum, vardera med 
många frön.

Systematiken inom släktet Psidium är rörig. 
Detta beror naturligtvis på att arterna är lika 
varandra men kanske mest på att man har använt 
odlade eller förvildade exemplar vid beskrivning 
och namnsättning. Så har t ex Linné beskrivit 
arterna/5, pyriferum och/5, pomiferum. Dessa är 
inget annat än sorter av guava med päron- re-
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Fig 1. Blommor av gulfruktig smultronguava (Psidium littorale var. lucidum). Från Lunds botaniska trädgårds 
växthus, foto förf.
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spektive äppelformade frukter. Fortfarande spö
kar många Psidium-namn som man inte kan 
stoppa in i släktsystemet eftersom man saknar 
överblick.

Förutom guava finns det många arter som har 
ätliga och goda frukter. Den mest kända är smul
tronguava (P. littorale, synonym: P. cattleia- 
num) från Brasilien (Fig 1). Smultronguava odlas 
överallt i tropikerna och har små klotrunda fruk
ter med ett mörkrött skal. Det vita fruktköttet är 
syrligt och har en distinkt smak av smultron. En 
gulfruktig form betecknas som varietet lucidum.

Costa Rica-guava är de små sura frukterna av 
P. friedrichsthalianum. Araca eller brasiliansk 
guava (P. araca) har äggformade gula frukter. 
Psidium montanum och P. microphyllum odlas 
ibland och har viss lokal betydelse. Barken a\ P. 
sartorianum användes i garverier och dess blad 
som sammandragande medicin.

Växten

Guava är en buske eller ett litet träd på tre till tio 
meters höjd med slät grön- eller rödbrun bark 
som lätt spricker upp i flak. Guavaträdet skiljes 
från smultronguavan genom att de unga kvistar
na är fyrkantiga och har tydliga lister på kanter
na. Bladen är elliptiska, upp till 15 cm långa och 
har en tydlig, intryckt nervatur (Fig 2 A).

Blommorna sitter ensamma eller några få till
sammans i bladvecken. De är vita och nästan tre 
centimeter stora. En speciell egenhet hos Psi
dium är att fodret är helt i knoppstadiet. När 
blomman slår ut spricker det upp i fyra till sex 
oregelbundna lober.

Namnet guava antages ha spanskt ursprung 
men det finns forskare som hävdar att det kom
mer från de brasilianska Tupi-indianerna. Azte
kerna kallade frukten xalxocotl som ungefår be
tyder en sur frukt på sand. Xocotl var det namn
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Fig 2. A: Guava (Psidium guajava). Observera att grentoppen är fyrkantig. - B: Blommande feijoa (Feijoa 
sellowiana). - C: Frukter av smultronguava (Psidium littorale). - Från Lunds botaniska trädgårds växthus. A, B 
foto förf, C foto Kari Stimkel.
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som användes på sura frukter. Zapotl, som se- 
demera har blivit sapote, användes på söta fruk
ter.

Frukten

Guavafrukten kan vara klotrund, äggrund, om
vänt äggrund eller päronformad. 1 storlek varie
rar den från 2,5 till 12 cm. Importerad guava hör 
till någon av de stora sorterna. De brukar vara 
äggrunda eller omvänt äggrunda och sju till åtta 
centimeter långa. Den mogna frukten är gul eller 
gulgrön. Innanför det tunna skalet ligger ett näs
tan centimetertjockt kött som har en något mjölig 
konsistens. Resten av frukten är fylld av ett po
röst kött där de små, hårda fröna ligger inbädda
de. Beroende på sort är färgen gulvit eller laxröd. 
Resterna av hyllet sitter kvar på fruktens topp.

Guava har en utpräglad smak som emellertid 
kan vara svår att beskriva. Den påminner om en 
blandning av päron och fikon och är alltså söt. 
Några sällsynta former har en kärv grundsmak. 
Frukten avger en syrlig lukt som är så stark att 
man inte gärna har den liggande i ett bostadsrum.

Hos en viss sort har man uppmätt det fantas
tiska C-vitaminvärdet 900 mg/100 g fruktkött. 
Medelvärdet för odlade sorter ligger någonstans 
mellan 200 och 300 mg, men det är ju fortfarande 
fyra till sex gånger så högt som hos apelsin.

Eftersom guava också innehåller A- och B-vi- 
tamin samt många mineraler är det en av de 
nyttigaste frukter som vi har tillgång till. Den 
innehåller 218 kjoule (52 kcal) per hundra g 
fruktkött. Mogna frukter skall förvaras i kyla 
men ej under 7°C. Om man står ut med den 
starka doften kan man låta den eftermogna i 
rumstemperatur.

Sorter

Eftersom guava är helt självfertil ger även en
samma träd goda skördar. Andelen korsbe
fruktning i en odling har beräknats till 35 %.

Genom upprepad självbefruktning har man 
lyckats ta tillvara och behålla värdefulla egen
skaper men frösådd ger aldrig en helt konstant 
avkomma. Det är först under de senaste decen
nierna som man har lärt sig att behärska tekniken 
med vegetativ förökning. Så trots att guava är en 
gammal kulturväxt med stor variation finns det 
förvånansvärt få namngivna sorter.

”Madeira”, ”Hugo Red” och ”Early Red” är 
några sorter som har fått stor spridning över

världen. Konservindustrin använder ”Fan Re- 
tief’ och ”Frank Malherbe” därför att de är 
köttiga sorter med hög vitaminhalt.

Ursprung och betydelse

Arkeologiska fynd visar att guava odlades i Mel
lanamerika för 4000 år sedan, men man är ändå 
inte helt säker på artens exakta ursprung. Man 
har föreslagit Brasiliens lågland men troligen 
kommer den från Västindien och Mellanamerika. 
För detta talar bl a Oviedos (spansk krönikör) 
rapport från 1526 om att flera sorter odlades i 
Västindien samt det faktum att guavaträd växer 
bra i många subtropiska områden. Redan under 
1500-och 1600-talet spreds växten till Sydasien 
och Filippinerna. Numera är den vitt spridd över 
världens tropiska områden. Guava självsår sig 
lätt och har naturaliserats på många ställen, 
t o m blivit ett svårt ogräs. Den kan växa på 
skiftande jordar, från havsnivån och upp till 2000 
meter.

