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Svensk Botanisk Svenska Botaniska Fö, 
Tidskrift

Program. Svensk Botanisk Tidskrift publicerar 
originalarbeten i botanik, främst systematik, flo- 
ristik, växtgeografi och växtekologi, samt över- 
siktsartiklar. I första hand antages kortare upp
satser (ej över 16 sidor) av nationellt och nor
diskt intresse. Huvudspråket är svenska, men 
även danska, norska och engelska texter accep
teras. Tidskriften utkommer sex gånger om året; 
varje volym (sex häften) omfattar ca 380 sidor.

Ägare. ® Svenska Botaniska Föreningen, Sek
tionerna för botanik, Naturhistoriska riksmu
seet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

Redaktör. Thomas Karlsson, Institutionen för 
taxonomisk botanik, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund. Telefon 046/13 83 00.

Ledningsgrupp. Stig Falk och Gunnar Harling,

Göteborg, Olov Hedberg och Rolf Santesson, 
Uppsala, Bengt Pettersson, Umeå, Nils Lund- 
qvist, Stockholm. Ingemar Björkqvist, Anders 
Kylin och Sven Snogerup, Lund.

Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser överstigande en sida. Ex
tra särtryck kan erhållas (prisuppgifter och be
ställningsformulär medföljer korrekturet).

Prenumeration. Prenumerationer och enstaka 
häften beställes hos Forskningsrådens Förlags- 
tjänst. Box 6710, 113 85 Stockholm. Telefon 
08-15 15 80. Postgirokonto nr 18 19 00-2.

Pris 1983 105 kr, vilket för privatpersoner inklu
derar medlemskap i Svenska Botaniska För
eningen.

Förlagstjänsten säljer även botanisk litteratur 
och annat som har anknytning till SBT. Beställ
ningar kan göras på postgiroblankett; ange tyd
ligt vad som önskas. Postgiro 18 19 00-2, För
lagstjänsten, FRN, Box 6710, 113 85 Stockholm. 
Eller ring 08-15 15 80!

Landskapsfloror

I samband med SBT utges en serie landskaps- 
och områdesfloror, som innehåller aktuell 
och uttömmande information om den vilda växt
världen 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 
tre 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 i SBT 1981 
häfte 3.

Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
360 sidor, pris 110 kr.

Västmanlands flora av Ulf Malmgren 1982. 670 
sidor, pris 200 kronor.

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
1981 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1982 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr

Omslagsbilden

Isranunkeln, Ranunculus glacialis, bär sitt namn 
med rätta. Den växer gärna i snölegor så att den 
översilas av smältvatten när den blommar. Man 
möter den inte omedelbart när man kommer upp 
över skogsgränsen; isranunkel är en utpräglad 
högfjällsväxt. - Foto Bill C. Ericsson, Skogs- 
lyckegatan 68, Linköping.
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Mycket på gång på hyggena

De hyggesarealer som idag får skogslandskapet 
att - från luften - se ut som ett lapptäcke har 
öppnat möjligheten till massförekomster av 
många arter. Kruståtel Deschampsia flexuosa 
och piprör Calamagrostis arundinacea intar 
arealer av en storlek, som skulle fått våra av 
husdjurens skogsbete beroende förfäder att tro 
sej se paradiset. Idag drar inga kritter fördel av 
denna betesresurs (försök med får som lövröjare 
på planthyggen pågår dock). Älgens expansion i 
mellansverige sammanfaller med ökningen av 
sommarbetet. Sånglärka, ortolansparv och gul
sparv hittar lämpliga häckningsmiljöer på hygge
na. Troligen nyttjade dessa arter liknande bio
toper innan människan bröt upp skogarna för att 
få åker och grässvål. Innan dess var skogsbrän
derna orsak till kala eller utglesade skogsmarker. 
På brandfälten ser man samma rikedom på krus
tåtel och mjölkört som på hyggena.

Idag börjar också enstaka nykomlingar synas 
ute på hyggena. Så glesstånds Senecio fuchsii, se 
SBT 75 häfte 3,1981. I Ö Dalarna har druvfläder 
Sambucus racemosa börjat etablera sej på hyg
gena. I Dalames flora (Almquist 1949) och dess 
supplement (SBT 54 häfte 1, 1960 och 64 häfte 4,

1970) kan utvecklingen följas. Almquist skriver 
1949: ”Förv. o. ställvis naturaliserad, ojämnt 
spr. upp till Siljan.” Från Västerdalarna anges 
endast ”Floda Gåsholmen (kring avstj.), även 1 
ex. uppåt Mejdåsen”. 1960 har flera nya fynd 
tillkommit, bl a finns den nu flerstädes kring 
Mejdåsen. I Österdalarna har Ore Dalfors till
kommit. 1970 är druvflädern ± spridd i de flesta 
socknar i Södra Dalarna upp till Svärdsjö.

Några lokaler där druvfläder idag växer på 
hyggen i Ö Dalarna: Enviken Lamsberget, mer 
än 20 ex på några närliggande hyggen. Ore intill 
Linåsen f d fäbod ca 100 ex (T Sundberg); bilden 
är härifrån. Rättvik intill Prästbodarna fäbod 3 ex 
i ca 4 m lång granungskog (T Sundberg).

Boniteten på samtliga lokaler är god (G 28 enl 
övrehöjdsbonitering). Gemensamt för dem är 
närheten till bebyggelse, där det också växer 
druvfläder. Spridningen synes ske långsamt och 
över relativt korta avstånd, förmodligen med 
hjälp av fåglar. Vid bebyggelse är druvflädern 
etablerad på många ställen i området.

Rolf Lundqvist, Rönndalen 1300. 790 26 Envi
ken.



Viola collina, bergviol, funnen i Hälsingland
OVE ÅKERSTRÖM

I Gnarps socken i nordöstra Hälsingland finns 
landskapets största förekomst av bergarten dia
bas. Dess sydgräns, som sträcker sig 11 km mel
lan byarna Gryttje och Gränsfors, utgörs av en 
på många ställen väl markerad förkastnings- 
brant, där diabasbergen stupar ner mot jord
bruksbygden. Norrut sträcker sig området några 
km, utom en milslång arm, som når över Medel- 
padsgränsen mot Galtström.

Per H. Lundegård skriver 1967 i ”Berggrun
den i Gävleborgs län”, SGU nr 22, sid 111 om 
denna diabasförekomst (Galtströmsdiabas):

Den jämnkorniga diabasen vittrar ojämnt, men oftast 
hastigt. I flera fall uppstår därvid rostfärgat vittrings- 
grus, i vilket rundade bitar av mera motståndskraftig 
diabas ligger utströdda. Morän rik på diabasblock och 
vittringsrester efter diabas är näringsrikare än den 
vanliga moränen i länet och höjer på så sätt skogsmar
kernas bonitet över genomsnittet.”

Efter att ha läst dessa rader kom jag att under 
senare delen av sommaren 1981 intressera mig 
för området, från vilket inga botaniska uppgifter 
kunnat påträffas. I september detta år upptäckte 
jag blad av vad som föreföll vara Viola collina, 
bergviol, på sydsluttningen av Grängsjöberget i 
detta diabasområde. Den 22 maj 1982 besöktes 
området igen, tillsammans med vännerna Anders 
Delin, Arne Sandström och Sven Nilsson i 
Gävleborgs Botaniska Sällskap. Den föregående 
höst påträffade lilla förekomsten kunde då ej 
återfinnas bland alla blåsipporna, men strax in
till, på rasjord under branten, påträffades en 
vacker lokal med 25-50 blommande exemplar 
och 150 m längre österut ytterligare några ex
emplar.

Bergviolen växte på rasjorden tillsammans 
med bl a Convallaria majalis, Hepatica nobilis 
och Campanula persicifolia (liljekonvalj, blå- 
sippa och stor blåklocka). Förutom genom sina 
mer exakta och artskiljande karaktärer avvek 
Viola collina till utseendet från V. riviniana ge

nom sina något mörkare blåvioletta blommor och 
sina ännu outvecklade, 2-3 cm långa, i kanterna 
hoprullade ljusgröna blad. Dessa utvecklas un
der sommaren till att bli decimeterlånga, mjuka, 
hjärtlika och håriga på båda sidor, särskilt i blad
kanterna.

De mot söder och mot jordbruksbygden vet
tande diabasbergen, på vilka denna lokal ligger, 
har vid ytterligare inventeringar visat sig ha en 
mycket artrik flora med många sydliga inslag.

På torra soliga ställen växer bl a Woodsia ilvensis, 
Arenaria serpyllifolia, Scleranthus annuus, Lychnis vi- 
scaria, Dianthus delloides, Arabidopsis thaliana, 
Arabis glabra, Sedum acre, Rosa dumalis, Potentilla 
argentea, Lathyrus montanus, Viola rupestris, Viola 
tricolor, Myosotis stricta, Verbascum thapsus, Vero
nica verna, Erigeron acer, Antennaria dioica, Hypo- 
choeris maculata och Hieracium pilosella.

I bergspringor växer Asplenium trichomanes ochT. 
septentrionale, deras hybrid samt Epilobium collinum 
och i bergroten Dryopteris filix-mas, Moehringia tri- 
nervia, Actaea spicata, Hepatica nobilis, Berberis vul
garis, Chelidonium majus, Ribes nigrum, Ribes alpi- 
num, Vicia sylvatica, Vicia sepium, Lathyrus vernus, 
Geranium robertianum, Acer platanoides, Tilia corda- 
ta, Viola mirabilis, Stachys sylvatica, Scrophularia 
nodosa, Sambucus racemosa, Lonicera xylosteum, 
Mycelis muralis, Milium effusum och Coeloglossum 
viride.

Viola collina växer, liksom Pyrola media och 
Epipactis helleborine (klockpyrola och skogs- 
knipprot) i en miljö, som beträffande solinstrål
ning och fuktighet ligger emellan den först och 
den sist nämnda. Även en lång rad arter, som 
tycks ha hört hemma i ängsvegetationen, och i 
varje fall är kulturgynnade, finns i dessa berg.

Viola collina är tidigare funnen i Medelpad och 
i Dalarna, men ej i Hälsingland, att döma av 
litteraturen och de offentliga herbarierna. När
maste kända lokal är Klockarberget i Njurunda i 
Medelpad, dit det fågelvägen är ca 30 km.

Ove Åkerström, Åkervägen 6, 820 75 Harmång
er.



Botanikdagarna 1983 - Norduppland

Svenska Botaniska Föreningen anordnar 1983 
sina botanikdagar i Norduppland i samarbete 
med Uppsalabotanisterna Lena och Bengt Jon- 
sell. Tiden blir tisdag 5 juli-torsdag 7 juli och 
förläggningen på Älvkarleby turisthotell. Pro
grammet omfattar årsmöte, föredrag och framför 
allt exkursioner i Norduppland med tyngdpunkt 
på Hållnäshalvön. Denna trakt är ett brytnings
område mellan sydligt och nordligt. Slån och 
dess följeväxter har utpostlokaler i skyddade 
sydlägen, norrlandsväxter som Equisetum scir- 
poides och Selaginella selaginoides (trådfräken, 
dvärglummer) växer här och var i kalkkärren. 
Två ting präglar vegetationen mer än allt annat: 
moränens starka kalkhalt till följd av den närbe
lägna kambrosilurkalkplattan i södra Bottenha
vet, och den sönderskurna flacka kustlinjen, ge
nom landhöjningen i ständig förändring. Prov
kartan på havsstrandsvegetationen är mycket 
rik. Barrskog på flacka hällmarker eller grov- 
blockig morän upptar de största arealerna.

Under exkursionerna kommer vi att studera 
följande vegetationstyper:

- Kalkkärr dominerade av Schoenus ferrugineus 
(axag) med förekomster av Liparis loeselii 
(gulyxne) och variabla populationer av Dacty- 
lorhiza incarnata och D. traunsteineri (ängs- 
nycklar, sumpnycklar), Carex bergrothii (ävje- 
starr) och andra taxa i Carex-gruppen ”Ful- 
vellae”. Troligen besöker vi i samma trakter nå
got agkärr och någon skog med idegran.

- Havsstränder, från hårt exponerade block- och 
klippstränder vid Bottenhavets södra strand med 
havtornssnår, Juncus balticus, Deschampsia 
bottnica och här och var Ligusticum scoticum 
(östersjötåg, gultåtel, strandloka), till lugna 
kransalgrika flador med flacka, artrika strand
ängar med Odontites litoralis, Mentha aquatka 
var. litoralis, Carex mackenziei m m (strandröd- 
toppa, strandmynta, norskstarr). Vid Ledskär 
(nära Skärplinge) finns en av östkustens största

strandängar. I stora saltfrätor växer Salicornia 
europaea (glasört) rikligt på en av sina mycket få 
lokaler på svenska Bottenhavskusten.

- Något urskogsområde vid nedre Dalälven med 
starka inslag av lövträd och lundväxter, bland 
vilka finns flera av de bredbladiga lundgräsen, 
som Hordelymus europaeus och Festuca gigan- 
tea (skogskorn, långsvingel).

- Prov på ålderdomligt odlingslandskap, där än
nu Gentianella amarella, G. campestris och 
Euphrasia stricta var. tenuis (ängs- och fältgen- 
tiana, späd ögontröst) går att finna i en över
huvudtaget artrik flora. Campanula glomerata 
(toppklocka) är karaktärsväxt för Nordupplands 
kulturlandskap.

Anmälan görs till Nadja Niordson, Seminariega- 
tan 15, 261 36 Landskrona, senast 1 maj. Pris 
från tisdag lunch tom torsdag lunch för mat, 
logi och exkursioner blir ca 500 kr. Förläggning i 
dubbelrum.

Abonnerad buss avgår från Uppsala till Älv
karleby på morgonen 3.7. i lagom tid för 
mötesstarten. Ange vid anmälan om du vill an
vända denna buss! Det går givetvis bra att ta 
egen bil till Älvkarleby men inte på exkursioner
na. Deltagarantalet är begränsat till 90 personer.

De som sänder in en preliminär anmälan får i 
maj ett detaljerat program.

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte 1983

äger rum onsdagen den 6 juli kl. 20 på Älvkarleby 
turisthotell, i samband med föreningens botanik
dagar. Dagordning:

1. Val av justeringspersoner
2. Revision
3. Val av styrelse och funktionärer för 1984
4. Tidskriftsfrågor
5. Botanikdagarna 1984
6. Övriga frågor



Hotade och sällsynta mossarter i norrländska granskogar
LARS SÖDERSTRÖM

Söderström, L. 1983 02 28: Hotade och sällsynta mossarter i norrländska granskogar. 
[Threatened and rare bryophytes in spruce forests of central Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
77: 4-12. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The occurrence of some ecologically and phytogeographically interesting bryophytes in old 
spruce forests in central Sweden is discussed. Many bryophytes regarded as threatened in 
Sweden are restricted to old forests. In particular xylicolous hepatics are endangered, but 
may be rather abundant if large decaying logs are present. Several of the species, which in 
central Sweden are confined to spruce forests, have a southwestern (suboceanic) distribu
tion in Fennoscandia. They can be grouped as follows: (1) species abundant in old moist 
forests, e.g. Plagiothecium undulatum, (2) species restricted to high-elevated forests, e.g. 
Rhytidiadelphus loreus, Leucobryum glaucum and Harpanthus scutatus, and (3) species 
occurring northwards along the field margin and scattered in the east, e.g. Diphyscium 
foliosum, Sphagnum quinquefarium and Mylia taylorii. Distribution maps, covering north
ern Sweden, are given for Anastrophyllum helleranum, Calypogeia suecica, Cephalozia 
affinis, Harpanthus scutatus, Lophozia ascendens, Leucobryum glaucum, Plagiothecium 
undulatum, Rhytidiadelphus loreus and Sphagnum quinquefarium.
Lars Söderström, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, 
Sweden.

Mossfloran i norra Sverige är till stora delar 
bristfälligt känd. Endast delar av fjällkedjan, 
främst Abisko-området, Sarek och Åre-trakten, 
kan anses som väl utforskade medan stora delar 
av skogslandet är mer eller mindre ”vita fläc
kar” på bryologikartan. Av de fåtaliga under
sökningarna från området nedom fjällen kan 
nämnas de över Bjuråker i Hälsingland (Arnell 
1911), Linsell i Härjedalen (Danielsson & Söder
berg 1975), Sundsjö i Jämtland (Österlind 1947), 
Nolbyknöl i Medelpad (Bryhn 1899), Tåsjö och 
Nordingrå i Ångermanland (Arnell & Jensen 
1896 resp 1926), Storvindeln i Lycksele lapp
mark (Zackrisson 1978) och Muddus i Lule 
lappmark (Krusenstjerna 1954). Flera av dessa är 
mycket gamla medan andra täcker endast små 
områden. Dessutom finns ett antal ekologiska 
arbeten, t ex över rikmyrar på Storön vid Kalix- 
älvens mynning (Elveland 1976) och havssträn
der längs Bottniska viken (Ericson & Wallenti- 
nus 1979), vilka innehåller flera intressanta flo- 
ristiska uppgifter.

Fig 1. Anastrophyllum helleranum är lätt att känna igen 
på sina smala skott med tilltryckta blad och röda 
groddkorn.

4 I*

Anastrophyllum helleranum is easily identified on its 
attenuate shoots with red gemmae.
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En stor del av bergen i mellersta Norrland 
(Medelpad och Ångermanland) täcks (eller har 
täckts) av granskogar. Gamla skogar är idag 
tämligen sällsynta och minskar alltjämt i areal 
genom det moderna skogsbrukets påverkan. Det 
har bidragit till att intresset för äldre skogar ökat 
starkt inom naturvård, skogsbruk och skogs- 
forskning under de senaste åren. En landsomfat
tande inventering av ”urskogar” har utförts 
(Bråkenhjelm 1982). Bryologer har dock sällan 
besökt gamla granskogar, och eftersom biotopen 
dessutom är sällsynt, är många av dess moss
arter dåligt kända. Flera av dem, speciellt de som 
är så starkt bundna till gamla skogar att de bru
kar räknas som ”urskogsarter”, finns med i lis
tan över hotade eller sårbara skogsväxter (Tabell 
1; Ingelög 1981).
Jag har sedan 1979 undersökt mossfloran i gamla 
granskogar, främst i Medelpad, Ångermanland, 
södra Västerbotten och södra Åsele lappmark. 
Under denna tid har jag regelbundet funnit flera 
av de hotade skogsmossorna.

Man kan dela in de sällsyntare granskogsmos
sorna i två grupper, de som är bundna till gamla 
skogar på grund av strikta substratkrav, t ex 
murkna lågor, och de som har en sydväst- 
lig—västlig (suboceanisk) huvudutbredning och 
som i mer kontinentala områden endast växer på 
lokaler med hög luftfuktighet.

Syftet med denna artikel är att redovisa stånd- 
ortskrav och utbredningstyper för några av dessa 
ekologiskt och växtgeografiskt intressanta arter.

Nomenklaturen följer för levermossorna Söderström 
(1981a, 1982) och för bladmossor Koponen m fl (1977).
Under detta arbete har Lars Ericson fungerat som 
handledare, exkursionskamrat och hjälp vid bestäm
ningarna. Han har också ställt en del av sitt material till 
mitt förfogande. Bland de övriga som givit mig råd och 
exkursionssällskap vill jag nämna Per-Anders Esseen 
och Håkan Lindström. Thor-Björn Engelmark och Ro
land Moberg har hjälpt mig att hitta rätt bland herbarie- 
skåpen i S resp UPS. Till dessa och alla andra som 
hjälpt mig vill jag rikta ett varmt tack.

Gamla granskogar i mellersta Norrland

Karaktäristiskt för gamla granskogar är deras 
rikedom på olika substrattyper som murken ved, 
fuktiga block och lövträd. Murkna lågor i olika 
nedbrytningsstadier är ett av de viktigaste Sub
straten då de uteslutande förekommer i gamla 
naturskogar och inte hinner återskapas i kultur
skogar. Arter bundna till murken ved finns där-

Tabell 1. Arter som finns med i listan över hotade och 
sårbara skogsarter i Sverige (Ingelög 1981) och som 
förekommer i undersökta skogar.
Species listed as endangered in Sweden (Ingelög 1981) 
and occurring in investigated forests.

Akut hotade: Cephalozia macounii 
Sårbara: Dicranum fragilifolium
Sällsynta: Anastrophyllum michauxii, Lophozia 

ascendens, L. obtusa, Scapania apiculata, Cyno- 
dontium suecicum, Herzogiella turfacea 

Hänsynskrävande: Anastrophyllum helleranum, Baz- 
zania tricrenata (nedanför fjällen), Calypogeia sue- 
cica, Diplophyllum taxifolium, Harpanthus scuta- 
tus, Lophozia guttulata, Odontoschisma denu- 
datum, Tritomaria exsecta

Obestämda: Lophozia incisa, Mylia taylorii, Sphag
num quinquefarium

för nästan enbart i gamla skogar. De artrikaste 
skogarna tycks vara de där skogsbränder varit 
sällsynta och där den mänskliga aktiviteten varit 
begränsad (spår av plockhuggning, luckblädning 
etc går att finna i nästan alla skogar).

Det fuktiga och jämna klimatet bidrar också i 
hög grad till artrikedomen. Solens instrålning 
värmer upp och torkar ut marken betydligt snab
bare än lufttemperaturen (Shreve 1924), varför 
soliga lokaler får ett torrare klimat. Vinden bi
drar också till uttorkningen. Granskogarna däm
par både instrålningen och vindstyrkan, vilket 
tillsammans med den lägre lufttemperaturen i 
höjdlägena avsevärt minskar avdunstningen. En 
yta som sluttar mot solen mottar mer instrålning 
än en som sluttar från, varför sydsidorna värms 
upp betydligt mer än nordsidorna (jfr s k syd- 
växtberg). Mätningar, gjorda under 66 dygn av 
Esseen & Ericson (1982) på ett skogsberg ca 450 
m ö h, visade att temperaturen i medeltal var 2 
grader lägre på nordsidan än på sydsidan och att 
100 % relativ luftfuktighet uppnåddes under 40 
dygn på nordsidan mot endast 26 dygn på sydsi
dan. Dessa skillnader i mikroklimat avspeglar sig 
i mossfloran: antalet mossarter är betydligt högre 
på nordsidorna än på sydsidorna. Detta gäller 
framförallt levermossor (se Söderström 1981b).

Arter bundna till gamla skogar

Som framgår av Tabell 1 är främst levermossor 
hotade, särskilt sådana som växer på murken 
ved. Alla dessa vedlevande arter förekommer 
dock regelbundet i mellannorrländska gransko
gar med rik förekomst av grova lågor.
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Ordlista
Autoik. Han- och honorgan sitter på olika grenar av 

samma individ.
Dioik. Han- och honorgan sitter på skilda individ.
Luckblädning. Endast träd eller mindre grupper av 

träd, vilka nått en viss dimension avverkas.
Låga. Ikullfallen. murken trädstam.
Oceanisk - kontinental. Nära haven (oceanerna) 

växlar temperaturen mindre och nederbörden är 
högre, varför luftfuktigheten är hög och stabil. I 
kontinentala områden (långt från öppna hav) fal
ler mindre nederbörd och temperaturen varierar 
mer mellan sina yttervärden; man får ett torrare 
klimat.

Plockhuggning. Avverkning av spridda träd i be
stånd utan gallring av mellanliggande partier.

Anastrophyllum helleranum (Fig 1) och Lopho- 
zia ascendens växer ofta tillsammans på lågor 
som är mjuka men där ytskiktet inte börjat falla 
av. A. helleranum förekommer spridd över hela 
det norrländska barrskogsbältet (Fig 2). L. 
ascendens har en mer begränsad utbredning (Fig 
2), men detta torde bero på att arten genom sin 
ringa storlek ofta förbises. En uppgift finns från 
fjällbjörkskog i Torne lappmark (Nissonjokks 
kanjon; Mårtensson 1956). Kollekter i UPS till
hör dockL. longidens.

Lophozia guttulata blir vanlig när det börjat falla 
bitar ur veden. Den är ofta fertil och kan bilda 
stora, svagt rödaktiga, mattor på lågornas ovan
sidor. Den förekommer spridd i hela Norrland 
och går även upp i fjällbjörkskogen.

Calypogeia suecica finner man i ännu senare 
nedbrytningsstadier då veden börjat förlora sin 
struktur. Detta stadium börjar vid lågans kon
taktyta mot marken och sprider sig uppför 
stammen, vilket gör att man oftast hittar C. sue
cica på sidan av lågorna. Den är betydligt säll
syntare än de föregående arterna och har en nå
got sydligare utbredning (Fig 2).

Lophozia incisa tillhör ett mycket sent nedbryt- 
ningsstadium. Den är karaktäristisk för murkna 
stubbar där den bildar blågröna fläckar bland 
Tetraphis pellucida, Lepidozia reptans och 
Cephalozia affinis. Förekommer spridd i hela 
Norrland, även i ijällbjörkskogen.

Lophozia obtusa förekommer oftast som enstaka 
skott i markens mosstäcke, mest bland Barbilo- 
phozia lycopodioides, men kan bilda små artrena 
fläckar. Den är tämligen vanlig och är funnen på 
nästan alla besökta granskogslokaler. Den före

kommer antagligen i hela Norrland, men är trots 
sin storlek förbisedd.
Diplophyllum taxifolium växer oftast vid basen 
av fuktiga block där den kan bilda artrena mat
tor. Den är tämligen känslig för uttorkning och 
försvinner snabbt om blocket friläggs. Före
kommer över hela Norrland, rikligt i blockrika, 
mellannorrländska granskogar.

Cephalozia affinis, en taxonomiskt omtvistad 
art, förekommer rikligt i dessa skogar (Fig 2). 
Den växer dels på murken ved (de största före
komsterna i sena nedbrytningsstadier), dels vid 
blockbaser. Den är ofta fertil och är autoik till 
skillnad från den närstående, dioika, C. lunuli- 
folia. Den senare går också att finna i de under
sökta skogarna, men växer företrädesvis på my
rar. C. affinis är förutom i Sverige endast funnen 
på tre lokaler i Finland (H. W. Arnell 1928; jfr S. 
Arnell 1956), två i Norge, en vardera i Österrike, 
Frankrike och Italien (Müller 1957), en i Sovjet 
(H. W. Arnell 1928) och tre lokaler i Nordame
rika (Schuster 1974). Den irländska lokalen, 
uppgiven av Müller (1957), torde gälla C. lunuli- 
folia (Schuster 1974).

I Sverige har S. Arnell (1956) uppgivit den från 
fyra provinser, Gotland, Dalarna, Gästrikland 
och Norrbotten. I S och UPS ligger ytterligare 
kollekter från Bohuslän, Uppland, Dalsland och 
Hälsingland. Många exemplar av C. affinis ligger 
förmodligen gömda i herbarierna under C. lunuli- 
folia. Jag har tittat igenom samlingarna i UME 
och där funnit 3 C. affinis av totalt 22 kollekter. 
Vid undersökningar av granskogar har vi funnit 
den på 15 lokaler i Jämtland, Medelpad och 
Ångermanland.
Av skogsarterna har tre vedlevande arter, Sca- 
pania apiculata, Odontoschisma denudatum och 
Tritomaria exsecta, inte påträffats trots att de 
eftersökts. De kräver, liksom Cephalozia ma- 
counii, som hittats en gång, lite blötare lokaler, 
och sådana är dåligt representerade i det förelig
gande materialet.

Sydvästliga arter
Flera av de sällsynt och sporadiskt förekom
mande arterna i gamla granskogar är känsliga för 
uttorkning och har en sydvästlig utbredningstyp 
(som ofta betecknas suboceanisk). Leucobryum 
glaucum, Plagiothecium undulatum och Rhyti- 
diadelphus loreus är exempel. De hör alla till
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Cephalozla a'Anastrophyllum hellerai

Lophozla ascendens Calypogeia sueclca

Fig 2. Utbredningen i norra Sverige av fyra levermossor, som är bundna till gamla skogar. Ofyllda cirklar 
betecknar fynd som inte kunnat lokaliseras exakt.
Distribution in N Sweden of four hepatics restricted to old spruce forests. Circles denote uncertain localisation.

Plagiothecium undulatum-gruppen hos Störmer områdena uppnås genom riklig nederbörd; 
(1969). Gruppen består av sydvästliga arter som många av gruppens arter växer där även i träd- 
kräver hög luftfuktighet, vilket i de oceaniska lösa områden. I mer kontinentala områden måste
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den lägre nederbörden kompenseras av lägre av
dunstning. Höjdlägesskogar, med lägre tempera
tur och ett skyddande snötäcke vintertid, uppfyl
ler ofta dessa krav. Många suboceaniska mossor 
har därför en övre (temperaturberoende) och en 
undre (avdunstningsberoende) höjdgräns i konti
nentala områden (Störmer 1969). Detta fenomen 
är även bekant hos bl a kambräken (Blechnum 
spicant; Ftegri 1960), vilken förekommer i Skule- 
skogen i Ångermanland, ett höjdområde med fle
ra sydvästliga element.

Arter med sydvästlig utbredning är ofta all
männa långt norrut på norska västkusten och 
förekommer i Sverige norrut till Värmland, 
Västmanland och Uppland, samt i den oceaniskt 
präglade Storlientrakten i Jämtland och i en del 
mindre, västliga, fjällområden (jfr fördelningen 
av kontinentalitetsindex i Fennoskandien; Tuh- 
kanen 1980 sid 20).

Tre utbredningstyper är möjliga att urskilja 
bland de sydvästliga arter som förekommer i 
norrländska skogsområden: (1) arter med många 
förekomster i mellannorrländska granskogsom
råden, (2) arter begränsade till höjdlägesområden 
och (3) artér som följer fjällranden.

Till den första gruppen kan Plagiothecium undu- 
latum föras. Den är extremt känslig för uttork- 
ning (Rheimheimer 1957) och växer i fuktiga-blö
ta granskogar, gärna under ormbunksbestånd. 
Den är funnen på flera lokaler i Medelpad och 
Ångermanland (Fig 3), men förekomsterna är 
begränsade och lokala. Rikligast tycks den vara i 
Skuleskogen (Ång), där nordvända granskogs- 
sluttningar på relativt hög höjd förekommer inom 
ett tämligen stort område.

Calypogeia suecica och Cephalozia affinis hör 
kanske också till denna grupp.

Ett flertal sydvästliga arter har sina förekomster i 
det norrländska skogslandet starkt begränsade 
till höjdlägesområden med ett gynnsamt lokal
klimat, t ex Skuleskogen i Ångermanland med 
toppar på 300-500 m ö h. Förekomsterna blir 
därför spridda. Rhytidiadelphus loreus växer 
t ex i en 10x8 m stor matta vid Skedviksbodarna 
i södra Medelpad och har sina närmaste kända 
förekomster i Skuleskogen och på Ysberget (Hls; 
Fig 3). Alla dessa lokaler ligger på nordsidorna 
av skogsberg. - Den är dessutom samlad av J. 
Ångström i Sättna sn i Medelpad (utan närmare 
lokalangivelse).

Leucobryum glaucum växer i Skuleskogen på

hällmarksliknande partier. Den är inte uppgiven 
av Nyholm (1956) från de norra delarna av lan
det, men har samlats i Kroksjö i Västerbotten 
1939 och i Jämtland på 1960-talet (Fig 3).

Av levermossorna tycks Harpanthus scutatus 
ha en motsvarande utbredning (Fig 3). Den är 
funnen vid ett tillfälle i Jämtland och en gång i 
Skuleskogen där den växte med små, enstaka 
skott på ett par lågor.

Den tredje gruppen sydvästliga arter har flera 
lokaler uppefter fjällranden, även utanför det 
starkare oceaniska Åre-Storlienområdet, men 
har dessutom enstaka östligare förekomster i 
höjdlägen. Hit kan man föra Diphyscium folio- 
sum (se Hässler 1944), vilken förekommer på 
Balberget i Ångermanland och på Tavelsjöberget 
i Västerbotten, samt Sphagnum quinquefarium. 
Den senare är vanlig i skogsområden i Norge, 
saknas i fjällen men förekommer österut spridd i 
barrskogsområdet nedom fjällranden samt i en 
nordvänd höjdlägesgranskog på basisk grund i 
Ångermanland (Balberget; Fig 3).

Av levermossorna är Mylia taylorii tämligen 
vanlig i väster och har enstaka förekomster i 
öster, t ex i Skuleskogen, där den bildar massve- 
getation på en klippvägg.
De tillgängliga områdena för sydvästliga arter är 
ofta begränsade, vilket medför att populationer- 
na är små och riskerna att de ska utplånas stora. 
Arterna är dessutom sällan fertila i dessa områ
den och torde endast föröka sig vegetativt eller 
genom långdistansspridda sporer. Detta tillsam
mans gör att förekomsterna ofta har en begrän
sad livslängd och att arten inte automatiskt dyker 
upp igen i ett litet skogsområde där den för
svunnit. Detta exemplifieras bl a av Anastro- 
phyllum michauxii som växte i en gammal tät 
skog på toppen av ett skogsberg (Pyttisberget i 
Västerbotten) 1973-74. 1974 anlades en sorkgång 
över förekomsten, och arten är sedan dess för
svunnen från lokalen (Ericson 1977 sid 19, 89 
samt muntl).

Fyndlokaler
Denna förteckning bygger på egna fynd samt genom
gång av litteratur och herbarierna i S, UPS och UME 
(för Lophozia även LD och GB). För Cephalozia ma- 
counii, Mylia taylorii och Diphyscium foliosum redovi
sas endast egna och L. Ericsons fynd från mellannorr
ländska skogsområden. Sockennamn är kursiverade. 
Kartkoden inom parentes anger ruta i rikets nät.
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Rhytidiadelphus loreus

Plagiothecium undulatum

Leucobryi glaucum

Sphagnum quinquefariumHarpanthus scutatus

Fig 3. Utbredningen i norra Sverige av fem sydvästliga mossor. Ofyllda cirklar betecknar fynd som inte kunnat 
lokaliseras exakt.
Distribution in N Sweden of five southwestern mosses. Circles denote uncertain localisation.

Anastrophyllum helleranum

Härjedalen: Hede Ulvberget (17D 47) 1916 J. Persson 
(UPS). Storsjö Själfbackshån (18D 33) 1904 H. W. 
Arnell (UPS). Sveg (ca 16E 64) 1890 Enander (S).

Jämtland: Alsen Helleberg (19E 60) 1944 Florin (S). 
Hotagen Valsjöbyn (21E 13) 1932 Florin (S). Hällesjö 
Ljungå (18G 25) 1890 H. W. Arnell (UPS). Mörsil 
Strömvallen (19D 28) 1905 H. W. Arnell (UPS); Ocke 
(19D 49) 1905 H. W. Arnell (S, UPS). Sundsjö Stamnäs 
(18F63) 1942 Österlind (S, UPS); Tavnäs (18F 73) 1944 
Österlind (UPS). Undersåker Vällista (19D 43) 1912 H. 
W. & S. Arnell (UPS). Åre Renfjället (19D 62) 1885 
Seth(UME).

Medelpad: Attmar Klövberget (17G 08) 1980 Söder
ström & Ericson (UME); Skedviksbodarna (17G 09) 
1980 Söderström & Ericson (UME); Glasmästarberget 
(17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); Flagg
berget (17H 11) 1980 Söderström & Ericson (UME). 
Borgsjö Rankleven (17G 61) 1890 H. W. Arnell (S, 
UPS).5töde Viskan (17G 56) 1894 H. W. Arnell (UPS). 
Sättna Storberget (17H 60) 1978 Ericson (UME). Torp 
Stormörtsjökullen (17G 23) 1978 Ericson (UME); Get
berget (17G 62) 1890 H. W. Arnell (S, UPS); Glappsjön 
(17G 63) 1890 H. W. Arnell (S, UPS); Nyåsen (17G 73) 
1890 H. W. Arnell (S, UPS).

Ångermanland: Anundsjö Gammtratten (201 63) 1981 
Söderström; Rismyrberget (201 70) 1981 Söderström.
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Bjurholm Balberget (20J 92) 1981 Söderström. Björna 
Vändåtberget (201 64) 1980 Söderström (UME). Hel- 
gum Västby (19G 29) 1894 H. W. Arnell & Jensen 
(Arnell 1925). Hemsö Bönsandsbäcken (181 03) 1906 
H. W. Arnell (UPS). Nordmaling Långrumpskogen 
(20.1 46) 1980 Söderström & Ericson (UME). Nätra 
Snödberget (191 06) 1980 Söderström (UME). Sollefteå 
Remsle (19H 14) 1886 H. W. Arnell (S, UPS). Tåsjö 
Hoting (21G 23) 1894 H. W. Arnell & Jensen (Arnell 
1925); Norrtjärnsklimpen (21G 24) 1894 H. W. Arnell 
& Jensen (UPS); Edet (21G 32) 1894 H. W. Arnell & 
Jensen (Arnell 1925); Sågbäcken (21G 41) 1894 H. W. 
Arnell & Jensen (UPS); Lakaviksbäcken (21G 50) 1894 
H. W. Arnell & Jensen (UPS); Tåsjöberget (21G 51) 
1895 Tolf (UPS).

Västerbotten: Norsjö mellan Granliden och Gran- 
bergsträsk (23 J 58) 1856 Lindberg (S); Bastuträsk (22K 
80) 1916 Samuelsson (UPS). Skellefteå Falkberget 
(22K 78) 1916 Samuelsson (S, UPS). Sävar Tjäderbäck 
(21K 14) 1941 Malmström (S). Umeå Granlundsklud- 
den (2IK 41) 1981 Söderström. Vännäs Fällforsselet 
(21J 07) 1874 C. P. Laestadius (S).