Guavaträd är mycket vanliga i tropikerna. 
Några träd utanför huset ger frukter för privat 
konsumtion. Stora kommersiella odlingar finns i 
många länder, t ex Indien, Sydamerika, USA, 
Brasilien, Mexiko och Israel. Den största delen 
av skörden används till gelé, marmelad, sylt, 
juice och andra typer av konserver. I Västindien 
tillverkas goiabada eller ”guava-ost” av frukt
kött och socker. Det är en torr och söt deg som 
äts som dessert eller sötsak. Guavafrukt har 
nämnts som en tänkbar källa för framställning av 
pektin som ju har stor användning som konsi
stensgivare inom livsmedelsindustrin.

Guava importeras till Sverige under hösten 
och vintern men är ännu ganska sällsynt i affä
rerna.

Användning

Enklast, och kanske bäst, ätes guava som den är. 
Den bör vara något kyld och helst skalad. Den 
passar också bra som garnering på tårtor eller i 
fruktsallader men då måste man ta bort de hårda 
kärnorna genom att passera fruktköttet.

Guavans typiska smak kommer väl till sin rätt 
om den blandas, i bitar eller mosad, med vispad 
grädde, vaniljkräm eller keso. Om man kör 
fruktköttet i mixer får man en god sås till glass 
och andra desserter. Än så länge blir det väl dyrt 
att använda importerad guava till juice eller sylt.
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A dense stand of the hybrid Linaria repens x vulgaris was found in 1980 in the centre of the 
central railway station in Stockholm, Sweden. The parent species are also present there. 
The flowers were frequently visited by bees (Apis mellifera) and bumblebees (Bombus 
terrestris) and the visitors did not discriminate between Linaria vulgaris and the hybrid. 
Nectar theft (through holes bitten in the spur) occurred frequently in L. vulgaris, and holes 
bitten in the spur bases were seen also in some hybrids from localities outside Stockholm.
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En augustidag 1980 fick jag inne på Stockholms 
centralstation syn på ett kraftigt bestånd av hy
briden Linaria repens X vulgaris (strimsporre x 
gulsporre). Som fyndplats för en floristisk raritet 
är lokalen anmärkningsvärt central, iögonfal
lande och publik: pendelresenärerna från 
Kungsängen och Järfälla har den varje morgon 
under sina fötter, när de lämnar tåget vid spår 14, 
och de har den exponerad framför sina ögon 
varje eftermiddag, när de vid spår 15 väntar på 
tåget hem. I mina ögon är hybriden en ganska 
parant skönhet, och av litteraturen att döma ver
kar det, som om studier därav skulle kunna be
lysa intressanta biologiska problem. Strimspor- 
ren, som tidigare varit sällsynt i Sverige, synes 
numera vara stadd i spridning, och därmed kan 
hybriden också förväntas bli allt vanligare. Trots 
att mina egna iakttagelser är fragmentariska, 
redovisar jag dem här, i tanke att andra botanis
ter, som möter detta objekt, kanske kan få lust 
att titta närmare på det.

Genetiska bakgrundsnotiser

Gulsporren (Linaria vulgaris) har tidigt levererat 
tankeställare och överraskningar åt botanister, 
som studerat artbildning och hybridisering. Dess 
peloria-iotm sysselsatte redan Linné, som år 
1749 skrev: ”Ty om dessa framtida undersök
ningar kunde visa, att Peloria, odlad ur frön, 
hölle sig konstant, följer därav en vidunderlig 
slutsats, nämligen att det kan inträffa, att nya

arter uppstå inom växtvärlden” (citerat efter 
Linnell 1953). I Frankrike studerade Naudin 
(1865) flera generationer efter en korsning mellan 
gulsporren och den rödblommiga arten Linaria 
purpurea. Hans beskrivning därav har i efter
hand tolkats som att han redan då ”anat” de 
Mendelska lagarna, de Vries (1906), Correns 
(1916) och många senare genetiker (Valdés 1970) 
har observerat, att serier av sterilitetsfaktorer 
påverkar Lman'ä-arternas intra- och interspeci- 
fika fruktsamhet. För genetikerna har detta varit 
teoretiskt intressant men praktiskt så besvärligt, 
att åtminstone ett par brett upplagda forsknings
program inom släktet har fått avskrivas (East 
1933, Bruun 1937). Annars skulle nog också de 
många vackra resultaten från korsningsförsök 
inom det närstående lejongapssläktet (Antir
rhinum) ha kunnat locka till mer omfattande 
Linaria-studier.

Artificiella hybrider mellan strimsporren (L. 
repens) och gulsporren (L. vulgaris) har fram
ställts av Blaringhem (1919), Tjebbes (1929), Dil
lemann (1949) och Olsson (1974, 1975). Hybrid
kullarna synes ha varit individfattiga men i prin
cip ha visat det väntade mönstret med enhetliga 
intermediära F,-plantor och starkt växlande for
mer i senare generationer. Anmärkningsvärt är, 
att både Blaringhem och Tjebbes där funnit en 
utklyvning av plantor, som helt tycktes över
ensstämma med endera av de båda rena föräld- 
raarterna. Tjebbes anser därför, att antalet sär
skiljande gener mellan de båda arterna inte torde
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vara särskilt stort, trots att de till det yttre är 
varandra ganska olika. I en cytologisk under
sökning av Eichhorn (1953) betonas också, att 
meiosen hos denna hybrid i anmärkningsvärt hög 
utsträckning kan förlöpa lika regelbundet som 
hos en ren art.

Floristiska bakgrundsnotiser

Linaria vulgaris, gulsporre, är vanlig över stora 
delar av Europa från mellersta Skandinavien och 
Finland ned till Medelhavsländerna och Väst- 
asien. Den växer gärna på människopåverkade 
marker, och växtsociologer både i norra och mel
lersta Europa har observerat, att den kan bli en 
karakteristisk beståndsdel i järnvägarnas flora 
(Knapp 1961, Suominen 1969).