Norrbotten: Överluleå Råbäck (25L 13) 1867 Holm
gren (Arnell 1925); Ljuså (25L 62) 1947 S. Arnell 
(UPS).

Åsele lappmark: Dorotea Bergvattnet (21G 55) 1921 
Stenholm (S, UME); Olfjellet (22F 46) Ångström 
(Ångström 1866). Fredrika Bäckmyrkullen (211 13) 
1981 Söderström (UME); Vammasjön (211 41) 1981 
Söderström.

Lule lappmark: Jokkmokk Storbacken (26K 43) 1891 
Nyman (S); Vuodnaberget (26K 74) 1923 Stenholm (S); 
Kaddepakte (27H 47) 1891 Nyman (S, UPS); Moskos- 
kårså (27J 28) 1947 Krusenstjerna (Krusenstjerna 
1954).

Calypogeia suecica
Härjedalen: Hede (ca 17D 46) 1899 J. Persson (S, UPS, 
typ).

Jämtland: Sundsjö Fjällsta (18F 73) 1943 Österlind 
(S); Tavnäs (18F 74) 1944 H. Persson (UPS).

Medelpad: Attmar Malungsfluggen (16H 91) 1980 
Söderström & Ericson (UME); Klövberget (17G 08) 
1980 Söderström & Ericson (UME); Skedviksbodarna 
(17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); Flagg
berget (17H 11) 1980 Söderström & Ericson (UME).

Ångermanland: Björna Vändåtberget (201 64) 1980 
Söderström (UME). Nordingrå Mädan (181 64) 1921 H. 
W. Arnell (S. UPS).

Norrbotten: Nederkalix Saltträsket (25M 67) 1943 S. 
Arnell (UPS).

Lycksele lappmark: Lycksele Grankottaliden (211 
87) 1931 Malmström (UME).

Cephalozia affinis
Jämtland: Berg Hoverberget (18E 45) 1918 Åberg (S). 
Åre Tännforsen (19C 89) 1981 Söderström (UME).

Medelpad: Attmar Malungsfluggen (16H 91) 1980 
Söderström & Ericson (UME); Klövberget (17G 08) 
1980 Söderström & Ericson (UME); Skedviksbodarna 
(17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); Glasmäs-

tarberget (17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); 
Flaggberget (17H 11) 1980 Söderström & Ericson 
(UME). Stöde Gässåsen (17G 15) 1978 Ericson (UME). 
Sättna Storberget (17H 60) 1978 Ericson (UME); Torp 
Stormörtsjökullen (17G 23) 1978 Ericson (UME).

Ångermanland: Anundsjö Gammtratten (201 63) 1981 
Söderström (UME); Rismyrberget (201 70) 1981 Sö
derström (UME). Bjurholm Balklinten (20J 92) 1981 
Söderström (UME). Björna Vändåtberget (201 64) 1980 
Söderström (UME). Gudmundrå Icktjärnsberget (18H 
59) 1981 Söderström (UME). Nätra Nylandsruten (191 
06) 1980 Söderström (UME). Styrnäs Svartnäsudden 
(191 12) 1981 Söderström (UME). Vibyggerå Dalsjön 
(191 06) 1980 Söderström (UME).

Västerbotten: Skellefteå Falkberget (22K 78) 1916 
Samuelsson (UME).

Norrbotten: Piteå Fagerheden (24K 27) 1916 Holm
gren (UME). Övertorneå Orjasjärvi (26M 69) 1962 
Lönnkvist (S).

Lycksele lappmark: Lycksele Grankottaliden (211 
87) 1931 Malmström (UME).

Cephalozia macounii
Medelpad: Indal Börkelsjön (17H 81) 1978 Ericson 
(UME).

Harpanthus scutatus
Jämtland: Åre Ravaängstjärnarna (19D 80) 1966 Hake- 
lier (S).

Ångermanland: Nätra Nylandsruten (191 06) 1980 
Söderström (UME).

Lophozia ascendens
Härjedalen: Linsell Sötvattnet (16D 80 och 16D 90) 
1961 Danielsson (S, Danielsson & Söderberg 1975). 
Sveg (ca 16E 64) 1890 Enander (S).

Jämtland: Sundsjö Fjällsta (18F 63) 1944 Österlind 
(UPS); Storberget (18F 73) 1944 Österlind (S).

Medelpad: Attmar Malungsfluggen (16H 91) 1980 
Söderström & Ericson (UME); Klövberget (17G 08) 
1980 Söderström & Ericson (UME); Skedviksbodarna 
(17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); Glasmäs- 
tarberget (17G 09) 1980 Söderström & Ericson (UME); 
Flaggberget (17H 11) 1980 Söderström & Ericson 
(UME). Torp Stormörtsjökullen (17G 23) 1978 Ericson 
(UME); Nyåsen (17G 63) 1890 H. W. Arnell (S). Tuna 
Högåsen (17H 31) 1931 Eriksson (S).

Ångermanland: Anundsjö Gammtratten (201 63) 1981 
Söderström; Rismyrberget (201 70) 1981 Söderström. 
Bjurholm Balberget (20J 92) 1981 Söderström. Björna 
Vändåtberget (201 54 och 201 64) 1981 Söderström 
(UME). Gudmundrå Icktjärnsberget (18H 59) 1981 Sö
derström. Nordingrå Mädan (181 64) 1921 H. W. Arnell 
(UPS). Nordmaling Långrumpskogen (20J 46) 1980 
Söderström & Ericson (UME). Nätra Nylandsruten 
(191 06) 1980 Söderström (UME); Snödberget (191 06)
1980 Söderström (UME). Själevad Lidbäcken (191 77)
1981 Söderström. Styrnäs Svartnäsudden (191 12) 1981 
Söderström. Vibyggerå Dalsjön (191 06) 1980 Söder
ström (UME).
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Västerbotten: Degerfors Blåtjärnarna (22J 05) 1980 
Hakelier (S). N or sjö Kryddgroven (23J 25) 1980 Sö
derström & Ericson. Umeå St. Orrberget (21K 31) 
1981 Söderström; Granlundskludden (21K 41) 1981 
Söderström.

Norrbotten: Karl-Gustaf Kattilasaari (25N 72) 1943 
S. Arnell (UPS). Nederkalix Storön (25M 26) 1939 S. 
Arnell (UPS); Saltträsket (25M 67) 1943 S. Arnell 
(UPS).

Åsele lappmark: Fredrika Vammasjön (211 41) 1981 
Söderström. Åsele Stockholmsgata (20H 89) 1981 Sö
derström.

Mylia taylorii
Ångermanland: Nätra berget V om Skrattabborrtjärn 
(191 06) 1980 Söderström (UME).

Diphyscium foliosum
Ångermanland: Bjurholm Balberget (20J 92) 1972 Eric
son (UME).

Västerbotten: Umeå Tavelsjöberget (21K 11) 1973 
Ericson (UME).

Leucobryum glaucum
Jämtland: Kall Lillanjeskutan (20C 48) 1971 Hakelier 
(S): (20C 49) 1960 Hakelier (S).

Ångermanland: Vibyggerå Bergtjärn (191 06) 1972 
Ericson (UME).

Västerbotten: Umeå Kroksjö (21K 32) 1939 Hül- 
phers (S, UME).

Plagiothecium undulatum
Jämtland: Frostviken LilHjället (22E 13) 1907 Hassler 
(S); Gäddede (22E 14) 1907 Hassler (UPS). Kall 
Sundsvalen (20D 20) 1911 Du Rietz (S, UPS). Åre 
Storlien (19C 62) 1918 Medelius (S); 1948 Santesson 
(UPS); Renfjället (19D 62) 1885 Seth (S, UPS).

Medelpad: Attmar Malungsfluggen (16H 91) 1978 
Ericson, Lindström & Esseen (UME); Flaggberget 
(17H 11) 1980 Söderström & Ericson (UME). Sättna 
Storberget (17H 60) 1978 Ericson & Lindström (UME).

Ångermanland: Björna Vändåtberget (201 63) 1981 
Lindström. Gudmundrå Icktjärnsberget (18H 59) 1981 
Ericson, Esseen & Lindström (UME). Härnösand 
Vårdkasberget (171 92) 1944 Tuomikoski (S, UPS). 
Nätra Nylandsruten (191 06) 1980 Söderström.

Lycksele lappmark: Sorsele Gibmokken (24H 90) 
1970-74 Zackrisson (Zackrisson 1978).

Rhytidiadelphus lorens
Jämtland: Kall Sandviken (20D 72) 1894 Nilsson (S). 
Mörsil Liten (19D 47) 1960 Hakelier (S); Ocke (19D 49) 
1905 H. W. Arnell (UPS). Åre Snasahögen (19C 35) 
Almquist (Hartman 1871); Handölsforsen (19C 46) 
1850 Hartman (S, UPS); 1843 J. Persson (UPS); 1980 
Söderström (UME); Storlien (19C 52) 1919 Medelius

(S); 1980 Söderström (UME); Tännforsen (19C 89) 
1981 Söderström (UME); MulHjället (19D 71) 1894 
Nyman (S); Åreskutan (19D 72) 1894 Nyman (UPS); 
Ullån (19D 72) 1913 H. W. Arnell (UPS). Undersåker 
Välliste (19D 43) 1907 H. W. Arnell (UPS).

Medelpad: Attmar Skedviksbodarna (17G 09) 1980 
Söderström & Ericson (UME). Sättna (ca 17H 53) 
Ångström (S).

Ångermanland: Nätra Skuleskogen (191 06) 1980 
Grasell (UME).

Sphagnum quinquefarium
Jämtland: Berg Strulberget (17E 99) 1920 Åberg (S); 
Galkammar (18E 25) 1920 Åberg (S); Dalåsen (18E 44) 
1918 Åberg (S, UPS); Hoverberget (18E 45) 1918 
Åberg (S). Kall Suljätten (20D 13) 1924 Halle (S). 
Klövsjö Sångbäcksbodarna (17E 62) 1919 Åberg (S, 
UPS). Kyrkås (ca 19F 20) 1935 Malmström (S). Hota- 
gen Blackberget (20E 84) 1932 Florin (S, UPS). Sund
sjö Östbyn (18F 75) 1943 Österlind (S, UPS). Åre Rista- 
fallet (19D 55) 1940 H. Persson (S).

Ångermanland: Bjurholm Balberget (20J 92) 1981 
Söderström (UME).

Åsele lappmark: Dorotea Arksjöbergets krp (22F 58) 
1942 Malmström (S).
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Tema myren

Under 1983 kommer ”Botanik från början” att 
ha ”Myren” som tema. Myrar är ovanligt rika 
och varierade miljöer och där finns mycket 
spännande att upptäcka för en botanist.

Vi som skriver är Magnus Nilsson och Roger 
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och botanisk forskning. Helst sånt som vi alla 
kan studera i vår hemtrakt, skrivet speciellt för 
dig som har ett nyväckt botanikintresse.

Tips på floror eller hur man lär sig hantera en 
bestämningstabell berättar vi inte om här. Boken 
”Amatörbotanik” (Natur och Kultur) av under
tecknad Olsson ger tips om det.

Hör gärna av er med synpunkter, frågor och 
tips! Vår adress är Laxarby 3066, 666 00 Bengts- 
fors.

Magnus Nilsson Roger Olsson
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Vitmossor i vått och torrt
Vitmossor är fantastiska blöjor. I hundratals, kanske tusentals år har nordi
ska barnstjärtar hållits torra och rena med hjälp av soltorkad vitmossa. Sug- 
förmågan är enorm - mossan kan suga upp vattenmängder motsvarande 20 
gånger sin egen vikt.

Även efter kraftig nedbrytning - när vitmossan blivit torv - behåller mossan 
sin vattensugande förmåga. Torvströ har inte bara använts för att suga upp 
urin i ladugårdar utan också för att hålla torrt och förhindra mögel i fruktför
packningar. Långt in på 1900-talet användes torven även som förbandsmate- 
riel.

Det är bladens säregna cellbyggnad som ger 
vitmossan förmåga att hålla så mycket vatten. 
Med en kraftig lupp kan man upptäcka det mar
kerade, nätlika mönstret i vitmossbladen. 
Mönstret bildas av långsträckta, färgade kloro
fyllceller.

Döda celler
Mellan klorofyllcellerna finns en annan typ av 
celler, s k hyalinceller. Hyalincellerna är tunn-

väggiga, genomskinliga och saknar klorofyll. I 
själva verket är de döda.

Deras uppgift är att förse klorofyllcellerna med 
vatten och att ge stadga åt vitmossplantan. Vatt
net tar de in genom små hål - porer - i väggen. 
Cellväggen är styv och därför kan vitmossan be
hålla sin form ganska bra även om den torkar ut. 
Genom att väggen är styv täpps inte heller cell
porerna så lätt igen. Och det är viktigt för cellens 
förmåga att ta upp och behålla vatten.
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Vitmossans byggnad. På huvudstammen sitter grenarna i grupper; i varje 
grupp finns det dels utstående grenar, dels hängande. De sistnämnda ligger 
an emot huvudstammen och bildar på det viset små hålrum och veck, där 
vattnet kan hållas kvar. - Bladen på stammen och grenarna ser olika ut, och 
deras form skiljer mellan olika arter. Förstorar man bladet starkt, ser man 
hur levande celler omger döda, tomma celler som ett nätverk. De tomma 
cellerna har hål i väggarna. Genom de hålen kan de snabbt ta upp vatten. 
Tvärsnittet visar den regelbundna växlingen mellan klorofyllceller och tom
ma celler, och visar också att bladet bara är en cell tjockt.

onrm
tvärsnitt av blad

bladets yta i förstoring

0

stamblad

Ö
grenblad

utstående
gren

hängande
gren

Kräver mycket vatten
Alla vitmossarter är beroende av god tillgång på 
vatten, men de många och svårskilda arterna har 
anpassats till olika grad av fuktighet. Två extre
mer är Sphagnum fuscum (rostvitmossa) och 
Sphagnum cuspidatum (flytande vitmossa).

S. fuscum är den vanligaste vitmossan på tu
vorna ute på högmossen. Den är också den vikti
gaste torvbildande arten. Högmossen är visserli
gen som helhet betraktad en våtmark, men uppe 
på tuvorna, där S. fuscum växer, är det ofta 
torrt, ibland tom extremt torrt. Rostvitmossan 
får sällskapa med torrmarksväxter som renlavar 
och ljung.

Klarar torkan
Mossan klarar sin vattenförsörjning genom en 
extremt god förmåga att suga upp vatten. 
Sommaren igenom står S. fuscum-tuvorna fuk
tiga och fräscha även om regnen uteblir och mos
sens grundvattenyta sjunker.

Värre är det för S. cuspidatum som är dålig på 
att suga vatten och direkt hänvisad till ett liv i 
blöta gölar och höljor. Mossgölarnas gungflyn

består ofta av just den arten och genom att flyta 
på vattenytan garderar ju mossan sig mot ut- 
torkning.

De exemplar som råkar illa ut är de som växer 
i de fuktiga höljor som omger tuvorna. När 
grundvattenytan sjunker, töms S. cuspidatum- 
plantorna på vatten. Mossan skrumpnar, foto
syntesen upphör, och i extrema fall torkar mos
san ihjäl.

Våta tuvor - torra höljor

S. fuscum klarar sig bättre genom torkperioderna 
trots att den växer på högre nivåer. I sin avhand
ling Myrvegetation i Bergslagen berättar Hugo 
Sjörs om hur han påträffat uttorkade höljor med 
knastertorr S. cuspidatum och strax bredvid, 
men alltså på en högre nivå från mossens grund
vattenyta räknat - genomfuktiga tuvor av S. fus
cum.

Sjörs beskriver också hur småfläckar av de 
båda arterna S. parvifolium och S. halticum in
sprängda i en S. fuscum-matta varit helt torra 
medan S. fuscum-m&Uan varit genomfuktig ända 
upp i ytan.
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MÖNSTER I MOSSEN
Att rita mönster och bygga pussel är kul. Det 
har forskare gjort i hundratals år. Mönstret 
ovanför har konstruerats av Hugo Sjörs, en 
av världens främsta myrforskare. Teckningen 
beskriver utbredningsmönster för bl a några 
vanliga vitmossarter på en typisk högmosse.

Det lär vara omöjligt att hitta en mosse där 
de olika arterna radat upp sig lika prydligt 
som på skissen, men pröva någon gång om

mönstret stämmer på din egen favoritmosse.
Diagrammen nedan har konstruerats av 

Nils Malmer, en annan av våra stora myr
forskare. De beskriver några vitmossarters 
utbredning på Åkhultsmyren i centrala Små
land i relation till hur stor del av året växt- 
platsen är översvämmad. Staplarnas höjd är 
ett mått på antalet provytor inom de olika 
”översvämningszonerna” där respektive art 
påträffats. (Is isnivån på våren. 0, 120, 240 
antal dagar.)
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Olika bladkonstruktion

Exakt vad de här skillnaderna mellan vitmossar
terna beror på vet man inte, men sannolikt finns 
förklaringen i bladens och bladcellernas finkon
struktion. S. cuspidatum har långa och smala 
blad, och även hyalincellerna inne i bladen är 
relativt stora. S. fuscum däremot har små, korta 
blad och små hyalinceller. S. fuscum får där
igenom en, relativt sett, större yta och fler små
rum som kan hålla vatten. En annan faktor är de 
hängande grenarna hos S. fuscum, som medför 
att antalet små hålrum ökar ytterligare.

Detta skulle kunna vara förklaringen till S. 
fuseums otroliga vattenhållande förmåga. Skill
nader i blad och cellkonstruktion skulle, åtmin
stone till en del, förklara vitmossarternas ut- 
bredningsmönster på en mosse (se ruta med dia
gram).

ATT LÄSA
Mer om vitmossor, deras utbredning m m 
finns att läsa i Hugo Sjörs: ”Myrvegetation i 
Bergslagen” (Acta Phytogeographica Sueci- 
ca 21, Uppsala 1948) och i Nils Malmer: 
”Studies on mire vegetation in the Archaean 
area of southwestern Götaland (south Swe
den)” (Opera Botanica 7:1, Lund 1962). 1 en 
färsk engelsk bok. Smith: Bryophyte ecology 
(Chapman & Hall, London 1982) finns en för
nämlig genomgång av vitmossornas ekologi.

Bra bestämningslitteratur för den ovane är 
Hallingbäck/Holmåsen: Mossor (Interpub
lishing, Stockholm 1982) och Bergenståhl 
m fl: Mossflora (Fältbiologerna, 1981). Fylli
gare är Nyholm: Illustrated moss flora of 
Fennoscandia II. Musci, 6 (1969). Den senare 
kan du skaffa hos Förlagstjänsten, Box 6710,
113 85 Stockholm.

I mosstidskriften Lindbergia 8:1 (1982) 
presenterar den danska bryologen Bodil 
Lange ett bestämningsschema för vitmossor 
som helt bygger på stambladens utseende. 
Adress för beställningar: Lindbergia, Bota
nisk Museum, Gothersgade 130. DK 1123 
K0benhavn. Danmark.

De vitmossarter som växer i de blöta höljorna eller i 
gungflyn har ett sämre skydd mot uttorkning än tuvor
nas vitmossor. Foto: Tore Hagman/N.
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Skyr vattnet?

Man kan ana en slags nödlösning bakom också. 
S. fuscum tål att leva omgiven av vatten - om 
den slipper konkurrens från andra, mera vatten
beroende vitmossarter. Det nedre diagrammet 
här intill beskriver hur olika vitmossarters ut
bredning styrs av vattentillgången (antalet dagar 
under året som växtplatsen är översvämmad). 
Som synes begränsas de båda tuvarterna S. fus
cum och S. rubellum skarpt till de områden som 
aldrig översvämmas.

Det ser ut som om de skulle sky vätan, men så 
är det förmodligen inte. De är bara dåliga på att 
utnyttja förhållandena i de riktigt blöta partierna, 
och konkurreras därför ut där. Men eftersom de 
är bra på att suga upp vatten, har de funnit sig till 
rätta på de torrare tuvorna. Där slipper de undan 
höljearternas mördande konkurrens.

Redaktion för Botanik från början: Magnus Nils
son och Roger Olsson



Kärlväxterna i tre sörmlandssocknar
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Lind, F. 1983 02 28: Kärlväxterna i tre sörmlandssocknar. [The vascular plant flora in three 
parishes in Södermanland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 77: 17-25. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
A floristic investigation of the vascular plants in the parishes of Floda, Julita and Österåker, 
in the SW part of the province of Södermanland, was made mainly during 1979-1981. The 
total land area of the three parishes is 463 km2, bordering in north to the lake Hjälmaren and 
in southwest to V. Vingåker, Katrineholm and St. Malm. Floda is much larger than the 
others but was, concerning the flora, the least known. Though in major parts a wilderness, 
the parish proved to contain a fair amount of rare species. Also in Julita a great many 
remarkable finds were recorded. At least two species seem to be new for Södermanland: 
Chaerophyllum bulbosum and Solanum nitidibaccatum (sarachoides).
Folke Lind, Jacob Ekbohmsgatan 20, S-603 55 Norrköping, Sweden.

Som ett bidrag till utforskningen av Söderman
lands flora vill jag härmed redovisa resultatet av 
en, huvudsakligen under åren 1979-1981, utförd 
inventering av kärlväxterna i socknarna Floda, 
Julita och Österåker.

När Erik Genberg efter utgivningen av Öster
götlands Flora föreslog, att vi skulle gripa oss an 
med en inventering av angränsande delar av 
landskapet Södermanland, ställde jag genast upp 
för detta projekt. Det bestämdes, att vi gemen
samt tillsammans med vår intresserade och 
kunniga medarbetare Margareta Johansson skul
le bedriva fältarbetet, medan Genberg skulle 
svara för sammanfattning och publicering av 
materialet. Undantag gjordes dock för ovan
nämnda tre socknar, där inventeringen i allt vä
sentligt kom att utföras av mig och Margareta.

De tre socknarna gränsar i söder och väster till 
det av Genberg (1982) i SBT 76 häfte 2 beskrivna 
området och kan inräknas i det vidare begreppet 
sydvästra Södermanland. Min redogörelse utgör 
på så vis ett komplement till Genbergs. Vissa 
jämförelser kan därför vara på sin plats. Sock
narnas sammanlagda areal är 463 km2, varav 
Floda har 252, Julita 154 och Österåker 57 km2. 
Den yta jag disponerat är alltså bara 1/4 av syd
västra Södermanland. Antalet arter blir då själv
fallet mindre. Klyftan vidgas ytterligare genom 
avsaknaden av saltvattenskust, kalkkärr och 
järnvägar. A andra sidan har några arter påträf

fats, som ej blev funna i de av Genberg redovisa
de socknarna: Sparganium glomeratum, Hiero- 
chloe odorata, Carex hartmanii, Carex globu- 
laris, Luzula pallescens, Allium ursinum, Tulipa 
sylvestris, Fritillaria meleagris, Coeloglossum 
viride, Gymnadenia conopsea, Anemone verna- 
lis, Alchemilla subglobosa, Callitriche herma- 
phroditica, Impatiens parviflora, Peplis portula, 
Chaerophyllum bulbosum, Seseli libanotis, 
Polemonium caeruleum, Asperugo procumbens, 
Solanum nitidibaccatum, Melampyrum nemoro- 
sum, Arctium lappa (gyttrad igelknopp, mysk- 
gräs, hartmastarr, klotstarr, blekfryle, ramslök, 
vildtulpan, kungsängslilja, grönkulla, brud
sporre, mosippa, valldaggkåpa, höstlånke, blek
balsamin, rödlånke, rotkörvel, säfferot, blågull, 
paddfot, klocknattskatta, lundkovall, stor kard- 
borre).

Av de arter som Hultén (1971) markerat som 
tämligen vanliga men som jag inte lyckats finna, 
vill jag särskilt nämna Apera spica-venti, Mont ia 
fontana, Scleranthus perennis och Euphrasia 
micrantha (åkerkösa, källört, vitknavel, Jjung- 
ögontröst). En smula bekymmer har det också 
berett mig att inte i någon av de tre socknarna 
hitta så pass vanliga växter som Isoetes, He- 
lianthemum och Lobelia (braxengräs, solvända, 
notblomster). A nt he mis arvensis (åkerkulla), 
som förr säkert varit vanlig, ser man allt mindre 
av.
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Socknarnas karaktär

Floda är till största del en vildmark men en för 
våra dagar tämligen väl bevarad sådan. Tillgång
en på skogs- och myrväxter är därför god. Den 
odlade delen, ca 20 %, finner man mest i söder 
och sydväst. Här har vi också några extremt 
näringsrika sjöar, såsom Kyrksjön och Jägern. 
Kärlväxtfloran är på det hela taget fattig - 
sannolikt under 600 arter - men i viss mån sär
präglad med bl a 2 lokaler för Anemone vernalis. 
Intressant är också förekomsten av Carex globu- 
laris, Coeloglossum viride, Gymnadenia co- 
nopsea, Chaerophyllum bulbosum och Seseli H- 
banotis. Botaniska uppgifter av äldre datum är 
sparsamma.
Julita är desto mer omhuldat i litteraturen och 
förtjänar det säkerligen. Denna socken är bördi
gare och kan på sin mindre yta uppvisa ett större 
antal arter än Floda. Man märker också en gan
ska stor skillnad i artsammansättningen, beroen
de bl a på närheten till de stora sjöarna Hjälma
ren och Öljaren. Markant är också det starka 
inslaget av lövskog, som på sina håll erbjuder en 
rikedom av lundväxter. Ett sammanhängande 
skogsbälte i sydöst ger ett stort inslag av skogs- 
och myrväxter. Julita håller sig dessutom med 
en egen liten skärgård, som löper mot väster ut 
i Hjälmaren. Från de största öarna, Tåckenön 
och Väsboön, har en del märkliga fynd rapporte
rats av bl a Anton Jansson (1952), som ägnat 
öarna en hänförd skildring i Skansens årsskrift 
Fataburen. Livad av hans berättelse besökte jag 
öarna tre år i följd, en gång i sällskap med Erik 
Genberg, och fann där bl a Carex vulpina, Stel- 
laria nemorum, Meiandrium rubrum, Alliarla 
petiolata, Geranium lucidum, Vincetoxicum 
hirundinaria och Melampyrum cristatum (räv
starr, lundstjärnblomma, rödblära, löktrav, 
glansnäva, tulkört, korskovall) men inte Oenan- 
the aquatic a (vattenstäkra), Eupatorium canna- 
binum (hampflockel), som sedan länge varit känd 
på Tåckenön, har enligt hemmansägare Martin 
Eriksson icke visat sig på senare år (troligen 
uttorkad). Vid mitt senaste besök på Tåckenön i 
augusti 1981 noterades drygt 300 arter, men där 
finns säkerligen många fler. Inte dåligt för en 
liten ö på ca 55 har.
Österåker socken är till ytan inte stort mer än 
tredjedelen av Julita men skiljer sig från de andra 
socknarna genom att den rymmer en av Söder
manlands mäktigaste förekomster av urkalksten.

I övrigt företer socknen vissa likheter med Julita; 
en bördig åkerslätt närmast sjön Öljaren med 
spridda lövskogsbestånd, därbakom en bred 
bård av barrskog samt en lång, relativt brant 
strandremsa mot Hjälmaren i norr. Trots till sy
nes likartade markförhållanden och trots det 
starka inslaget av kalk är kärlväxtfloran påfal
lande fattig. Av kalkgynnade växter hittar man 
heller inte många. Till de mera frekventa hör 
Listera ovata, Epipactis helleborine, Parnassia 
palustris, Polygala amarella och Saxifraga 
osloensis (tvåblad, skogsknipprot, slåtter- 
blomma, rosettjungfrulin, hällebräcka). Coelo
glossum viride (grönkulla) finns, däremot tycks 
både Saxifraga tridactylites och Trifolium mon- 
tanum (grusbräcka, backklöver) saknas. Uppgif
ter om floran i äldre tid ger dock en annan bild. 1 
en akademisk avhandling nämner P J Hellbom 
(1851) 137 mer eller mindre allmänna arter från 
Österåker. Av dessa är det bara 56, som med 
säkerhet lever kvar. Alltså 60 % borta efter 130 
år. Här kan man faktiskt tala om en skrämmande 
utarmning av växtlivet.

Några intressanta biotoper

Floda. Bland de myr- och mossmarker jag be
sökt vill jag särskilt nämna Vargsättersmossen, 
en liten fin och lättgången mosse, som innehåller 
det mesta av vanliga myrväxter inklusive Scirpus 
hudsonianus, Carex dioica och pauciflora, Co- 
rallorhiza trifida, Hammarbya paludosa, Empe- 
trum nigrum, Utricularia intermedia (ullsäv, 
nålstarr, taggstarr, korallrot, myggblomster, 
kråkbär, dybläddra). I närheten också fina be
stånd av Stellaria longifolia (skogsstjärnblom- 
ma) och Pyrola media (klockpyrola).

För sökande av mera kulturgynnade växter 
kan man välja gården Nästorp norr om L. Näs- 
naren, där jag bl a noterat Typha angustifolia, 
Sparganium simplex, Lemna trisulca, Spirodeia 
polyrrhiza, Triglochin palustre, Stratiotes aloi- 
des, Alopecurus aequalis, Ceratophyilum de- 
mersum, Ranunculus lingua, Bunias orientalis, 
Descurainia sophia, Hippuris vulgaris, Malva 
neglecta, Leonurus cardiaca, Utricularia vulga
ris, Artemisia absinthium (smalkaveldun, vanlig 
igelknopp, korsandmat, stor andmat, kärrsälting, 
vattenaloe, gulkavle, hornsärv, sjöranunkel, 
ryssgubbe, stillfrö, hästsvans, skär kattost, 
hjärtstilla, vattenbläddra, malört). På en kulle 
öster om gården växer Adoxa moschateliina
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(desmeknopp) och 800 m SV Nästorp nära Ka- 
trineholmsgränsen finns ett bestånd av Polygo- 
natum multiflorum (storrams).
Julita. Utom de för sin särpräglade flora om
nämnda öarna i väster har Julita åtskilliga bio
toper att bjuda på. Jag vill i korthet beskriva ett 
par. Bergaön i norr är numera en halvö och lätt 
åtkomlig, även med bil. Naturen är lundbetonad 
med alla slag av lövträd och en rik örtflora med 
bl a Hierochloe odorata, Milium effusum, Ga
gea lutea och minima, Allium ursinum, Polygo- 
natum multiflorum, Ranunculus flcaria, Hepa- 
tica nobilis, Corydalis intermedia, Dentaria 
bulbifera, Chrysosplenium alternifolium, Geum 
rivale och urbanum samt dessas hybrid, Lathy- 
rus vernus, Pulmonaria officinalis, Adoxa 
moschatellina (myskgräs, hässlebrodd, vårlökar, 
ramslök, storrams, svalört, blåsippa, smånunne- 
ört, tandrot, gullpudra, humleblomster och nej
likrot, vårärt, lungört, desmeknopp). Vid strän
derna ser man Typha angustifolia, Sagittaria 
sagittifolia, Hydrocharis morsus-ranae, Cala- 
magrostis purpurea, Rumex maritimus och hy- 
drolapathum, Polygonum amphibium, Thalic- 
trum flavum, Slum latifolium, Cicuta virosa, 
Hottonia palustris, Solanum dulcamara, Galium 
trifidum (smalkaveldun, pilblad, dyblad, brun
rör, strandskräppa, vattenskräppa, vattenpilört, 
ängsruta, vattenmärke, sprängört, vattenblink, 
besksöta, dvärgmåra).

Om vi sedan beger oss mot sydost över Gete- 
boda till Dammkärr, kan vi där och i terrängen 
söder därom mot Fisklösen och St. Dammen 
möta helt andra arter, t ex Equisetum palustre, 
Scheuchzeria palustris, Carex dioica, chordorr- 
hiza, loliacea, vaginata, magellanica och pseu- 
docyperus, Luzula pallescens, Dactylorhiza ma- 
culata, Goodyera repens, Hammarbya palu- 
dosa, Polygonum viviparum, lmpatiens parvi- 
flora, Pinguicula vulgaris, Utricularia interme
dia, Cirsium heterophyllum (kärrfräken, kall
gräs, nål-, sträng-, repe-, slid-, sump- och slok- 
starr, blekfryle, jungfru Marie nycklar, knärot, 
myggblomster, ormrot, blekbalsamin, tätört, 
dybläddra, borsttistel).

Kanske också några ord om St. Daviken, som 
tidigare hyste ett flertal fina arter. En omfattande 
fritidsbebyggelse och troligtvis i samband där
med uppkomna förändringar i grundvattensnivån 
synes vara orsaken till att många arter nu för
svunnit. Kvar är dock socknens enda förekomst 
av Selinum carvifolia (krussilja) och Serratula

tinctoria (ängsskära). Utefter stranden nordväst 
om gården finns också goda bestånd av Calama- 
grostis neglecta och purpurea samt Rosa majalis 
(brunrör, madrör och kanelros).

Österåker. Ehuru i stora delar mycket artfattig 
har denna socken åtminstone två intressanta 
växtområden, som kan förtjäna en närmare be
skrivning. I första hand de vidsträckta i triangeln 
Sjögölet-Lucketorp-Hullboö belägna sump- 
ängarna med omgivande stränder och torrare 
marker. Inom detta område har utöver hela ska
lan av vanliga sumpväxter noterats: Dryopteris 
cristata, Sparganium minimum och simplex, 
Acorus calamus, Potamogeton lucens, Zanni- 
chellia palustris, Triglochin palustre, Butomus 
umbellatus, Glyceria maxima, Roegneria ca- 
nina, Carex dioica, diandra och caespitosa, 
Juncus filiformis, Rumex maritimus, Polygonum 
viviparum, Myosoton aquaticum, Thalictrum 
flavum, Ranunculus lingua och sceleratus, Ro- 
rippa palustris, Lathyrus palustris, Gentianella 
campestris, Pedicularis palustris, Plantago me
dia, Galium trifidum, Bidens cernua, Crepis 
praemorsa (granbräken, dvärgigelknopp, vanlig 
igelknopp, kalmus, grovnate, liten hårsärv, 
kärrsälting, blomvass, jättegröe, lundelm, nål-, 
trind- och tuvstarr, trådtåg, strandskräppa, orm
rot, sprödarv, ängsruta, sjö- och tiggarranunkel, 
sumpfräne, kärrvial, fältgentiana, kärrspira, 
rödkämpar, dvärgmåra, nickskära, klasefibbla).

En annan trakt med helt avvikande natur fin
ner man, om man färdas, helst till fots, utefter 
den på fältkarta 10 G Eskilstuna SV utmärkta 
skogsvägen väster och söder om de stora kalk
brotten och gör små avstickare åt ömse håll. Då 
träffar man snart på följande arter, de flesta av 
dem i rikt mått i en vacker och trivsam omgiv
ning av blandskog och bergslänter: Coeloglos- 
sum viride, Epipactis helleborine, Listera ovata, 
Salix nigricans, Stellaria longifolia, Saxifraga 
osloensis, Parnassia palustris, Vicia sylvatica, 
Geranium sanguineum, Linum catharticum, 
Polygala amarella, Crepis tectorum (grönyxne, 
skogsknipprot, tvåblad, svartvide, skogsstjärn- 
blomma, hällebräcka, slåtterblomma, skogsvic- 
ker, blodnäva, vildlin, rosettjungfrulin, klo- 
fibbla).

Sammanfattning

Totala antalet arter som framkommit vid min 
undersökning är 684. Härtill kommer dels 4 st,
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som jag hittade 1953 och 1969, dels 62 st tidigare 
noterade arter, som ej återfunnits. 470 st är note
rade från samtliga tre socknar. Antalet arter som 
endast blivit sedda i en av socknarna är för Floda 
39, Julita 63 och Österåker 23. Följande tabell 
sammanfattar:
Summa Flo Jul Öst
Aktuella 582 612 523
1953. 1969 5
Äldre 16 34 82
Totalt 598 651 605

Innan jag övergår till att presentera artlistan, vill 
jag betona att det bör finnas åtskilligt mer att 
hämta i detta intressanta område. Många platser 
är ännu obesökta, andra åter kan ha besökts vid 
fel tid, och i skogarnas djup döljer sig säkert en 
och annan raritet. Artlistan torde dock ge en 
tämligen god uppfattning om nuvarande status.

Artlista

Aktuell förekomst anges med siffror: 1 Floda, 2 
Julita, 3 Österåker. För mera sällsynta arter an
ges lokal. Uppgifter inom parentes avser äldre 
fynd med förkortade källhänvisningar som följer: 
H Hellbom (1851)
Hj Belägg (samlat av Morander) i Hjälmarherbariet, 

Botaniska museet, Uppsala 
Hy Hylander (1943)
J Jansson(1952)
K Översiktlig naturinventering Katrineholms kom

mun (Edberg 1978)
M Malme (1891)
P Post (1851)
RM Ragnar Morander, Falun, i brev till Erik Genberg 

29.6.1980
S Belägg i Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 
Th Thedenius (1871)
Tk Thunmark (1952)

Nomenklatur och ordningsföljd enligt Lid (1974). Släk
tena Taraxacum och Hieracium enligt Krok & Alm- 
quist (1960).