Linaria repens, strimsporre, hör hemma i Väst
europa: norra Spanien - Frankrike - England. 
Den har därifrån blivit människospridd in i andra 
delar av Europa. Den började kolonisera Sverige 
i mitten av 1800-talet (Hultén 1950) och fick här 
en något egenartad utbredning: tämligen allmän i 
östra Småland, för övrigt spridda förekomster på 
kultur- och ruderatmarker över stora delar av 
landet. På senare år synes någonting ha hänt, 
som satt fart på dess spridning, och den torde 
numera hos oss påträffas betydligt oftare än för 
bara något decennium sedan. Liksom gulsporren 
håller den i Sverige mycket till vid järnvägar.

Hybrider mellan strimsporren och gulsporren 
tycks i naturen kunna bildas ganska lätt (Clap- 
ham m fl 1952, Olsson 1974) - en viss kontrast 
alltså mot de svårigheter som genetikerna har 
haft med att framställa dem artificiellt. Det första 
fyndet i Stockholmstrakten gjordes i Nacka 1915 
(Almquist & Asplund 1937). Under senare år 
tycks den liksom strimsporren ha börjat dyka 
upp allt oftare i Sverige (jfr Lundqvist 1979). På 
samma sätt som vid de av människan utförda 
genetiska försöken kan det också i naturen ge
nom utklyvningar eller återkorsningar uppstå 
former, som närmar sig den ena eller den andra 
föräldraarten (x Linaria intermedia Babey likL. 
vulgaris, x L. ochroleuca Breb. lik L. repens; 
Rouy 1909, Blaringhem 1919, Dillemann 1949).

Kompletterande iakttagelser i Stockholms om
givningar

Sedan jag i augusti gjorde fyndet på Stockholms

|) liisiJ ~

Fig Linaria-bestånd a, spår 14 på Stockholm C fram
för uppgången till Klarabergsviadukten.
The Linaria stand a, track 14 at Stockholm C, at the 
exit to the Klaraberg viaduct.

central, har jag under hösten gjort några spridda 
besök på andra stationer vid tre av järnvägarna 
runt staden för att kolla Linaria repens-situatio
nen. Vid Saltsjöbanan genom Nacka och vid 
Södra stambanan mot Södertälje var strimspor
ren vanlig, och där såg jag också hybriden på 
fyra ställen: vid Järla station och mellan Järla 
och Nacka stationer på Saltsjöbanan, samt vid 
Huddinge och Tumba stationer på Södra stam
banan. På alla platserna rörde det sig om stora 
bestånd av strimsporren, mer eller mindre rikliga 
inslag av typiska hybridplantor och med gulspor
rar inom räckhåll på större eller mindre avstånd. 
Jag är dock tveksam, om alla mina gul- och 
strimsporrar verkligen var de rena arterna, eller 
om bestånden kanske kunde vara ”hybridsvär
mar”, där föräldralika former klyvts ut.

Den tredje besökta Stockholmsjärnvägen var 
Roslagsbanan. Här var strimsporren betydligt 
mindre talrik; jag såg den endast på ett ställe, 
nämligen på Roslags-Näsby station, och där en
dast ett litet bestånd. I stället aktualiserades här 
en annan fråga, nämligen den om de ekologiska 
relationerna mellan strimsporre och småsporre 
(Chaenorrhinum minus = Linaria minor (L.) 
Desf.). Småsporren är ju välkänd som järnvägs- 
växt, och på Roslagsbanan växte den på flera 
platser mycket rikligt. På de båda andra, ovan
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Fig 2. A: Bestånd a på Stockholm C. Hybrider och enstaka gulsporreplantor. - B: Överst t v två gulsporre- (eller 
gulsporreliknande) blommor från Stockholm C; t h gulsporreblomma från Johanneshov, Stockholm, där strim- 
sporre ej förekommer. Mittraden: hybriden från Stockholm C. Nederst strimsporreblommor från Järla station 
(den vänstra och högra delvis söndertagna). - C: Hybridblommor från Järla station. I mitten t v en blomma med 
tjuvhål i sporren. - D: Blommor från Tumba station. T v en hybridblomma med tjuvhål i sporren, t h två 
strimsporre- (eller strimsporrelika) blommor. - Alla bilderna (även Fig 1) är reproduktioner av den ena bilden av 
stereoskopiska bildpar.
A: The stand a at Stockholm C. Hybrids and a few vulgaris plants. - B: Upper left two vulgaris (or vulgaris-like) 
flowers from Stockholm C. Upper right a vulgaris flower from Johanneshov, Stockholm, where repens does not 
occur. Middle row: the hybrid from Stockholm C. Lowermost row: repens flowers from Järla station outside 
Stockholm (the flowers to the right and left partly dissected). - C: Hybrid flowers from Järla station. In the middle 
to the left a flower with holes after nectar theft in the spur. - D: Flowers from Tumba station. Left a hybrid with 
holes after nectar theft in the spur, right two repens (or repens-like) flowers. - All pictures (also Fig. 1) are single 
frame versions of stereoscopic pairs of slides.

nämnda Stockholmsjärnvägarna har jag däremot 
sett mycket mindre av den. Almquist (1957) har i 
sin järnvägsfloristiska uppsats också nämnt, att 
småsporren är ovanligt sparsam i Blekinge och 
sydöstra Småland, alltså just i strimsporrens 
kärnområde. Föreligger det någon konkurrens
situation mellan de båda?

Förekomsten på Stockholm C

Vid spår 14 på Stockholm C bildade Linariorna i 
första hand (a) en ca 10 m lång, så gott som 
sammanhängande bård av kraftiga plantor, som 
torde ha fyllt ut hela det utrymme, som lämnades 
mellan tågens vagnar och perrongen (Fig 1, 2A).
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Plantorna utgjordes här dels av hybriden, dels av 
gulsporre (eller i varje fall gulsporreliknande in
divider). Hybriderna dominerade klart - de kun
de uppskattas till minst 2/3 av hela beståndet (Fig 
2A, B). Ca 10 m från beståndet a följde ett mind
re bestånd b, ca 2 m långt. Det utgjordes av 
strimsporre och två mindre hybridplantor. Mel
lan bestånden a och b förekom några enstaka 
spridda strimsporreplantor.

I beståndet b liksom i de förut nämnda förorts- 
bestånden utgjorde alltså hybriden ett mer eller 
mindre underordnat inslag bland de förhärskan
de strimsporrarna. Att den i beståndet a vuxit ut 
så kraftigt, som den gjort, kan kanske sättas i 
samband med det som Karlsson (1977) säger om 
att hybrider oftast påträffas på kulturskapade 
lokaler, där konkurrensen från andra växter är 
mindre. Linaria-hybriden på Stockholm C lever i 
en extremt påfrestande ekologisk miljö. Två 
gånger i timmen kläms den av pendeltågen ihop i 
en trång springa vid perrongkanten och bekläds 
med ett lager av smörjolja från vagnsunderre- 
dena. I väntan på tågen får den ta emot cigarett
fimpar och salivöverskott från resenärerna. 
Emellanåt drabbas biotopen av banmästarens 
ogräsbekämpning, och ibland sätts ännu mer 
genomgripande och hotfulla underhålls- och för
nyelsearbeten in: bara någon månad efter de i det 
följande refererade observationerna byttes den 
gamla rälsen, syllarna och makadamen på spår 
14 ut mot nytt material, och all ovanjordisk växt
lighet skrapades bort. Man får bara hoppas, att 
några frön och jordstammar av Linariorna klarat 
sig!

Under sin blomning bidrog Linariorna till att 
berika och diversifiera sin omgivning. På Stock
holm C (liksom på de övriga här nämnda järn- 
vägslokalerna) var de vid tjänligt väder ivrigt 
besökta av nektarsamlande insekter. Mest 
observerade jag jordhumlor (Bombus terrestris 
L.) men ibland också tambin (Apis mellifera L.). 
(Humlorna tycktes ibland kunna utgöra ett visst 
irritationsmoment för de på platsen hemma
hörande gråsparvar, som var verksamma i 
makadamen mellan rälsen.)

Betingelserna att åstadkomma beläggfotogra
fier av insekterna var inte de bästa, och resulta
ten blev inte klichéringsvärda. Jag tackar docent 
Hans Lundberg, Zoologiska inst, Stockholms 
universitet, som trots detta lyckats att av dessa 
bilder identifiera de båda arterna. En diskussion 
med docent Lundberg har också lärt mig, att

dessa insekter sannolikt torde ha hittat in till 
centralstationen från ganska långt håll. Jordhum
lorna, som kan samla näring på upp till en kilo
meters avstånd från boet, kan tänkas höra hem
ma någonstans utmed Klara sjö, medan man för 
bina, som orkar flyga ända till 3 km från boet, 
kan tippa någon kupa hos biodlare vid Karlberg 
eller Tomteboda. Om Z./«ün'a-beståndet blir be
stående, kan det kanske för någon kommande 
Stockholmsbiolog bli intressant att se efter, hur 
det kommer att gå med dessa långväga insekts
besök, om de planer förverkligas, som räknar 
med att det öppna spårområde, som de nu kan 
flyga över, i framtiden skall byggas över med ett 
niovåningars kontorskomplex.

De passerande tågen innebar naturligtvis av
bräck för nektarsamlarna. De fortsatte arbetet, 
tills dess att tåget var så tätt inpå dem, att jag 
aldrig lyckades se, om de då kastade sig ut i fria 
luften eller om de kunde gömma sig inne bland 
Linariorna. Det dröjde dock inte mer än någon 
eller några få sekunder efter tågets passage, in
nan de åter var på plats i blommorna. Linaria- 
ståndets läge vid perrongen var sådant, att det 
under dagens lågtrafik med korta tågsätt brukade 
befinna sig strax bakom tågets bakre ände, men 
ibland kunde något tåg stanna så, att blommorna 
förblev instängda under tågets uppehåll. Vid ett 
par sådana tillfällen observerade jag humlor, som 
försökte hitta sina LiViunu-bl ommor, men hind
rades av tåget. De gjorde försök efter försök att 
finna nya flygriktningar in till dem.

Insektobservationerna gav ytterligare ett be
lägg för den nära samhörigheten mellan Linaria- 
arterna. Beståndet bestod, som nämnts, huvud
sakligen av hybriden men med ett mindre inslag 
av gulsporrar, men humlorna och bina betedde 
sig, som om det varit alldeles enhetligt och väx
lade utan hämningar mellan de mindre och ljusa
re hybridblommorna och de större, gula vulga- 
r«-blommorna. Något egendomligt var det att 
se, när de efter ett regelriktigt besök i en hybrid
blomma sedan ofta i vulgaris-blommorna sam
lade nektarn den illegitima vägen, alltså genom 
ett hål i sporren. (Om de därvid själva gjorde 
hålet, eller om de utnyttjade något, som en tidi
gare nektartjuv lämnat efter sig, kunde jag icke 
avgöra.) Vid ett tillfälle kunde jag dock tydligt 
se, att även vulgaris-blommorna fick legitima be
sök.

Ett slags omvändning till den ovanstående 
iakttagelsen och ytterligare ett uttryck för arter
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nas överensstämmelser var, att jag i de sist gjor
da kollekterna från Tumba och Järla stationer, 
även i hybridblommor såg hål, gjorda av nektar
tjuvar i sporren (Fig 2C, D). Detta alltså trots att 
de kortare sporrarna i dessa blommor inte skulle 
behöva inbjuda till sådana åtgärder.
Det stora beståndet a på Stockholm C påminner 
om den beskrivning, som Kers och Thorén läm
nat av ett fynd i Hjorthagen i Stockholm: "L. 
vulgaris förekom sparsamt här men ej L. repens. 
Korsningen rikligt” (herbarieetikett i S; 1970). 
Förekomster med ett sådant dominerande eller 
kanske ibland hundraprocentigt inslag av hy
briden kan kanske förklara, att den flera gånger 
tolkats och namngivits som en ren art (Watson 
1842, Allman 1844).