Lycopodium selago 1 Knutstorp 500 m VNV (2 Långa- 
sand 1933 Hj, 3 H) - L. inundatum (1 Harsjön 1936 
S) - L. clavalum 1 2 3 - L. annotinum 1 2 3 — L. 
complanatum I Hedäng 600 m O 

Isoetes lacustris (3 Öljaren H)
Equisetum arvense 1 2 3 - E. pratense I 2 3 - E. 

sylvatieum 1 2 3 - £. palustre 1 2 3-E.fluviatile 1 2 3 
-E. hyemale 1 2 3

Ophioglossum vulgatum (3 Kyrkvaktarbostället H) 
Botrychium lunaria 3 Torp och Kalkbr. -B. multifidum 

(1 JurestaTh, 2 Julita 1900 S)
Pteridium aquilinum 1 2 3
Matteuccia struthiopteris (2 Forsån K, 3 Skogbokvarn 

H)

Asplenium septentrionale 1 2 3-/1. septentrionale x 
trichomanes (2 Uvbergen 1933 Hj)-A. trichomanes 

1 2 3
Athyriumfilix-femina 1 2 3 
Cystopteris fragilis 1 2 3 
Woodsia ilvensis 1 2 (3 H)
Thelypteris phegopteris 1 2 3-7'. palustris (3 H) 
Gymnocarpium dryopteris 1 2 3
Dryopteris fiHx-mas 1 2 3 -D. cristata 3 Lucketorp 300 

m N - D. dilatata 12 - D. carthusiana 1 2 3 
Polypodium vulgare 1 2 3 
Pinus sylvestris 1 2 3 
Picea abies I 2 3 
Juniperus communis 1 2 3
Typha latifolia 12 3 - T. angustifolia 1 2 (3 Forsån H) 
Sparganium minimum I 2 3-5. angustifolium (1 Jä

gern Tk) -S.friesii (3 täml allm H) -5. simplex 1 2 3 
-5. glomeratum 1 Bäcklund, Slåtterhult 300 m V- 
5. erect um 1 2 3 

Calla palustris 1 2 3 
Acorus calamus I 2 3
Lemna minor I 2 3 - L. trisulca I L. Näsnaren, 2 

Tåckenön (3 Hullsjön H)
Spirodela polyrrhiza 1 Jägern, L. Näsnaren, 3 Forsån 
Potamogeton natans 1 2 (3 H)-T\ gramineus (1 Jägern 

Tk) 2 3 - P. alpinus 1 2 (3 Hullsjön-Öljaren H) - P. 
perfoliatus 1 2 3 - P. praelongus 1 Lillsjön vid S. 
Granhed (3 Forsån H) - P. lucens (1 Gålsjön S, 
Hissingen Tk, 2 Öljaren 1896 S) 3 Låttern, Öljaren - 
P. crispus 2 Tåckenön, 3 Låttern -P. zosterifolius (1 
Hissingen Tk, 2 Aspån 1859 S, Fiskeboda 1933 RM, 
3 Låttern-Öljaren H) - P. obtusifolius 1 2 3 - P. 
pusiüus 1 Simonstorp, 2 Hedäng 

Zannichellia palustris 3 i Öljaren 400 m O Sjögölet 
Triglochin palustre 1 2 3 
Scheuchzeria palustris 1 2 3 
Alisma plantago-aquatica 1 2 3 
Sagittaria sagittifolia 1 2 3 
Butomus umhellatus 1 2 3 
Hydrocharis morsus-ranae 1 2 3 
Elodea canadensis 2 Uddens och Hjälmsätters badpl 
Stratiotes aloides 1 L. Näsnaren 
Phragmites communis 1 2 3 
Phalaris arundinacea 1 2 3 
Anthoxanthum odoratum 1 2 3
Hierochloé odorata-gruppen 2 3 vid Hjälmaren. Belägg 

från 2 S näset till Bergaön har av G. Weimarck 
bestämts till H. hirta subsp. hirta.

Milium effusum 1 2 3
Phleum pratense I 2 3 - P. phleoides (2 Bäck 1899 S)
Alopecurus pratensis 1 2 3 - A. genieulatus 1 2 3-/1. 

aequalis I 2 3
Agrostis tenuis 1 2 3- /1. s'olonifera 1 2 3- /1. gigantea 

1 2 3- /1. canina 1 2 3
Calamagrostis arundinacea 1 2 3 - C. neglecta 12 3 — 

C. canescens 1 2 3 - C. purpurea 1 Påvelstorp, 2 St. 
Daviken 600 m NV - C. epigeios 1 2 3 

Apera spica-venti (3 allm H)
Holcus lanatus (2 Viksäter 1861 S, 3 Frösby täml ym

nig H)
Deschampsia caespitosa 1 2 3 - D. flexuosa 1 2 3 
Arrhenatherum elatius 1 2 3-/1. pratense 1 2 3 - ,4.

pubescens 1 2 3 
Avena fatua 2 Tomastorp 
Sieglingia decumbens 1 2 3



SVENSK BOT. TIDSKR. 77(1983) Tre sörmlandssocknar 21

Melica nutans 1 2 3 
Molinia caerulea 1 2 3 
Briza media 1 2 3 
Dactylis glomerata 1 2 3 
Cynosurus cristatus 2 3
Poa chaixii (2 Julita slottspark Hy) - P. pratensis 1 2 3 

- P. nemoralis 1 2 3 — P. palustris I 2 3 - P. com- 
pressa I 2 3 - P. trivialis 1 2 3 - P. annua I 2 3 

Puccinellia distans 1 Ökna 
Glyceria fluitans 12 3 - G. maxima 1 2 3 
Festuca rubra 12 3 - F. ovina I 2 3 - F. trachyphylla 1 

Knektbacken, 2 Gimmersta - F. gigantea 2 Tåcken- 
ön (Fiskeboda M) - F. pratensis 1 2 3 

Lolium perenne 1 2 3 
Nardus stricta 1 2 3
Bromus inermis 2 Fiskeboda, 3 Grövsbol -B. tectorum 

(3 täml allm H) - B. secalinus (3 täml allm H) - B. 
hordeaceus 1 2 3 

Elylrigia repens 1 2 3 
Roegneria canina 2 3
Eriophorum vaginatum 1 2 3 - E. angustifolium 12 3 — 

E. latifolium (3 Forsbrotorp m fl H)
Scirpus sylvaticus 1 2 3 -S. lacustris 12 3- 5. acicula- 

ris (1 Jägern Tk) 2 Aspen badpl (3 Öljaren fist H) - 5. 
palustris 12 3- 5. mamillatus 1 Simonstorp, 2 Gran
lund 200 m N vid Roxmovägen - 5. hudsonianus 1 
Vargsättersmossen 

Rhynchospora alba 1 2 3
Carex dioica 12 3 - C. pulicaris (3 Hulla båtstad H) - 

C. pauciflora 1 Vargsättersmossen, Bastarna - C. 
chordorrhiza 2 St. Dammen, Rotens kärr - C. dian- 
dra 1 2 3 - C. vulpina 2 Tåckenön, Gryt (3 täml allm 
H) - C. spicata 12 3 - C. disticha 1 2 3 - C. leporina 
12 3 - C. loliacea 2 Fisklösen 200 m N - C. canes- 
cens 1 2 3 - C. echinata 12 3 - C. elongata 12 3 - C. 
remota (2 Stenkulla M) 3 Hjälmarsvik - C. hart manii
2 Äs - C. buxbaumii (3 Kyrkvaktarbostället H) - C. 
nigra 1 2 3 - C. caespitosa 2 Äs, 3 Lucketorp - C. 
elata 12 3 - C. acuta 1 2 3 - C. globularis I Orbac- 
ken (NV Dalkärret 1944 S) - C. pilulifera 1 2 3 - C. 
ericetorum 1 2 3 - C. montana 1 2 St. Daviken 1969- 
C. caryophyllea 12 3 - C. digitata 1 2 3 - C. flava 1 2
3 - C. scandinavica 1 Hissingen, 2 Aspen badpl - C. 
tumidicarpa 12 3 - C. vaginata 2 Sandbrokärret - C. 
panicea 12 3 - C. pallescens 1 2 3 - C. magellanica 1 
Hedängsmyren, 2 Fisklösen - C. limosa 1 2 3 - C. 
capillaris (3 Säby äng m fl H) - C. pseudocyperus 1 
Vattugluggen, 2 Dammkärr (3 Hullsjön m fl H) - C. 
hirta 1 2 3 - C. lasiocarpa 1 2 3 - C. rostrata 12 3 — 
C. vesicaria 1 2 3

Juncus conglomeratus 1 2 3 - J. effusus 1 2 3-7. 
filiformis 1 2 3-./. compressus I 23-7. tenuis 1 
Mastorp — 7. bufonius 1 2 3—7. bulbosus 1 23—7. 
alpinus 1 2 3- 7. articulatus 1 2 3 

Lttzula pilosa 1 2 3 - L. luzuloides (2 Julita slottspark 
Hy) - F. campestris 1 2 3 - F. multiflora 1 2 3 - F. 
pallescens 2 Fisklösen 200 m N (3 Källstugan m fl 
H)

Gagea lutea 12 3 - G. minima 1 2 3
Allium oleraceum 2 - A. scorodoprasum 2 Råd - A.

ursinum 2 Bergaön 
Tulipa sylvestris 3 Forsby 
Fritillaria meleagris 2 Gimmersta 
Lilium bulbiferum 1 2 3 - F. martagon 1 2 3 
Muscari botryoides I 2 3

Fan's quadrifolia 1 2 3 
Maianthemum bifolium 1 2 3
Polygonatum odoratum 12 3 - F. multiflorum 1 S.

Näset 400 m SO, 2 Bergaön, Väsboön 
Convallaria majalis 1 2 3 
Asparagus officinalis (förv) 1 3 
Iris pseudacorus I 2 3
Dactylorhiza incarnata (3 fist H) -D. maculata 1 2 3 
Herminium monorchis (3 Säby äng H)
Coeloglossum viride 1 strax N Ede, 3 Stavbäcken 

900 m NNV
Platanthera bifolia 1 2 3 - F. chlorantha I 2 (3 allm H) 
Gymnadenia conopsea 1 Hedstugan (2 Äs P, 3 täml 

allm H)
Epipactis palustris (3 Krokan H) - E. helleborine 3 

kring Kalkbrotten
Listera ovata 2 Skogen, 3 Kalkbrotten - F. cordata (3 

Daltorp H)
Goodyera repens 1 2 3
Corallorhiza trifida 1 Vargsättersmossen, 2 Tåckenön 
Hammarbya paludosa 1 Vargsättersmossen, 2 St. 

Dammen
Salix nigricans 1 2 3- 5. caprea 1 2 3- 5. cinerea 1 2 3

— 5. aurita 1 2 3-5. repens 123 — 5. fragilis 123- 
5. pent andra 1 2 3

Populus tremula I 2 3
Myrica gale 1
Corylus avellana 1 2 3
Betula verrucosa 1 2 3 - B. pubescens 1 2 3
Ainus glutinosa 1 2 3
Fagus sylvatica 1 2
Quercus robur 1 2 3
Ulmus glabra 1 2 3
Humulus lupulus (förv) 1 2 3
Urtica dioica 1 2 3 - U. urens 1 2 (3 allm H)
Rumex longifolius 1 2 3 -R. crispus 12 3 - R. hydrola- 

pathum 1 2 3 - R. obtusifolius 12 3 -R. maritimas 2 
3 flst vid Hjälmaren och Öljaren -R. acetosa 12 3 — 
R. acetosella 1 2 3

Polygonum aviculare 1 2 3 - F. minus 1 Himlinge 
400 m V vid Kyrksjön, 2 Tåckenön (3 Hullsjön H) - 
F. hydropiper 1 2 3 - F. persicaria 1 2 3 - F. tomen- 
tosum 1 2 3- F. amphibium 123 -F. viviparum 1 2 3
- F. convolvulus 1 2 3 - F. dumetorum 1 2 3 

Chenopodium album 1 2 3 - C. suecicum (2 Äs P) - C.
polyspermum 12 3 - C. urbicum (3 täml allm H) - C. 
bonus-henricus 1 2 3 - C. glaucum 2 Gimmersta, 3 
Grövsbol - C. rubrum 1 2 3 

A triplex patula 1 2 3
Sderanthus annuus 1 2 3-5. perennis (2 Äs P, Julita 

1900 S)
Herniaria glabra 1 2 3
Spergula arvensis 1 2 3- 5. morisonii 1 2 3
Spergularia rubra 1 2 3
Sagina procumbens 1 2 3-5. nodosa 3 Forsby 
Moehringia trinervia 1 2 3 
Arenaria serpyllifolia 1 2 3
Stellaria nemorum subsp. nemorum 2 Tåckenön - 5. 

media 12 3-5. palustris 1 23-5. graminea 123 — 
5. longifolia 12 3-5. alsine 2 3 

Myosoton aquaticum 2 3 flst vid Hjälmaren och Ölja
ren

Cerastium arvense 1 2 3 - C. fontanum 1 2 3 - C. 
glomeratum 1 Gålsjö, Vattugluggen - C. semidecan- 
drum 2 Slätten 400 m S
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Agrostemma githago (2 Julita 1900 S, 3 täml allm H) 
Viscaria vulgaris 1 2 3 
Lychnis flos-cuculi 1 2 3
Melandrium rubrum I Bjursvik, 2 Äs, Tåckenön - M. 

album 1 2 (3 Överhulla gärde H) - M. noctiflorum 1 
Knektbacken

Silene vulgaris 1 2 3-5. nutans 1 2 3 
Dianthus deltoides 1 2 (3 allm H)
Saponaria officinalis 1 2 3 
Nymphaea Candida 1 2 3 
Nuphar lutea 1 2 3 
Ceratophyllum demersum 1 2 3 
Caltha palustris 1 2 3
Trotlius europaeus 2 St. Daviken och Råd, införd? (3 

Krokan H)
Aquilegia vulgaris 1 2 3 
Consolida regalis (3 täml allm H)
Actaea spicata 1 2 3 
Myosurus minimus 1 2 3
Ranunculus lingua 1 3 - R. flammula 12 3- /?. reptans 

2 3-/?. auricomus 1 2 3-/?. acris 1 2 3-/?. repens 1 
2 3-/?. polyanthemos 12 3-/?. bulbosus I 23-/?. 
sceleratus 1 2 3-/?. ficaria 12 3-/?. peltatus (1 
Jägern Tk) 2 —/?. trichophyllus 1 2 3 

Hepatica nobilis 1 2 3
Anemone nemorosa I 2 3-/1. ranunculoides 2 Äs- 

köping-zl. vernalis 1 Bieåsen, Knektbacken 
Thalictrum simplex (3 Säby äng H) - T.flavum I 2 3 
Berberis vulgaris 1 2 3 
Chelidonium majus 1 2 3
Papaver rhoeas 1 Fjällskäfte riklig 1979 men tillfällig- 

F. dubium 2 3
Corydalis intermedia 2 Bergaön (Tåckenön 1933 Hj) 
Fumaria officinalis 1 2 3
Lepidium campestre (3 täml allm H) - L. ruderale (3 

täml allm H)
Thlaspi arvense 1 2 3 - T. alpestre 1 2 
Capsella bursa-pastoris 1 2 3 
Armoracia rusticana 1 2 3
Camelina sativa (3 täml allm H) - C. microcarpa (3 

täml allm H)
Erophila verna 1 2 3
Bunias orientalis 1 Nästorp, 2 Mo vid väg 56 
Raphanus raphanistrum 2 St. Daviken 1969 
Alliaria petiolata 2 Tåckenön (Väsboön, Lillön 1933

Hj)
Sisymbrium officinale 1 Ökna by, 2 Hedäng 
Descurainia sophia 1 2 3
Sinapis arvensis 1 2 3- 5. al ha 2 St. Daviken 1969 
Brassica rapa 1 2 3
Barbarea vulgaris 12 3 - B. strida 1 2 3 
Rorippa palustris 1 2 3
Cardamine pratensis 1 2 3 - C. amara 12 3 - C. 

impatiens (1 Bie 1909 S, 2 Väsboön 1933 RM, 3 
Nederkulla H) - C. parviflora (2 Tåckenön M) 

Dentaria bulbifera 2 Bergaön 
Arabidopsis thaliana 1 2 3 
Arabis hirsuta 2 Bäck (3 på holmar i Öljaren H)
Turritis glabra 1 2 3 
Erysimum cheiranthoides 1 2 3 
Hesperis matronalis 1 2 3
Sedum maximum 12 3-5. spurium 123-5. album 

(spontan) 2 Tåckenön och Lucketorp, 3 Torp - 5. 
acre 12 3-5. annuum 1 2 3 

Saxifraga osloensis (1 Floda 1892 S) 3 Forsby 1 km SV

och kring Kalkbrotten - 5. granulata 1 2 3 
Chrysosplenium alternifolium 1 2 (3 Oxhagen H) 
Parnassia palustris 3 Hjälmarsvik 600-700 m ONO 
Ribes uva-crispa 1 2 3- /?. nigrum 12 3- /?. rubrum 1 2 

3 - /?. alpinum 1 2 3
Prunuspadus 12 3 -F. avium 1 2 3 -F. spinosa 1 sälls, 

2 3 - P. domestica 2 Äs - P. insititia 1 Knutstorp 
Spiraea salicifoUa-grupptn 1 2 3 
Crataegus monogyna 1 2 3 spontan på Tåckenön, eljes 

förvildad - C. curvisepala 12 3 - C. calycina 3 
Forsby - C. laevigata 3 Lundby 

Malus sylvestris 1 2 3 
Pyrus communis (förv) 1 2 3 
Sorbits aucuparia 1 2 3-5. intermedia 1 2 3 
Amelanchier spicata 1 Åkersätter - A. grandiflora 2 

Mo, stora buskbestånd, Erstorp 6 m högt träd 
Rubus chamaemorus I 2 3-/?. saxatilis I 2 3-/?. 

idaeus 1 2 3-/?. caesius (3 Forsby H) - /?. nessensis
1 23

Fragaria vesca 1 2 3 - F. viridis 2 Bäck - F. moschata 1 
23

Comarum palustre 1 2 3
Potentilla anserina 1 2 3 - P. norvegica 1 2 3 - F. 

argentea 123 -F. crantzii 1 Gatbol, Båresta, Malm- 
backen (2 Äs P) - F. erecta 1 2 3 - F. reptans 1 2 3 

Geum rivale 12 3 - G. rivale x urbanum 2 Bergaön 
(Tåckenön 1933 Hj) - G. urbanum 1 2 3 

Filipendula ulmaria 1 2 3 - F. vulgaris 1 2 3 
Alchemilla glaucescens 1 2 3- /1. monticola 1 2 3- /1. 

vestita 1 Säterdal 400 m VNV, 2 St. Daviken 200 m 
SO - /l. filicaulis 12 3-/1. gracilis 1 23-/1. 
acutiloba I 2 3- /1. subcrenata (2 Tåckenön 1933 Hj) 
-H. subglobosa 3 Säby-/l. glabra 1 2 3 

Agrimonia eupatoria 1 2 3-/1. procera I Lundsjö, 
Gluggen, 2 Råd, Stenkulla. Tåckenön 