I varje fall torde denna hybrid alltjämt ha 
åtskilligt att ge, både åt florister, blombiologer 
och genetiker. Om släktets många sterilitetsfak- 
torer innebar alltför svåröverstigliga hinder för 
1930-talets forskare, kanske man nu kan förstå 
dem så mycket bättre, att korsningsförsök skulle 
kunna genomföras med större framgång.
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Recensioner

Blommande träd i subtropiska trädgårdar

Kunkel, G. 1978: Flowering trees in subtropical 
gardens. 346 sid. Teckningar av M. A. Kunkel. 
W. Junk Publishers, The Hague. ISBN 
90 6193 592x. Pris US $36.85

Den här boken innehåller ett axplock av blom
mande eller fruktbärande träd, som man kan stö
ta på i medelhavsländerna eller på Madeira och 
Kanarieöarna. Några få av arterna är härdiga 
ännu i södra Sverige, men de flesta odlas inte hos 
oss.

150 arter från 98 släkten och 48 familjer upp
tas. Det finns 6 svartvita foton och 140 utmärkta 
teckningar.

Boken inleds med en lista över termer och en 
bestämningsnyckel. Därefter följer arterna, ett 
uppslag om varje art med beskrivningar på 
vänstra sidan och bilder på högra. Teckningarna 
visar grenspetsar med blad och blommor, och 
ibland detaljer av blommor och/eller frukter. I 
enstaka fall är bara ett blad avritat, t ex av Ficus 
religiösa, vilket är fullt tillräckligt.

Efter arterna finns en förteckning över engel
ska, amerikanska, spanska och kanariska växt
namn. Det finns även en lista över arter som är 
endemiska på Kanarieöarna och Madeira. Boken 
avslutas med en omfattande referenslista samt 
latinskt släkt- och artregister.

När jag först bläddrar i den här boken hajade 
jag till vid bilden av Brachychiton diversifolium: 
det var ju mitt ”tumvanteträd” från Sicilien! När 
jag var på Sicilien hösten 1978 hittade jag ett träd 
vid trappan som slingrar sig upp från Taormina 
till Santuario Madonna dela Rocca. Det var ett 
litet, smalkronigt, poppelliknande träd. Bladen 
såg ut som små, långspetsade svartpoppelblad. 
Men en stor del av bladen hade en sidolob, var
för jag genast döpte trädet till ”tumvanteträd”. 
På de övre grenarna fanns några frukter, och jag

lyckades få ner en. Den bestod av fyra baljlik- 
nande, skaftade kapslar som satt i ”flock” i 
grenspetsarna. Jag visade fruktställningen för 
Rolf Dahlgren, som bestämde den till familjen 
Sterculiaceae. Släktet kunde han inte hjälpa mig 
med då, och jag själv har heller inte lyckats få 
namn på trädet förrän nu. Hemma sådde jag frö
na och ett tiotal grodde. Det blev omsider en 
liten syskonskara av mycket varierande utseen
de (Fig 1). En del plantor fick djupt handflikiga 
blad, en del hade treloberade och andra femlobe- 
rade. Några fick blad som vitpil och en planta har 
blad som på de fertila skotten av murgröna. Men 
inte ett av mina små träd har blad som liknar 
moderträdets. Arten gör verkligen skäl för epite
tet diversifolium.

Det finns inget som gör mig så glad som när jag 
efter evinnerligt letande i floror och växtböcker 
äntligen hittar rätt artnamn. I samma familj, 
Sterculiaceae, hittade jag ytterligare ett träd, 
som jag inte förut fått något namn på, nämligen 
Dombeya tiliacea. När Thomas Karlsson och jag 
var på Mallorca i september 1972 såg vi ett allé
träd i närheten av Plaza Pio XII i Palma. Bladen 
var inte olika lindens, och frukterna, som även 
här satt i små ”flockar”, var placerade på 
”högblad” och såg ut som lindfrukter. Även här 
fanns alltså en dubbel anknytning till artepitetet, 
tiliacea!

Efter ett tag hittade jag ytterligare ett träd som 
jag länge undrat över och först nyligen fått namn 
på, nämligen Tipuana tipu, som tillhör familjen 
Fabaceae. Jag såg det första gången 1968 vid 
Avenida do Mar i Funchal i Madeira. Det var 
små prydliga träd med vida kronor och vinter
gröna, enkelt parbladiga blad, som i grace myc
ket väl kan mäta sig med jakaranda. Frukterna 
liknar lönnens vingfrukter, fast ”näsorna” sitter 
ensamma på små skaft. Jag har aldrig sett trädet i 
blom, men blommorna sitter i yviga blomställ
ningar i grenspetsarna och är orangegula.
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Fig 1. Variation hos blad av Brachychiton diversifo- 
lium (Sterculiaceae). Överst t v två blad från moder
trädet (Taormina, Sicilien), det ena av ”tumvantetyp”. 
Övriga blad från olika fröplantor av detta träd, odlade i 
växthus vid Landskrona.

Jag hittar många träd från Madeira och Teneri
fe i boken och det är alltid lika roligt att så här 
återknyta bekantskapen med gamla vänner. Från 
centrala Funchal på Madeira minns jag särskilt 
det afrikanska tulpanträdet, Spathodea campa- 
nulata. Jag vet inget mera praktfullt träd än detta 
med sin runda krona, parbladiga och blanka blad 
och lysande orangeröda blommor, vars kalkblad 
är krusade och silvervita i kanterna. Och från 
samma torg må nämnas kapock- eller silkesträ- 
det, Chorisia speciosa. Det är stora, vidkroniga 
träd med handflikade blad. Blommorna, som kan 
bli upp till 15 cm i diameter, är rosa med ljusare 
mittparti och mörka fläckar och strimmor. När 
trädet blommar på bar kvist under vintermåna
derna lyser det som en eldsvåda på långt håll. 
Frukterna hänger som förvuxna saltgurkor från 
grenarna och när de brister sitter silket som stora 
bomullstussar i träden. Stammen skall man akta

sig för att klappa, för den är beväpnad med cen
timeterlånga tornar. Den kan nästan liknas vid 
ett spikbräde.

Är det något jag ska anmärka på så är det att 
jag saknar en hel del arter, t ex papaja, Carica 
papaya, som är så vanlig som frukt- och pryd- 
nadsträd i t ex Funchal, eller det lilla prydliga 
tomatträdet, Cyphomandra betacea. Men det är 
naturligtvis endast ett axplock som kan rymmas i 
en bok på 346 sidor. Texten till bilderna är utför
lig och innehåller beskrivningar av stam, bark, 
blad, blommor och frukt. Dessutom anges arter
nas hemland och var de kan ses i subtropiska 
trakter, framför allt på Madeira och Kanarieöar
na.

Det är en bok som glatt mig mycket därför att 
jag hittat några förut oidentifierade träd samtidigt 
som jag återupplivat många gamla bekantskaper 
bland rikedomen av träd och buskar.

John Kraft

Ännu en bok om träd

Edlin, H. L. 1980: Skogens träd. 280 sid. Sko
gens förlag. Stockholm. ISBN 91-7646-000-2. 
Pris ca 85 kr.
Ännu en bok om träd suckar man när den fram
lidne dendrologen H. L. Edlins The tree key från 
1978 dyker upp, översatt och bearbetad av M. L. 
Kiellander under titeln Skogens träd.

Titeln kan betecknas som falsk varudeklara
tion. Det är förlaget som heter Skogen. Boken 
behandlar inte primärt våra skogsträd, även om 
naturligtvis många av dem ingår. Det är en bok 
för dendrologer, och innehåller således ett flertal 
av de trädarter som man kan få se i parker och 
planteringar. Många av de behandlade arterna är 
dock inte härdiga hos oss.

Innan jag kommenterar boken vill jag nämna 
några av de böcker om träd, som ännu finns i 
handeln: A. Mitchell, Nordeuropas träd (Bon
niers 1977), den i särklass mest omfattande; R. 
Lancaster, Trädgårdens träd (LTs 1976); Gréen 
& Kiaer, Lövfällande buskar och träd 
(AWE/Gebers 1975); Quartier & Bauer-Bovet, 
Träd och buskar i Europa (Bonniers 1974); H. 
Vedel m fl, Träd och buskar vid Medelhavet 
(Wahlström & Widstrand 1977); Georgson & Jo
hansson, Träd och buskar vintertid (Fältbiolo
gerna 1979); S. Olsson, De vilda trädens blom
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mor (LTs 1980) och I. Holmåsen, Träd och bus
kar (ICA 1980). För den som nöjer sig med våra 
inhemska arter är sistnämnda bok varmt att re
kommendera. - Flera engelskspråkiga böcker i 
ämnet finns också på marknaden, t ex Polunin & 
Everard, Trees and bushes of Europe (Oxford 
University Press 1976) och R. Phillips, Trees in 
Britain, Europe and North America (Pan Books 
1978).

Man bör nu fråga sig vilken relevans just Ed
lins bok har för trädintresserade i Sverige. Det är 
alltför vanligt att förlag låter översätta utländska 
naturböcker, utan någon som helst tanke på om 
det föreligger ett verkligt behov. Svenska folket 
förförs av en uppsjö av vackert illustrerade pub
likationer. En konsekvent och fackmannamässig 
bevakning av det internationella naturveten
skapliga bokutbudet efterlyses. Edlins bok till
hör inte de mest onödiga, men den kunde defini
tivt ha anpassats mera till våra förhållanden, t ex 
genom att härdighet, förekomst och odlingsbar- 
het i Sverige mer konsekvent hade angetts.

Några synpunkter på sakinnehållet. Under 
kapitel 1 (s 18) borde även underartsbegreppet ha 
behandlats. Under kapitel 2 (s 22) står om den 
nedåtriktade näringsströmmen och om vätske- 
strömningen i den inre veden. Som också fram
går senare i kapitlet är det emellertid endast den 
yttre veden som har vätskeströmning. Närings
strömmen är ej enbart nedåtriktad, utan fördelas 
till alla delar av plantan där tillväxtprocesser 
försiggår. Beträffande storlekar bland träd (s 28) 
har, att döma av tillgänglig vederhäftig litteratur, 
douglasgranen, Pseudotsuga menziesii, med 
125,7 m (fälld i slutet av 1800-talet) höjdrekor
det. Det nu högsta trädet på jorden är Howard 
Libbey (111,6 m), en Sequoia sempervirens. 
Största uppmätta omkrets (34,5 m) har Taxo- 
dium mucronatum i Mexiko. Att boken är unik 
genom att använda sig av framförallt vegetativa 
karaktärer för bestämning (s 30) vill jag inte hålla 
med om. I själva verket har de flesta handböcker 
i ämnet anammat denna metod. Termen dubbel- 
tandad (s 32) torde utbytas mot dubbelsågad. 
Vad som avses med sågade och tandade blad 
borde ha illustrerats. En ursäkt för denna term
förväxling kan ju vara, att inte heller vår moder
naste kurslitteratur i systematisk botanik på uni
versiteten har klarat begreppen riktigt. På s 49 
står att alla almar är vårblommande. Både Ulmus 
serotina från USA och U. parvifolia från Kina är 
dock höstblommande. Flera, ej nämnda, höst-