Fosa pimpinellifolia I Abbotnäs - F. rugosa 2 Backa - 
F. majalis (spontan) I 2 (3 på holmar i Öljaren H) -
F. villosa 1 2 3 - F. dumalis 1 2 3-F. canina 1 2 3 

Lupinus polyphyllus 1 2 3
Ononis arvensis (3 Säby äng H)
Medicago sativa 2 3 - M. lupulina 1 2 3 
Melilotus officinalis 2 Udden - A4. a/Z>a 1 Stavs gruv

fält, 2 Äsköping
Trifolium aureum 12 3 - T. repens 12 3 - T. hybridum I

2 3 - T. pratense 12 3 -7? medium 12 3-7? arvense 
I 2 3

Anthyllis vulneraria 1 Eneby 
Lotus corniculatus I 2 3 
Atragalus glycyphyllos 2 Äs 
Onobrychis viciifolia (2 Gimmersta M)
Viciä hirsuta 1 2 3 - K. tetrasperma 12 3- f? sylvatica 

1 2 3 - K. cracca 1 2 3 - K. sepium I 2 3 - L. 
angustifolia (3 täml allm H)

Lathyrus montanus 1 2 3-7.. niger 12 -L. vernus 1 2 
(3 Krokan, Forsby H) - L. sylvestris 12 3 - L. 
palustris 3 Sjögölet - L. pratensis 1 2 3 

Oxalis acetosella 12 3-0. europaea 1 Hedstugan 
Geranium sanguineum 1 (2 Udden Hj, Fiskeboda RM)

3 - G. sylvaticum 12 3 - G. robertianum 1 2 3 - G. 
lucidum 2 Tåckenön, Väsboön - G. bohemicurn 1 
Löten 100 m N - G. columbinum (3 Forsby 1846 H) -
G. pusillum 1 2 3 

Erodium cicutarium 1 2 3 
Linum catharticum 1 sälls, 2 3
Polygala vulgaris 12 3 - F. amarella 3 Hjälmarsvik
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600 m ONO
Euphorbia esula 2 Tomastorp 700 m NV - E. cyparis- 

sias 1 2 3 -E. helioscopia 1 2 3 -E. peplus 1 2 3 
Callitriche stagnalis (1 Jägern TK) 2 Granlund 200 m N

- C. cophocarpa 12 3 - C. palustris 1 2 (3 allm H) - 
C. hamulata 1 Staffanstorp 200 m SO, 2 Granlund 
200 m N - C. hermaphroditica 2 Uddens och Hjälm
sätters badpl (Aspen S, 3 täml allm H)

Acer platanoides 1 2 3
Impatiens noli-tangere 12 3-/. glandulifera 2 Gim- 

mersta -1. parviflora 2 Dammkärr 
Rhamnus frangula 1 2 3- /?. catharticus 2 3 
Tilia cordata 1 2 3
Malva moschata 12 3 - M. alcea 12 3 - M. neglecta 1 

Nästorp, 3 Valltrand - M. pusilla (2 Äs P, 3 täml allm 
H)

Lavatera thuringiaca 1 Flodafors, Himlinge (Fjäll- 
skäfte 1897 S)

Hypericum maculatum 1 2 3-//. perforatum 1 2 3 
Elatine triandra (1 Gålsjön 1897 S) - E. hydropiper (2 

Äs P)
Helianthemum nummularium (3 Komministergården 

H)
Drosera rotundifolia 1 2 3 - D. anglica 1 2 3 - D. 

intermedia 1 2 3
Viola tricolor 1 2 3 - V. arvensis 1 2 3 - V. hirta 1 Bie, 

Kil m fl - V. mirabilis 1 2 (3 Forsby H) - V. palustris 
1 2 3 - V. rupestris (3 täml allm H) - V. riviniana 12 3
- V. canina 1 2 3 - V. montana 1 Bränntorp 500 m 
SO, 2 Strömkärr 250 m V - V. persicifolia 2 Väsby 
strand

Daphne mezereum 1 2 
Lythrum salicaria 1 2 3 
Peplis portula 2 Hedäng, Kvarntorp 
Chamaenerion angustifolium 1 2 3 
Epilobium hirsutum 2 Äs, Posseboda - E. parviflorum 

3 Stenstorp - E. montanum 1 2 3 - E. collinum 1 2 - 
E. roseum 2 Bergaön (3 Forsby H) - E. saximonta- 
num 12 3 - E. adenocaulon 1 2 3 - £. palustre 1 2 3 

Oenothera biennis 1 2 3 
Circaea alpina (2 Äs P, Långasand 1933 RM) 
Myriophyllum alterniflorum 12 3 - M. spicatum 1 

Mellanmalmen, 2 Uddens badpl (3 Öljaren H) - M. 
verticillatum (1 Jägern Tk)

Hippuris vulgaris 1 2 (3 Daltorp H)
Sanicula europaea 2 St. Daviken 1953 
Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum 1 Bie gård 

200 m NNV
Anthriscus sylvestris 1 2 3 
Myrrhis odorata 2 3 
Torilis japonica 1 2 3 
Cicuta virosa 1 2 3 
Carum carvi 1 2 3 
Pimpinella Saxifraga 1 2 3 
Aegopodium podagraria 1 2 3 
Sium latifolium 1 2 3
Seseli libanotis 1 S. Granhed (2 Äsköping M, 3 Säby 

ymnig H)
Oenanthe aquatica 1 Himlinge vid Kyrksjön (2 Äs P.

Väsboön J. 3 Forsby och fist H)
A et husa cynapium 1 2 3 
Selinum carvifolia 1 2 
Angelica sylvestris 1 2 3 
Peucedanum palustre 1 2 3 
Pastinaca saliva 1 2 3

Heracleum sibiricum 1 2 3-H. mantegazzianum 1 Bie 
Daucus carota 3 Hulla
Chimaphila umbellata 1 Källarboda 700 m S nära väg 

56, 2 Rotens 500 m S
Moneses uniflora 2 St. Daviken 1953 (3 Frösvi hagar 

H)
Pyrola minor 12 3 - P. media 1 fist (6 lokaler), 2 

Rotens 250 m S - P. rotundifolia 1 sails, 2 3 - P. 
chlorantha 1 2 3 

Orthilia secunda 1 2 3 
Monotropa hypopitys 1 2 3 
Ledum palustre 1 2 3 
Andromeda polifolia 1 2 3 
Arctostaphylos uva-ursi 1 2 3 
Calluna vulgaris 1 2 3
Vaccinium vitis-idaea 1 2 3 - V. uliginosum 1 2 3 - V. 

myrtillus 1 2 3
Oxycoccus quadripetalus 12 3 - O. microcarpus 2 

Gropsjön
Empetrum nigrum 1 2 3
Primula veris 1 2 3 - P. farinosa (3 Säby äng H) 
Hottonia palustris 1 2 3
Lysimachia vulgaris 1 2 3 - L. thrysiflora 1 2 3 - L.

nummularia 1 2 
Trientalis europaea 1 2 3 
Anagatlis arvensis (1 Floda prästgård Th)
Gentianella amarella (2 Äs 1866 S, 3 täml allm H) - G. 

campestris 1 Sätterdal 200-400 m ONO, 2 Hedäng 1 
ex, 3 Sjögölet

Menyanthes trifoliata 1 2 3
Vincetoxicum hirundinaria 2 Tåckenön, Väsboön
Fraxinus excelsior I 2 3
Convolvulus arvensis 1 2 (3 Säby gärde H)
Calystegia sepium 1 2 3 
Cuscuta europaea 1 2 3
Polemonium caeruleum 1 Löten mängdvis förv 
Cynoglossum officinale, 1 Hyttan, 2 Gimmersta-Leby 

(3 allm H)
Asperugo procumbens 2 Tåckenön (3 Nederkulla H) 
Symphytum officinale 1 S. Granhed 600 m ONO - S. 

asperum (2 Äs 1897 S) -S. asperum x officinale 1 2 
3

Anchusa officinalis 1 2 (3 allm H) -A. arvensis 1 2 3 
Pulmonaria officinalis 1 2 (3 Forsby och Lucke- 

torp-Nederkulla H)
Myosotis scorpioides 1 2 3 - M. caespitosa 1 2 3 - M. 

sylvatica 1 2 3 -M. arvensis 12 3 -M. ramosissima 1 
2 3 - M. strida 1 2 3 

Lithospermum arvense 3 Björndammen 
Echium vulgare 1 Harsjön, 3 Bjursätter 
Ajuga pyramidalis 1 2 3 
Scutellaria galericulata 1 2 3 
Glechoma hederacea 1 2 3 
Prunella vulgaris 1 2 3
Galeopsis speciosa 12 3 - G. tetrahit 12 3 - G. bifida 1 

2 3
Lamium album (2 Äs P) - L. purpureum 1 2 3 - L. 

hybridum 12 3 -L. moluccellifolium 2 Råd, 3 Öster
åkers gård - L. amplexicaule 1 2 3 

Leonurus cardiaca 1 Nästorp. 2 Tåckenön (3 Kommi
nistergården m fl H)

Stachys sylvatica 12 3-5. palustris 1 2 3 
Satureja vulgaris 12 3- 5. acinos 1 2 3 
Thymus serpyllum 1 2 3 
Lycopus europaeus 1 2 3
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Mentha arvensis I 2 3
Solanum dulcamara I 2 3- 5. nitidibaccatum 2 Svart

viken
Hyoscyamus niger 1 Sisslatorp 100 m NV 
Verbascum thapsus 12 3 — V. nigrum 1 2 
Linaria vulgaris 12 3 - L. repens 2 Dagsjön 
Chaenorhinum minus 1 Olofslund (2 Gimmersta M) 3 

Forsby
Scrophularia nodosa 1 2 3
Veronica longifolia (3 Th) - V. serpyllifolia 1 2 3 - V. 

verna 1 2 3 - V. arvensis 12 3 -V. scutellata 12 3 — 
V. beccabunga 1 2 3 - V. chamaedrys 1 2 3 - V. 
officinalis 1 2 3 - V. agrestis 1 2 3 - V. persica 1 
Fjällskäfte, 2 Posseboda - V.filiformis 1 Fjällskäfte 
- V. hederifolia 3 Forsby 

Digitalis purpurea 3 Västtorp
Melampyrum pratense 12 3 - M. sylvaticum 12 3 - M. 

nemorosum 2 Eksjö - M. cristatum 2 Tåckenön (3 
Säby båtstad H)

Euphrasia stricta var. stricta 1 2 3 - E. stricta var.
tenuis (2 Tåckenön 1934 Hj) -£. nemorosa 1 2 3 

Odontites verna (inkl vulgaris) I Vallmotorp, 2 Äs, 
Fågelsta (3 täml allm H)

Rhinanthus angustifolius I 2 3 - R. minor 1 2 3 
Pedicularis palustris (1 Jägern Tk, 2 Äs P) 3 Hullboö, 

Lucketorp
Lathraea squamaria 2 St. Daviken, Vadshammar 
Pinguicula vulgaris 2 Dammkärr I km SO 
Utricularia vulgaris 12 3 - U. intermedia 1 Vargsät- 

tersmossen, 2 St. Dammen - U. minor 1 Bastaren, 3 
Lomsjön

Plantago major I 2 3 - P. media 2 flst, 3 Sjögölet - P. 
lanceolata 1 2 3

Galium aparine 12 - G. vaillantii 12 3 - G. uliginosum 
12 3 - G. palustre 12 3 - G. trifidum 12 3 - G. 
boreale 1 2 3 - G. verum 1 2 3 - G. mollugo I 2 3 - G. 
mollugo x verum 2

Adoxa moschatellina 1 Nästorp 400 m OSO, 2 Bergaön 
(Tåckenön 1933 Hj, 3 Hulla H)

Linnaea borealis 1 2 3 
Lonicera xylosteum 1 2 3
Sambucus race mosa 1 2 3- 5. nigra 1 Kyrksjön 400 m 

SV Himlinge, spontan 
Viburnum opuius 1 2 3
Valeriana sambucifoiia 1 2 3 - V. officinalis 1 2 3 
Succisa pratensis 1 2 3 
Knautia arvensis 1 2 3 
Cephalaria gigantea 2 L. Strömstugan 
Campanula cervicaria 1 Viksjö, 2 Nysätter-C. giome- 

rata (förv) 1 Himlinge - C. rapunculoides 1 2 3 - C. 
trachelium 3 Forsby - C. iatifolia I 2 3 - C. persici- 
folia 12 3 - C. rotundifolia I 2 3 - C. patula 1 2 3 

Lobelia dortmanna (3 Öljaren H)
Eupatorium cannabinum (2 Tåckenön M)
Solidago virgaurea I 2 3-5. canadensis 2 flst på 

vägkanter
Bellis perennis (förv) 1
Erigeron acer 1 2 3 - £. canadensis 3 Ekebergs grustag 
Filago arvensis 1 2 3 
Antennaria dioica 1 2 3
Gnaphalium sylvaticum 1 2 3 - G. uliginosum 1 2 3
/««/a helenium 2 Gimmersta
Bidens tripartita I 2 3- 5. cernua 1 2 3
Anthemis tinctoria 1 23-A . arvensis 2 (3 täml allm H)
Achillea millefolium 1 2 3- /1. ptarmica 1 2 3

Matricaria inodora 1 2 3 - M. recutita 12 3 -A/. 
matricarioides I 2 3

Chrysanthemum vulgare 12 3 - C. leucanthemum 1 2 3 
- C. parthenium 2 Äsköping på ruderat 

Artemisia absinthium 12-/1. vulgaris 1 2 3 
Tussilago farfara 1 2 3 
Petasites hybridus 1 Fjällskäfte 
Arnica montana (3 Österåker, Boda H)
Senecio vulgaris 1 2 3-5. sylvaticus 123-5. viscosus 

12 3- 5. nemorensis 2 Gimmersta 
Echinops sphaerocephalus 1 2 
Carlina vulgaris 1 2 (3 flst H)
Arctium lappa 1 Hägerbo-A. tomentosum 1 2 3-/1.

minus 1 2 3 
Carduus crispus 1 2 3
Cirsium vulgare 1 2 3 - C. palustre 1 2 3 - C. hetero- 

phyllum 1 2 - C. arvense 1 2 3 
Serratula tinctoria 1 2 (3 Säby båtstad H)
Centaurea jacea 1 2 3 - C. scabiosa 2 Råd - C. cyanus

1 2 3
Cichorium intybus (förv) 1 Flodafors, Nästorp
Lapsana communis I 2 3
Hypochoeris maculata 1 2 3
Lentodon autumnalis 1 2 3
Scorzonera humilis 1 2 3
Tragopogon pratensis I 2 3
Crepis paludosa (1 Th) - C. praemorsa I 2 3 - C.

tectorum 12 3 - C. biennis (2 Gimmersta M) 
Sonchus arvensis 1 2 3-5. oleraceus 123-5. asper I

2 3
Lactuca muralis I 2 3
Taraxacum erythrospermum 1 2 3 - T. vulgare I 2 3 
Hieracium pilosella 12 3-7/. auricula I 23-//. 

aurantiacum (förv) 2 Gimmersta-//. dubium 12 3 — 
//. sylvaticum 1 2 3-//. murorum 12 3 - H. saxifra- 
gum 2 Udden - //. rigidum 1 2 3-//. umbellatum 1 2
3
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vegetation. / S. Bergman & K. Curry-Lindahl (red), 
Natur i Södermanland: 92-116. Göteborg.

Botaniska Sektionen i Uppsala återupplivas

Efter att verksamheten har legat nere i flera år 
startar nu Botaniska Sektionen i Uppsala på 
nytt. Du som bor i eller i närheten av Uppsala 
och är intresserad av botanik får nu en förening 
att gå med i. Under våren anordnar vi föredrag 
och exkursioner (se programmet nedan). Alla är 
välkomna. Föredragen hålls kl 19.00 i seminarie
rummet på Alg- och mossavdelningen vid Insti
tutionen för systematisk botanik, Villav. 6, Upp
sala. Medlemsavgiften är 20 kr/år och betalas in 
på postgironummer 327956-9.

Vi hoppas att intresset kommer att vara till
räckligt stort för att detta återupplivningsförsök 
ska lyckas. Om du vill veta mer, så kontakta 
Marita Wigren, Inst för systematisk botanik, Box 
541, 751 21 Uppsala, 018-14 74 02 (em).

Program mars-maj 1983
Tis 1/3 Några olika kaktussläkten och de- 
Föredrag ras odling. — Nils Hydén delar 

med sig av sin kunskap om dessa 
våra taggiga vänner.

Tis 5/4 Bland rökelse- och myrraträd i So- 
Föredrag media. - Mats Thulin berättar om 

ett doftande projekt.

Tis 3/5 Epifytiska orkidéer och andra väx- 
Föredrag ter i Mozambique. - Borge Petters

son, som vistats i Mozambique i två 
år, berättar och visar bilder.

Sön 8/5 Vårutflykt till Linnés Hammarby. - 
Utflykt Vi tittar bl a på världens största 

samling av Linné-porträtt. Samling 
vid huvudbyggnaden på Linnés 
Hammarby kl 10.30. Medtag mat
säck.

Sön 29/5 Exkursion i Uppsalatrakten. - Mål 
Exkursion bestäms senare.

Om intresse finns anordnas en sommarexkur
sion. - Programmet kan vid behov ändras.



Recension

I västerled till Shetland

Spence, David H. N. 1979: Shetland's living 
landscape. A study in island plant ecology. The 
Thule Press. 152 s.

De ursprungligen norska Shetlandsöarna har se
dan 1468 varit pantsatta till den skotske kungen, 
och det finns mig veterligt inga tecken på att 
kung Olav av Norge skulle vilja lösa ut dem igen. 
Inte desto mindre utgör dessa öar en spännande 
upplevelse för en skandinav, och ännu lär norska 
”trolls” rumstera i ”the fjelds”.

Shetlänningen och växtekologen D. Spence 
har skrivit en god introduktion till Shetlands 
växtvärld. Bokens huvuddel utgörs av en syste
matisk genomgång av ögruppens växtsamhällen. 
Spence beskriver sammanlagt sexton samhällen 
från uppfrysningsmarker o d via mer stabila, nå
got organogena jordar till kärr, terrängtäckande 
torvmarker (blanket bogs), sjöstränder och 
havsstränder. Ögruppen har en mångskiftande 
berggrund med såväl granit och gnejs som ser
pentin, metagabbro, kalksten och spektakulära 
konglomerat. Därigenom blir vegetationen gans
ka varierad trots den enahanda topografin.

Boken innehåller dessutom kapitel om klimat, 
jordar och markanvändning, de olika växtsam
hällenas roll för fågellivet, effekter av det hårda 
klimatet, effekter av bosättningar och jordbruk 
och ett kapitel om vegetationshistoria. 1 ett 
appendix presenteras en lång rad vegetationsta- 
beller och en bibliografi.