blommare är vidare Tilia henryana och Catalpa 
x erubescens. Uppgifterna om antal frön/frukt 
(s 55-56) är delvis oriktiga. Den äkta valnöten, 
Juglans regia, är ej härdig annat än i de sydligas
te kustnära landskapen. Däremot kan J. mand- 
shurica, J. nigra och J. cinerea odlas en bra bit 
upp och in i landet. Habitusbilden 2a (s 95) liknar 
mest den likaledes flikbladiga men till skillnad 
från ornäsbjörken starkt hängande fransbjörken, 
/. crispa. Ett antal olika flikbladiga vårtbjörkar 
står att finna i Sverige, utan att de för den sakens 
skull bör eller får kallas för ornäsbjörk. Skogs- 
almens frukter (s 115) är aldrig så långskaftade. 
Detta fel reproduceras tyvärr på bokens om- 
slagssida. Ambraträdet, Liquidambar styraciflua 
(s 128) finnes representerat med stora exemplar i 
N Tyskland. Även i Skåne finns ett par hyfsade 
individ. Pluralformen hagtornar (s 132) stöter 
mig något. Hästkastanjen (s 176) finns ej i Mind
re Asien. Getapeln (s 178) är inte dioik, utan 
monoik. Tilia x vulgaris (s 180) är ingen lindart. 
Släktet Nyssa (s 184) omfattar 4 amerikanska 
och 2 kinesiska arter. Att vanlig fläder kan bli 
drygt 20 m (s 200) betvivlas starkt. Tårgran 
(s 224) bör ej användas som beteckning för de 
två omtalade granarterna med hängande grenar. 
Namnet är sedan länge upptaget av en form, f. 
pendula, av vår inhemska gran, Picea abies. 
Färgfotona av trädstammar (s 264-271) är för 
små och vissa är helt intetsägande. Varje bild 
borde dessutom ha numrerats för att underlätta 
identifieringen.

Trots det ovan sagda anserjag att boken, jäm
förd med många andra i ämnet, har sina klart 
positiva sidor. De inledande sju kapitlen behand
lar namngivning, fysiologi, anatomi, morfologi, 
ekologi m m och måste anses mycket instrukti
va. Eftersom de omfattar 55 sidor är det dock en 
stor risk att avsnittet blivit för tungt och därmed 
lämnas oläst av mången. Texten i övrigt är också 
vederhäftig - med ovan angivna undantag - och 
ger ovanligt mycket information. Färgbilderna 
inne i texten innehåller i stort sett allt från 
groddplanta till mogen frukt hos ett stort antal 
arter.

Som slutlig kommentar vill jag ändå råda alla 
trädintresserade att - före eventuella bokköp - 
undersöka bokhandelns totala utbud på böcker i 
ämnet.

Björn Aldén
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Danmarks orkideer

L0jtnant, B. 1979: Danmarks orchideer. Natur 
og Museum 19, häfte 3-4. Århus. Pris DKr 
16:50. Beställes hos Natur og Museum, Natur
historisk Museum, Universitetsparken, DK-8000 
Aarhus C, Danmark.
I vårt södra grannland, Danmark, ger Naturhi
storisk Museum i Århus ut en serie populärve
tenskapliga småskrifter, som samlas i serien Na
tur og Museum. Det sista bidraget till denna serie 
för år 1979 var en liten skrift om Danmarks orki
deer. Detta är påpassligt gjort med hänsyn till det 
nyvaknade intresset för växter och särskilt då för 
de vilda orkidéerna. Det går ju sällskapsresor till 
Gotland för att studera denna familj. Språket är 
danska, men Löjtnant skriver en klar och lätt
förståelig danska, så det bör icke vara några stör
re problem. Trots att skriften enbart behandlar 
de danska arterna, kan den med fördel användas 
i södra hälften av Sverige. Det verkar bara vara 
fem sydsvenska arter som saknas.

Första avsnittet behandlar orkidéernas status i 
Danmark. Familjen fick två nytillskott för unge
fär 100 år sedan och de håller sig glädjande nog 
kvar: knäroten (Goodyera repens) sökte sig till 
Danmark till följd av barrskogsplanteringarna 
och därtill har guckuskon (Cypripedium calceo- 
lus) kommit. Däremot har grönkullan (Coelo- 
glossum viride) sannolikt försvunnit, likaså 
blodnycklarna (Dactylorhiza incarnata cruenta), 
men den torde blott varit tillfällig. Allt som allt 
räknar Löjtnant med att existensen för en tredje
del av arterna är hotad. Han pläderar för försik
tighet särskilt med de stora bestånden, som är 
betydligt mera ovanliga. Vidare kan de flesta 
arterna bestämmas i fält utan uppgrävning. På 
vissa kritiska arter måste man taga prov av 
blommor, brakteer och blad för att kunna göra en 
säker bestämning.

Huvuddelen av skriften ägnas bestämningsta- 
beller och beskrivning av de olika arterna. Denna 
del är illustrerad med utmärkta teckningar av J. 
Chr. Schou. Ett flertal detaljer i större skala un
derlättar starkt bestämningsarbetet. Ett missöde 
har dock insmugit sig. Bilden av ”glat hullaebe” 
(Epipactis confusa) överensstämmer bättre med 
beskrivningen av ”nikkende hullaebe” (Epipac
tis phyllanthes). Här föreligger uppenbarligen en 
felbestämning.

Lpjtnant lanserar vidare en mindre använd 
bestämningskaraktär för arterna inom Dactylo

rhiza, utseendet hos brakteernas kantceller. Ty
värr är detta icke helt genomfört och endast 
braktekanterna för majnycklar och ängsnycklar 
(D. majalis och incarnata) avbildas. Det verkar 
som om tecknaren arbetat med för liten försto
ring, varigenom braktekanten för den senare ar
ten fått alldeles för stora och höga celler. Per
sonligen har jag urskilt fyra typer av kantceller: 
låga, rundade som ellipsbågar (D. incarnata); 
högre och rundade som cirkelbågar (D. maculata 
och purpurella); sneda små trianglar (D. fuchsii, 
praetermissa och wirtgenii), och grövre sneda 
trianglar (D. majalis samt ibland D. fuchsii). Hy
brider och återkorsningar trasslar till begreppen. 
En annan viktig detalj visas av bilderna på över
sta stängelbladet hos D. majalis och purpurella.

I några fall när det gäller den vetenskapliga 
nomenklaturen och enheternas status och rang 
går våra åsikter isär. Främst gäller detta paret 
Dactylorhiza fuchsii och maculata, vilka här be
handlas blott som underarter av en gemensam 
art. Vid uppdelning i släkten har specialisterna 
fäst för stor vikt vid vissa blombiologiska detal
jer och försummat den genetiska släktskapen, 
dvs hybridiseringen. En sammanslagning av 
släkten är därför aktuell, men skall man börja 
med detta bör man nog snegla på kromosomtalen 
och slå samman släkten med samma kromosom- 
tal och ej Pseudorchis (2n=42) med Gymnadenia 
(2n=40, 80, 120).

Två enheter inom släktet Dactylorhiza har 
misstolkats. Den ena är de purpurröda ängsnyck- 
larna (D. incarnata ssp. pulchella (Druce) Soö), 
en lika god underart som blod- och vaxnycklar. 
Löjtnant tar bara upp en form av denna med 
småprickiga blad, vilken Hylander med rätta 
frånkänner systematiskt värde. Däremot förbigår 
han det rika beståndet i Mariager kommun 
(distr 13b). Det går icke att komma tillrätta med 
detta problemkomplex utan populationsunder- 
sökningar enligt engelsk modell. Några danska 
sådana är icke publicerade.

Den andra är mossnycklarna på Läsö (D. wirt
genii), en art som först uppmärksammats i Tysk
land och nu intensivstuderas i Sverige. Den förs 
på en undanskymd plats tillsammans med hybri
den D. incarnata x maculata. Emellertid är ur
sprunget uppenbarligen korsningen D. fuchsii x 
incarnata, som genom fördubbling av kromo- 
somantalet fått en regelbunden reduktionsdel- 
ning av könscellerna. Att den korsar sig ofta och 
villigt med D. maculata är en annan sak, men
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som kan tyda på samma genetiska ursprung hos 
båda arterna.

Ett nyfynd redovisas också, Dactylorhiza 
praetermissa. Det saknas dock en populations- 
undersökning av brittisk modell från lokalen för 
att bestyrka identifieringen.

Det finns en annan aspekt på denna lilla mono
grafi. En stor mängd amatörer och forskare har 
engagerat sig i inventeringar för provinsfloror. 
För denna grupp finns ett uttalat informations
behov om revisioner av kritiska artgrupper, släk
ten och enskilda arter. Möjligheterna att tillgo

dose ett sådant behov är starkt begränsade. Den 
rikt illustrerade småskriften från Naturhistorisk 
Museum i Århus är i detta sammanhang ett in
tressant uppslag. Den ger väsentlig information 
för bestämningsarbetet, om utbredning och 
växtplats m m, allt data som behövs i invente- 
ringsarbetet. Dessutom bör den gå att få ut gan
ska snabbt till intresserade, snabbare än en ny 
omarbetad upplaga av någon av de större floror- 
na.

Carl Ingemar Sahlin
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Uppsatser för Svensk Botanisk Tidskrift bör 
vara skrivna på svenska. Artiklar granskas, in
nan de antas, av en eller flera av redaktören 
utsedda fackgranskare.
Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Författaren bör behålla en kopia. 
Håll titel och rubriker så korta som möjligt; stryk 
ej under dem (deras inbördes rangordning kan 
anges med siffror i marginalen). Latinska namn 
på släkten och arter kursiveras i tryck, och skall 
strykas under med ett streck i manuskriptet.
Abstract. En sammanfattning på engelska av 
pröblemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. I anslutning till Ab
stract ges en engelsk version av uppsatsens titel, 
samt författarens namn och adress - följ gärna 
exemplen i detta häfte.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Längre uppsatser bör åtföl
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figur- och tabelltexter på engelska göras fylliga
re, så att de tillsammans bildar en Summary).

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
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dock både svenskt och latinskt namn nämnas. 
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kärlväxter kan Lid, Norsk og svensk flora, andre 
utgåva (1974) rekommenderas). Auktor efter det 
latinska namnet behöver endast anges, om nam
net ej finns i den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, skall de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skall skrivas i 
bokstavsordning på ett särskilt manusblad.
Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ”Hylander 1953”. Om referens 
till exakt sida (sidor) är absolut nödvändig, skri
ver man ”Wistrand & Lundqvist 1964 s 16-18”.

Citerad litteratur. Under denna rubrik skall fin
nas alla referenser nämnda i texten, men inga 
andra. Följ nedanstående exempel noggrant

(boktitlar och tidskrifters namn kursiveras och 
stryks därför under med ett streck i manuskrip
tet).

Hasselrot, K. 1956: Några bidrag till känne
domen om Västergötlands flora. Svensk Bot. 
Tidskr. 50: 217-221.

Hasselrot, K. 1967: Västergötlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld. I K. 

Curry-Lindahl & N.-G. Karvik (red), Natur i 
Dalsland: 48-73. Uppsala.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande rubrik, och numreras löpande 
med arabiska siffror. Hänvisning från löpande 
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Tabell 2”. Det bör aoges i vänstermarginalen, 
var tabellerna skall inplaceras vid ombrytningen.
Illustrationer. Alla figurer numreras i följd med 
arabiska siffror, och deras inplacering i texten 
anges i vänstermarginalen. Figurtexter skrivs i 
följd på särskilt papper. Om en figur består av 
flera delfigurer, skall dessa betecknas A, B, C 
osv.

Figurer bör vara anpassade efter satsytans 
storlek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, 
sidhöjd 195 mm. Observera särskilt, att om en 
figur planeras uppta en helsida, kan den inte vara 
smalare än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara ko
pierade på blankt papper i ungefär den storlek de 
skall ha i tryck. Om flera fotografier monterats 
samman till en figur, måste delfigurerna vara ab
solut rätvinkligt tillskurna, och vara monterade 
med 1-2 mm mellanrum på absolut vit kartong 
med minsta möjliga mängd lim.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg; begränsade möj
ligheter finns också för färgtryck inne i tidskrif
ten. Som original är diabilder av valfritt format 
lämpligast.
Korrektur utsändes bara en gång; författaren 
uppmanas läsa det noggrant och markera alla fel. 
Onödiga ändringar bör undvikas; ändringar mot 
manuskriptet debiteras författaren.
Redaktionen står gärna till tjänst med råd beträf
fande utformningen av manuskript och illustra
tioner. Telefon 046/13 83 00.
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