Boken genomsyras av dynamiska aspekter på 
vegetationen. Denna sätts hela tiden i relation till 
yttre faktorer, främst det hårda klimatet och 
människans långvariga inflytande. Klimat och 
vegetation betecknas som submontant oceani- 
ska. På de högre kullarna, ovan 100-200 m ö h, 
råder emellertid subarktiskt oceaniska förhållan
den. Här finner man ofta Rhacomitrium-hedar 
med t ex de välkända fjällväxterna klynnetåg 
(Juncus trifidus), dvärgvide (Salix herbacea) och 
axfryle (Luzula spicata). Fjällväxterna uppträder 
här på väsentligt lägre nivåer än i Skottland, en 
effekt av högre latitud och större oceanitet.

Det är märkligt att det är först på 1970-talet

som palynologiska data har börjat användas i 
större utsträckning på Shetland. De uppgifter 
som nu finns visar klart, vilket stort inflytande 
människan har haft på vegetationsutvecklingen. 
Spence skildrar denna utveckling klart och över
tygande. Omkring 3400 f Kr försvinner plötsligt 
vide, större ormbunkar och högörter. Björken 
minskar. Samtidigt ökar ljungen i pollendia
grammen och svartkämpar (Plantago lanceo- 
lata) inkommer. Detta är den tidpunkt då jord
bruk och boskapsskötsel introducerades. När 
norrmännen kom till ”Hjaltland”, var skogen 
redan sedan länge försvunnen så när som på små 
restförekomster. Det är fascinerande att Spence 
har lyckats hitta enstaka spår av den ursprung
liga vegetationen. Det är på några få otillgängliga 
holmar i insjöar. Här växer rönn (Sorbus aucu- 
paria), lundbräken (Dryopteris dilatata), älgört 
(Filipendula ulmaria) m fl arter. Ett dramatiskt 
bildpar från en sådan holme visar vegetationen 
innan och efter att den blev tillgänglig för får. 
Inget tvivel behöver råda om vilka som avlägsnat 
buskar och högörter från Shetland!

Författaren är oroad för framtiden. En stor 
oljehamn, centrum för den brittiska oljeutvin- 
ningen i Nordatlanten, har byggts i Sullom Voe. 
Den åtföljs av åtskilliga fula vägskärningar och 
konstruktionsarbeten av olika slag. Detta är 
oroande eftersom Shetland har en vegetation 
som lätt kan förstöras permanent.

Ett annat problem är de skyddsplanteringar av 
träd och buskar som förekommer här och var. 
Författaren föreslår att man använder inhemska 
arter som rönn, nyponros och hassel i dessa 
planteringar i stället för exotiska barrträd. Äv 
stor betydelse för naturvården är det naturligtvis 
också, att de få resterna av ursprunglig, obetad 
vegetation bevaras.

Före sin Shetlandsfärd bör den botaniskt in
tresserade läsa denna bok jämsides med The na
tural environment of Shetland redigerad av R. 
Goodier (The Nature Conservancy Council, 
Edinburgh 1974). Sedan är man väl förberedd 
inför en spännande resa.

Ingvar Backéus
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Under arbetet med en växtgeografisk översikt 
över Örebro läns myrar har hedlaven, Cornicu
laria aculeata, fångat mitt intresse. Växten be
handlas här som kollektivart. De ingående 
arterna C. aculeata (Schreb.) Ach. s.str. och C. 
muricata (Ach.) Ach. har inte särskiljts. Laven 
växer allmänt i landet på hedar, berg och annan 
öppen mark. Dessutom förekommer den på torv, 
närmare bestämt på mossetuvor. Dess utbred
ning på det senare substratet är starkt geografiskt 
begränsad. Utbredningen på Örebro läns mossar 
framgår av Fig 1. Kartan grundas på ett ganska 
omfattande inventeringsmaterial från hela länet 
(Backéus m fl 1978).

Det är tydligt att utbredningen på Örebro läns 
mossar är sydvästlig. Detta föranledde mig att 
närmare undersöka dess svenska utbredning på 
mossar. Positiva och negativa uppgifter har 
lämnats av S. Ahlner, Uppsala, G. Degelius, 
Göteborg, S. Fransson, Arvika, N. Malmer, 
Lund, R. Santesson, Stockholm, Fl. Sjörs, Upp
sala och S. Sundell, Munkfors. Vidare har jag 
granskat växtsociologisk och floristisk litteratur 
och herbarierna på Institutionen för systematisk 
botanik (UPS) och Växtbiologiska institutionen 
(UPSV) i Uppsala. Ur Riksmuseets (S) samlingar 
har prof Santesson haft vänligheten att plocka 
fram samtliga kollekter som enligt sina etiketter 
har insamlats på mossar.

Trots dessa ansträngningar har det endast gått 
att få en grov uppfattning av artens förekomst, 
och någon meningsfull utbredningskarta kan inte 
presenteras. Från Dalsland, Västergötland och

Fig 1. Förekomster av Cornicularia aculeata coll. på 
mossar i Örebro län. Fyllda cirklar: Observerad vid 
myrinventeringen 1977. Kvadrater: Litteraturuppgif
ter. Kvadrat med pil: Herbariekollekt. (Sannolikt ut
gången.) Ofyllda cirklar: Ej funnen vid inventeringen.
Cornicularia aculeata coll, on bogs in Örebro county, 
central Sweden. Dots: Observed during a mire inven
tory in 1977. Squares: Reported in the literature. 
Square with an arrow: Herbarium specimen in UPSV. 
(Probably extinct.) Open circles: Not observed during 
the inventory.
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västra halvan av Småland är den känd från ett 
tiotal lokaler. Enligt Malmer (i brev) finns arten i 
uppskattningsvis hälften av de myrar han under
sökt i södra Småland. Frekvensen är enligt Mal
mer klart lägre i den östra delen av undersök
ningsområdet, dvs kring Lenhovda. Från Kal
mar län, Östergötland och Södermanland finns 
inga fynd. Den delen av landet har dock inte i 
någon högre grad fångat myrforskarnas intresse. 
1 Värmland finns arten i den sydligaste delen, 
medan den i övrigt saknas i detta landskap (Sjörs
1977) och i Bergslagen (Sjörs 1948). Från Upp
land finns en enda kollekt. Längre norrut i 
Sverige finns endast en uppgift hos Ahlner(1944) 
från Övre Långan-området i Jämtland, vilket en
ligt Sjörs (1946) har ett klimat som är ”utpräglat 
suboceaniskt”. Den finns också i Trpndelag 
(Osvald 1925).

Arten saknas i förteckningarna i de finska re
gionala myrundersökningarna. Den uppges där
emot från Brittiska öarna (Osvald 1949). Från 
Tyskland har jag funnit den nämnd endast i två 
arbeten (Jonas 1935 och Müller 1965), vilka 
bägge behandlar myrar i närheten av Nordsjön.

Fyndplatserna i de nordligaste mellansvenska 
provinserna är följande:
Värmlund'. Kollektor: Sillerud: Kjestad, på mosse vid 
landsvägen 4.VII. 1935 Hasselrot (S). Silbodal: N om 
Tvärsjön på mosse 4.VII. 1935 Hasselrot (S). Munk
fors: Käme 27.VII. 1950 Sundeil (S). Bjurtjärn: Ladu- 
fallet, på mosse vid landsvägen 16.VII. 1935 Hasselrot 
(S). Litteratur: Sillerud: Kjestad (Sundeil 1963). Karl
skoga och Bjurtjärn: Boviksmossen (Backéus m fl
1978) .
Närke: Kollektor: Gällersta: S delen av Mosjömossen 
(= Härmingsmossen), ljung-Eriophorum vaginatum- 
Cladina-mosse SGUs torvmossekommission 1905 
(UPSV) (mossen är numera utdikad och trädbevuxen 
och arten sannolikt utgången). Skagershult: Skagers- 
hultamossen, mossetuva 21.VII. 1970 Backéus 955 
(UPS). Litteratur: Ramundeboda: Karamossen (Bac
kéus m fl 1978, opubl appendix). Nysund: St. Gård- 
sjömossen (d:o). Stormossen O om Ölsboda (d:o). 
Skagershult: Skagershultamossen (Waldheim 1944, 
Backéus 1972), S. Åsmossen (Waldheim 1944). Ska
gershult och Kvistbro: Stensmossen (Backéus m fl 
1978, opubl appendix). Kil: Bocksbomossen (Wald
heim 1944).
Uppland: Kollekt: Östervåla: Stormossen, tuva på 
mossplanet 14.X. 1933 Ahlner(S).

Materialet visar att arten på mossar är sydlig 
med nordgräns från S Värmland genom Närke

till Uppland, den suboceaniska förekomsten i 
Jämtland oräknad. Det är också sannolikt men ej 
säkerställt, att dess utbredning har sydvästlig 
tendens. Detta tyder, liksom uppgifterna från 
Jämtland och från andra länder, på en mer eller 
mindre suboceanisk utbredningsbild.

Det finns åtskilliga myrväxter som har en vid 
utbredning i kärr men en mer eller mindre ocea- 
nisk utbredning på mossar. Det anses vara den 
högre salthalten i nederbörden som gör, att de 
bara klarar sig på kustnära mossar. Det finns 
också ett tidigare känt exempel på en klipp- och 
hedart som i närheten av Västerhavet vandrar ut 
på mossetuvorna. Det är raggmossa, Rhacomi- 
trium lanuginosum. Också för dessa två arter får 
salthalten antas vara utslagsgivande.
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Skämt med kryddor
ERNST NILSSON

Om man vill veta vilken funktion kryddorna har i 
samband med föredömlig matlagning, så vänder 
man sig gärna till Ch. Em. Hagdahls ”Kokkons
ten som vetenskap och konst”, första gången 
tryckt 1879 och sist 1979, vari man inhämtar att 
”Med kryddor förstår kokkonsten alla ämnen, 
som användas för att krydda eller höja aromen 
på de anrättningar, vilka den tillreder” (efter 
Knut Hagbergs urval 1955).

Ser man sedan för jämförelses skull efter i en 
stor modern handbok som ännu ej nått Hagdahls 
rang av klassisitet, så finner man i ”Stora kok
boken”, 1955, att kryddorna här har en uppgift 
utöver den Hagdahl talade om:
Förutom att ge maten den rätta aromen skulle de efter 
bästa förmåga söka förta den skämda lukt och smak 
som ej sällan var en följd av den tidens dåliga förva- 
ringsmöjligheter. Det krävdes säkert starka kryddor 
för att kunna dölja råvarans ofta mindre goda beskaf
fenhet. Om man därtill tänker på den fina doft och skira 
spädhet som utmärker många av kryddträdgårdens ör
ter, kan man utan svårighet förstå varför så stor om
sorg och kärlek nedlades på denna lilla del av träd
gården.

Jämför man som här en standardbok från 1879 
med en från 1955 frapperas man av en vida skild 
uppfattning av kryddornas funktion vis-å-vis fö
dan. Men är det särskilt anmärkningsvärt att två 
verk i samma ämne har olika uppfattning i vissa 
stycken? - Nej, knappast! - Men desto större 
skäl har man att reflektera över hur det kom sig 
att den syn på kryddornas bruk, som citatet ur 
”Stora kokboken” är ett exempel på, likt en våg 
bredde ut sig i svenska örtaböcker och veckotid- 
skrifter.

”Skämt med kryddor” en nysvensk företeelse

1 den efter Ida Sager (Från gamla trädgårdsland, 
1910) följande örtagårdslitteraturen, som utgick 
från botanikhistoriska, minnespräglade och

estetiska värderingar och som representerades 
av Henriette Coyet, Ellen Nordenstreng, Else 
Dahl, Margareta och fler finner jag ingenstans 
idén om kryddors användning till skämd mat. 
Efter denna, som man skulle kunna säga mer 
immateriellt betonade epok följde den vi just nu 
genomlever, mer allemansbetonade och i påfal
lande hög grad affärsinriktade. - Just på gränsen 
mellan dessa, till tankesätt skilda perioder kom 
Elsa af Trolle med en bok om ”Kryddgården” 
(1940) där det om vårt ämne heter:
Bruket att använda starka och fräna kryddor i matlag
ningen berodde nu inte så mycket på önskan att skänka 
kokkonsten behaglig omväxling. Det var nödvändigt 
att med så att säga starka sensationer dölja lukt och 
smak hos unkna och skämda födoämnen.

Detta återkommer sedan gång på gång med snar
lik ordalydelse både i böckerna och pressen, vil
ket tyder på ett gemensamt ursprung. - I "Kryd
dor” av Sven Gréen (1974) står att ”de gamla 
örtaböckerna är sparsamma med upplysningar 
om kryddväxternas användning i hushållet”, och 
att de dock säkerligen brukades ”i stor omfatt
ning för att ta bort skämd och ankommen smak 
hos de köttvaror som förr måste lagras under 
mycket otillfredsställande förhållanden”.

Och i en vida spridd ”kryddbok” av Ingeborg 
Lingegård (Kryddgården, 1959 och med en obe
tydlig ändring 1977) heter det:
Kryddörternas användning i matlagningen är lika 
gammal som kokkonsten själv. Över många av dessa 
örter har legat ett skimmer av trolldom; de gav nämli
gen inte bara en härlig arom åt anrättningarna (kanske 
dolde de också den skämda lukt på matvarorna som 
ofta förekom på grund av forna tiders sämre förva- 
ringsmöjligheter).

Det sista svenska bokbelägg jag har är ur Mar
guerite Walfridson (Kryddor och krydderier, 
1977), verbalt något varierat, men inte mer, och 
här medtaget som bevis på åsiktens livaktighet.
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Förr använde man kryddor för att dölja att maten 
egentligen smakade illa. Den var ofta skämd, rutten 
eller i varje fall halvdålig. Våra fäder hade varken 
konservering, kylskåp, djupfrysning eller importerade 
färskvaror att tillgå. När man hade färsk mat då hade 
man också fest. Men vardagen blev trist.

Som väntat framträder Per Erik Wahlund, mäs
tare även i botanisk essaykonst, mer personligt 
men med samma sakliga bakgrund, när han i 
”Bordssamtal” (1964) säger att
den lössläppta kryddning som präglar tidens kosthåll 
icke enbart berodde på barbarisk smak eller trimal- 
chiansk vräkighet. Dels tjänade kryddorna till att vän
da de spisandes uppmärksamhet från mindre aptitliga 
egenskaper hos råvaror, som ofta var ettersalta och 
lika ofta härskna.

Han använder dock inte begreppet skämda. - 
Även om jag måste be om överseende med dessa 
många liktydiga och tröttande citat, är de ound
gängliga som bevis på hur man i bok efter bok 
med stor minnesgodhet säger om samma sak och 
på samma sätt. Veckopressen skall jag emellertid 
inte plåga med, ett löfte som jag dock i ett enda 
fall omedelbart måste bryta. Citatet är ur ”Triv
sel” 1954.
(.. .) även om bruket av starka och fräna kryddor i 
matlagningen inte så mycket berodde på önskan att 
skänka kokkonsten behaglig omväxling. Det kunde 
vara nödvändigt att med starka sensationer dölja lukt 
och smak hos unkna och skämda födoämnen.

Här ovan har vi redan läst detta, citerat efter den 
namngivna författarinnan, men här framfört un
der annat författarnamn och ej som citat - ett 
exempel på att man ansåg det nödvändigt att föra 
tanken till torgs på vilket sätt som helst.

Berndt Gustafsson, som i ”Manligt - Kvinnligt 
- Kyrkligt” (1956) sakligt utreder kyrkobuket- 
tens etnologi, kom även att beröra dagens ämne i 
samband med försök att förklara varför den gam
la örtagårdsodlingen minskat i omfattning.
Kryddgården hade betydelse inte bara för matlagning 
och livsmedelsförsörjning i ett samhälle, där färskvaror 
förekom endast periodiskt och där lagrad och nersaltad 
föda krävde stark kryddsättning för att kunna förtäras 
under anständigare former.

Att Gustafsson varit i kontakt med det tänkesätt 
vi sett många exempel på verkar troligt, men att 
han ryggat tillbaka för talet om den skämda ma
ten som han ersatt med ”lagrad och nersaltad 
föda” - vilket ju inte är precis detsamma. Kan
ske gäller detta också Wahlund ovan.

Mycket liktänkande är norrmannen Knut Fae- 
gri (Kryddor i köket och i världshistorien, 1968)

som pekar på att man saknade möjlighet till be
kväm kylförvaring av köttet från höstslaktade 
djur, så att man till sommaren fick ”leva på salt, 
rökt, torkad och spicken föda (...). Då kunde en 
handfull muskotblomma faktiskt göra god nytta” 
(skämd lukt och smak förutan).

På tal härom tänker man på att om kryddor 
över huvud taget skulle kunna tänkas göra 
skämd mat mer ätbar - vilket i och för sig torde 
vara svårt - så kan det endast bli fråga om ”heta 
kryddor”, muskotblomma som nämnt, peppar 
och liknande och bland kryddgårdens växter 
möjligen pepparrot och senap - de rena örtkryd
dorna skulle göra den mat det här gäller ännu 
oätligare än den redan var.

Utländsk litteratur annorlunda ...

Medan hos oss i så gott som varje kryddbok från 
den senare litteraturperioden finns ett avsnitt av 
det slag vi kanske till övermått gett exempel på, 
så finner jag något sådant i mina utomsvenska 
örtaböcker endast då och då, och då det före
kommer är det ej i den enformiga dräkt som 
ovan.

Idéknippet tycks alltså i sin ursprungliga form 
vara utpräglat svenskt (eller svenskspråkigt), 
men Gustafsson, Faegri och kanske Wahlund 
tycks i någon mån ha ”dragit öronen åt sig” och 
närmat sig den kontinentala utformningen härav.

Ludwig Reinhardt säger i sin omfattande 
”Kulturgeschichte der Nutzpflanzen” (1911) att 
den obegripliga förkärleken till kryddor hos våra 
förfäder och ännu hos lantbefolkningen kan för
klaras av att de ”sehr fette Speisen assen und die 
Zugabe der scharfen Gewürze die Verdaulichkeit 
dieser schweren Speisen durch Reizung der Ver
dauungsdrüsen förderte” - en tydning heit 
annorlunda än den svenska - medan Rolf Weber 
1957 i ”Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen 
aus aller Welt” räknar med två olika orsaker till 
den forna större kryddkonsumtionen: (1) att man 
ville göra den enformiga födan omväxlande med 
hjälp av olika slags ”starken Würzen” och (2) att 
”da es kaum möglich war, Fisch und Fleisch 
durch Kühlung frisch zu halten, veränderten sich 
diese Lebensmittel leicht und konnten nur nach 
reichlichem Würzen mit Pfeffer oder Muskot ge
nossen werden”.

Weber (2) ansluter sig nära tili den svenska 
åsikten, medan (1) endast avser att skapa om
växling. - Man bör märka att både Reinhardt och
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Weber talar om ”heta” kryddor och ej om 
kryddörter, och att den svenska varianten ej kan 
tänkas ha rönt påverkan av det här från tysk 
litteratur refererade.

I de många engelska kryddböcker som över
satts till svenska och som oftast består av färg
planscher med texter finner jag ej den svenska 
uppfattningen av ”skämt med kryddor” berörd 
och inte heller i de ofta större arbetena på origi
nalspråket. Jag har endast två excerpter i ämnet 
bland dem jag samlat för den nu aktuella betrak
telsen. Den ena är ur en svensk översättning av 
Violet Stevensons ”A modern herbal”, 1974 
(Örtagårdens härligheter, 1976), vari det framhål- 
les att kryddörterna lämpar sig som smakför
bättring av djupfrysta grönsaker; ofta brukade 
”verkar de till slut en smula fadda”. - Dess
utom: ”Örter med stark smak hade självfallet 
stor betydelse när det gällde att variera vinterns 
enformiga kosthåll av segt kött som, trots att det 
oftast förvarades nedsaltat eller i ättikslag, ändå 
var tämligen smaklöst”. - Som synes har detta 
intet att göra med den svenska tankegången de 
senare årtiondena.

Det andra fallet är mycket överraskande. Det 
härstammar från en detektivroman av Agatha 
Christie som i min svenska översättning heter 
”Katt bland duvor” (1960) och är ur ett brev från 
Julia Upjoan i Meadowbank School till hennes 
mor, varav följande berör våra intressen:
Miss Rich har vi i geografi också. Jag trodde alltid förr 
att det var ett tråkigt ämne, men det är det inte när man 
har miss Rich. I morse berättade hon om kryddhandeln 
och att dom måste ha kryddor därför att allting så lätt 
blev skämt.

Mycket närmare vårt svenska ”skämt med 
kryddor” kan man knappast komma, men det är 
omöjligt att detta tänkesätt hos oss kan härledas 
från en så sen bok, då dess publicering på 
svenskt språk, som vi får se, var så tidig som 
1920. - Påverkningen kunde också ha gått i mot
satt riktning, vilket dock skulle ha fordrat att 
Agatha Christie umgicks med sådant som tryckts 
på svenska. Om man ej känner till hur det förhål
ler sig med detta får man låta sig nöja med oviss
heten.

se. Det har tydligen uppträtt först på senare tid 
och genast bildat en strid ström av ”eftertryck” 
med en förvånansvärd, till enformighet gränsan
de enhetlighet både i fråga om sakinnehåll och 
språkdräkt, vilket allt tyder på en och samma 
urkälla som snabbt accepterats och utnyttjats. 
Detta förlopp är dessutom bundet till det svenska 
språket och, enligt vad man tycker sig finna, utan 
inflytande från grannspråken. Hos ”de gamle” 
från sjutton- och artonhundratalet finner jag 
ingenting i närmare släktskap med vårt ämne och 
senare kommer det på tal mest i populära örta- 
gårdsböcker. Fenomenet är fullt recent, och man 
kan säga att det håller på att övergå i en form av 
folkminne.

I gott och väl ett halvsekel har jag haft den 
egendomliga företeelsen i mer eller mindre akut 
åtanke utan att det tycks gå att komma dess 
ursprung närmare på spåren än vad som här 
kommer att redovisas.

När mitt intresse för skämt-kryddfrågan en tid 
varit latent, fick det ny stimulans då Alfa Olssons 
doktorsavhandling ”Om allmogens kosthåll” 
kom ut 1958. - När hon talat om att ”folket i 
gemen” höll ”ännu fast vid de genom seklens 
erfarenhet och vana beprövade metoder, vilka 
innebar, att födoämnen på olika sätt tilläts 
undergå enzymatiska förändringar, och att man 
ingalunda sökte undvika dessa smakämnen”, sä
ger hon att då Hilmer Tegengren konstaterade, 
att ”kryddorna mången gång vid saltbrist fingo 
överskyla de förskämda näringsmedlens bris
tande njutbarhet” har han dragit allt för generali
serande och vittgående slutsatser av vissa affärs- 
ekonomiska företeelser. - Jag trodde att jag ge
nom Tegengrens ”Försök till saltproduktion i 
Sverige och Finland på 1500-, 1600- och 1700-ta- 
len” (Historisk tidskrift för Finland, 1934) skulle 
kunna spåra ett tidigare ursprung till skämt-idén. 
Så blev emellertid ej fallet.

Nils Keyland har i ett bekant arbete av liknan
de art som Alfa Olssons (Svensk allmogekost, 
1919; nytt tryck 1982) kommit snubblande nära 
sådana förhållanden som kunde ha påkallat åt
minstone ett omnämnande av ”skämt-teorien”, 
men Keyland har emellertid ej berört och sanno
likt ej känt till den.

... och även den äldre svenska Prima locus - möjligen

Det fenomen som vi gett rikligt med belägg för Tryckåren för de källor till den serie av nästan 
har stort idéhistoriskt och etnobotaniskt intres- oförändrat ”skämt med kryddor” som har re-



fererats här ovan är dessa (som förut bortsett 
från veckopressen):
1940 af Trolle 
1955 Stora kokboken 
1955 Lingegård 
1974 Gréen 
1977 Walfridson.

En av källorna - för mig hittills prima locus - har 
jag sparat till sist för att ge den något större 
utrymme. Det gäller Ossian Lundéns stora 
handbok i ”Köksväxtodling” (2. uppl. 1920), där 
han som inledning till avdelningen om ”Krydd
växter” skriver:
Det är nämligen alldeles uppenbart hos dessa växter att 
bladens innehåll av just sådana ämnen, som påverka 
smak, lukt m. m. varit orsaken till deras användning. 
Sådana matkryddor användas dock numera vida mind
re än förr, närmast beroende därpå att våra viktigaste 
födoämnens - främst kött - konservering och tillred
ning är vida omsorgsfullare och bättre, hvarför starkt 
kryddade tillsatser, som täcka dålig smak och lukt, äro 
mindre behövliga.

Den andliga frändskapen mellan detta citat och 
dem vi förut återgett kan man ej taga miste på, 
och det är mycket naturligt att den snart fick 
eftersägare, enär ”Ossian Lundén” var den 
gängse läroboken i grönsaksodling vid svensk
språkig trädgårdsundervisning och även allmänt
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Eric Hultén: Atlas över växternas utbredning i 
Norden, andra upplagan 1971. På grund av för
summelse hann jag inte komma över ett ex av 
denna nu slutsålda bok vid 1982 års bokrea. Inga 
överpriser.
Stefan Ericsson, Storgatan 76-2E, 902 44 Umeå. 
Tel 090-12 14 75

använd som privat uppslagsbok. Den något naiva 
tanken om kryddornas förmåga att vara profylax 
mot skämd smak och rutten odör blev genast väl 
mottagen, och sedan den väl börjat att röra på sig 
gav den upphov till en ännu ej avstannad ström 
av tryck.

Under min långa tid som försöksman och växt- 
förädlare även med köksväxter var Ossian Lun
dén bokstavligen ett slags propedeutik rörande 
grundläggande fakta, varför jag ansåg 1920 som 
det tidigaste år då, så långt jag var orienterad, 
krydda och skämd mat hade skriftlig kontakt 
med varandra.

Då jag började att arbeta med ämnet till denna 
uppsats kom jag att tänka på att det fanns en 
tidigare Ossian Lundén från 1912 som skulle 
kunna berättiga till att taga ett gott steg bakåt 
från 1920. När jag medelst en kopia fick kontakt 
med verket i sin första skepnad, fick jag emeller
tid veta att idén i fråga ej berördes där. I vårt 
föreliggande ärende kan jag för tillfället således 
inte komma längre bakåt i tiden än till Ossian 
Lundéns andra (och sista) upplaga av ”Köks
växtodling” 1920.

Men ändå är det möjligt att Lundén själv utgått 
från en äldre källa, som han försummat att redo
visa.

SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)

Fredrik Hård av Segerstad: Sydsvenska florans 
växtgeografiska huvudgrupper, 1924.
Thomas Karlsson, Kulramsvägen 3 C,
223 67 Lund. Tel 046-13 83 00 (arb),
046-11 07 63 (hem).
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Vid ett symposium i biogeografi framförde en 
vikarians-biogeograf, Gareth Nelson, i diskus
sion med en spridnings-biogeograf följande lik
nelse. Den har relaterats av Ferris (1980) i en 
rapport från symposiet. Två personer, S (sprid
nings-biogeograf) och V (vikarians-biogeograf), 
befinner sig i ett rum. I taket hänger en mängd 
bollar av olika slag, stora bollar, små bollar, bly
bollar, gummibollar, ballonger, m m. Plötsligt 
lossnar alla bollarna, faller till golvet och börjar 
studsa omkring. S utropar: ”Så underbart kom
plicerat!” V mumlar: ”9,81 m/s2” (tyngdkraf
tens acceleration, med vilken alla bollarna faller 
till golvet). S: ”9,81 m/s2? Det har inget att göra 
med dessa komplicerat studsande bollar!”

Den historiska biogeografm försöker utröna de 
historiska förloppen bakom organismernas ut- 
bredningsmönster. Traditionellt har spridning 
diskuterats mycket inom biogeografin. Lång
spridning över geografiska barriärer, t ex hav el
ler bergskedjor, anges som förklaring till dis- 
junktioner i utbredningarna. Som regel kräver 
detta en särskild förklaring för varje organism, 
vilket illustreras av bollarnas komplicerade stud
sande i Nelsons liknelse. Men det finns också

generella fenomen som påverkat många gruppers 
utbredning. Studiet av vikarians kan bidra till en 
mer allmängiltig förklaring av utbredningsmönst- 
ren, på samma sätt som tyngdkraftens accelera
tion förklarar hur bollar faller till golvet.

Enligt vikarians-biogeografin har disjunktio- 
nerna uppkommit samtidigt med de geografiska 
barriärerna, och vikarierande taxa har utvecklats 
som en följd av isolering genom uppkomsten av 
en barriär, ej som ett resultat av långspridning 
över en redan existerande barriär. I många fall är 
naturligtvis långspridning den enda möjliga för
klaringen till utbredningarna. Det gäller t ex 
kolonisationen av öar som Hawaii, vilka av allt 
att döma aldrig haft någon landförbindelse med 
kontinenterna. I andra fall, t ex när det gäller 
disjunktioner mellan kontinenterna, kan vika
rians vara en naturlig förklaring. Vikarians-bio
geografin har utvecklats framförallt som en följd 
av kontinentaldriftteorins genombrott. Att dis
junktioner kan vara resultatet både av lång
spridning och vikarians är nog alla överens om. 
Vad debatten gäller är vilken betydelse man skall 
tillmäta respektive fenomen.

Den här uppsatsen vill ge en liten introduktion
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Några facktermer
Allopatrisk artbildning: Artbildning där de nya ar

terna (inklusive föräldraarten) är geografiskt iso
lerade.

Biogeografi: Djur- och växtgeografi.
Disjunktion: Utbredningslucka. som regel över ett 

betydande avstånd.
Endem: Art eller annat taxon med utbredning inom 

ett begränsat, som regel mindre område.
Kladogram: Diagram över släktskap baserat på 

(specialiserade) karaktärer (synapomorfier). Kan 
i regel betraktas som synonymt med fylogene- 
tiskt träd.

Sympatrisk artbildning: Artbildning där de nya ar
terna (inklusive föräldraarten) ej är geografiskt 
isolerade utan förekommer tillsammans.

Taxon (plural: taxa): Systematisk enhet oberoende 
av rang, t ex underart, art, släkte.

Vikarians: Förekomsten av närbesläktade taxa i 
olika, ej överlappande områden.

till vikarians-biogeografin. Som bakgrund skall 
även några andra synsätt kommenteras, dock 
utan anspråk på att göra rättvisa åt dessa.

Spridning

Spridning i form av en gradvis expansion i från
varon av geografiska barriärer (”diffusion” i Pie- 
lous lärobok 1979) är inte kontroversiell. Den 
gradvisa spridningen kan i motsats till lång
spridning vara en för flera grupper, t o m hela 
floror och faunor, gemensam process, och den är 
av allmänt biogeografiskt intresse. Ett exempel 
är den holarktiska florans postglaciala expansion 
från istidens refugieområden, härledd bl a ur 
Eric Hulténs (1937) kartläggning av nordliga 
växtutbredningar. Det är långspridning över 
barriärerna (”jump-dispersal” enligt Pielou 
1979) som av vikarians-biogeograferna ifråga
sätts som huvudsaklig orsak till disjunktioner i 
utbredningarna.

Spridnings-biogeografin har varit dominerande 
sedan Charles Darwin och Alfred Wallace och 
evolutionslärans genombrott. På den tiden och 
ända fram till slutet av 1960-talet betraktades 
jordytan som stabil och kontinenterna orörliga. 
Arterna förmodas härstamma från begränsade 
områden, och om jordytan betraktas som stabil 
blir långspridning den enda rimliga förklaringen 
till disjunkta utbredningar. I och med kontinen- 
taldriftteorins genombrott (Fig 1) framstår vika
rians som en enklare och mer allmängiltig för
klaring. Varje lyckad långspridning är en isolerad 
företeelse, och eventuella likheter och olikheter

mellan olika gruppers disjunktioner måste sägas 
bero på slumpen. Nya utbredningsmönster får 
alltid förklaras med nya spridningshypoteser och 
egendomliga utbredningar med än mer komplexa 
hypoteser.

Ursprungscentra

Begreppet ursprungscentrum (”center of ori
gin”) intar en framskjuten plats i traditionell bio
geografi och även i nya läroböcker (t ex Stott 
1981). (Observera skillnaden gentemot sprid- 
ningscentrum: se t ex Cox och Moore 1981. De 
ovan nämnda refugieområdena fungerar som 
spridningscentra oavsett arternas ursprung.)

Förr ansåg man att arterna härstammat och 
spritt sig från ett begränsat antal ursprungscen
tra, gemensamma för många grupper. Numera 
betraktar man hellre varje enskilt fall och söker 
varje arts eller grupps eget ursprungscentrum. 
Under förutsättning att en art har utvecklats 
inom ett begränsat område, och att den sedan har 
spritt sig därifrån, är det motiverat att tala om ett 
ursprungscentrum för arten. Termen kan också 
användas för en grupp, om man därmed menar 
föräldraartens ursprungsområde. Föreställ
ningen att en grupps alla eller flesta arter kom
mer från ett och samma ursprungscentrum är 
däremot felaktig. Ett sådant synsätt stämmer ej 
med accepterade artbildningsmodeller (jfr Grant 
1971).

Att identifiera ett ursprungscentrum är svårt. 
Cain (1944) diskuterade 13 kriterier men fann att 
inget av dessa var invändningsfritt. Han drog 
slutsatsen att växtgeografin och djurgeografin 
”carry a heavy burden of hypothesis and 
assumption” och ”students of the field can dis
tinguish fact from fiction only with difficulty”.

Croizats generalized tracks

Antagandet att arterna härstammar från ur
sprungscentra kritiseras av Croizat, Nelson och 
Rosen (1974) i en uppsats med titeln ”Centers of 
origin and related concepts”. Författarna menar 
t o m att det inte finns någon grund för att accep
tera modellen med ursprungscentra och åtföl
jande spridning i historisk-biogeografisk analys 
och att dess tillämpning i konkreta fall lett till 
tvivelaktiga resultat. De rekommenderar istället 
en vikariansmodell med studium av ”generalized 
tracks”.
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Croizat har studerat utbredningarna hos en 
mängd växt- och djurgrupper. Han presenterar 
sina åsikter i tjocka, tunglästa böcker, t ex 
”Space, time, form: the biological synthesis” 
(1964). När disjunktioner förekommer, t ex mel
lan kontinenter, förbinder han utbredningsområ
dena med ”tracks” (spår). När dessa sammanfal
ler för flera grupper erhålles ett ”generalized 
track”. Sålunda finns t ex ett generalized track 
mellan de tropiska flororna (och faunorna) i Af
rika och Sydamerika. Ett sådant indikerar den 
tidigare existensen av en sammanhängande flora 
(och fauna), vilken genom en geografisk barriär 
delats i två isolat. Croizat liksom flera andra 
växtgeografer har alltid vänt sig mot föreställ
ningen om en stabil jord och hävdat att geologi
ska förlopp snarare än långspridning måste ligga 
bakom den upprepade förekomsten av interkon- 
tinentala disjunktioner.

Kontinentaldrift (plattektonik)

Kontinentaldriftteorins genombrott innebar en 
revolution inte bara för geologin utan även för 
den globala historiska biogeografin. Organis
mernas utbredningshistoria kan förmodas ha gått 
hand i hand med den geologiska historien. De av 
växtgeograferna sedan länge uppmärksammade 
gemensamma dragen i flororna på de nu vitt- 
skilda kontinenterna på södra halvklotet (Fig 2) 
blev föremål för ett förnyat intresse. De har dis
kuterats av Raven och Axelrod (1974), Schuster 
(1976) och Thorne (1978). Kan dessa gruppers 
utbredningshistoria relateras till den forna konti
nenten Gondwanalands uppsprickning?

En svårighet bör omnämnas i sammanhanget. 
Geologernas tidsschema för kontinenternas se
paration stämmer inte med botanisternas tids
schema för angiospermernas (blomväxternas) 
evolution. Om både geologer och botanister har 
rätt inträffade kontinenternas separation alldeles 
för tidigt för att ha kunnat påverka de senare 
utvecklade angiospermernas utbredningsmöns- 
ter. Det finns emellertid anledning att betvivla de 
föreslagna tidsuppgifterna. Angiospermernas 
uppkomst dateras på basis av att angiosperm- 
fossil först uppträder i mellersta krita för ca 100 
milj år sedan. Men många botanister har påpekat 
att angiospermerna trots frånvaron av äldre typi
ska angiospermfossil kan ha en betydligt längre 
historia. Det kan också finnas felkällor i geolo
gernas tidsschema. Många växtgeografer menar

Fig 1. Kontinentaldrift. Kartorna visar kontinenternas 
inbördes positioner för 200 (A), 180 (B), 135 (C) och 65 
(D) miljoner år sedan. Efter Stott 1981 Fig 5.7-10, sid 
73-74.
Continental drift. The maps show the relative position 
of the continents 200 (A), 180 (B), 135 (C) and 65 (D) 
million years ago.

att huvuddelen av angiospermernas utbred- 
ningsmönster måste sammanhänga med konti
nentaldriften, trots svårigheten att få tidskalky- 
lerna att passa ihop.
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Fig 2. Utbredningarna av familjerna Proteaceae (A) 
och Restionaceae (B). Dessa och liknande disjunkta 
sydhemisfäriska utbredningar antas vara resultatet av 
Gondwanalands uppsprickning. Efter Good 1974 Fig 
12 och 16, sid 66 och 82.
The distributions of the families Proteaceae (A) and 
Restionaceae (B). These and similar disjunct southern 
hemisphere distributions are supposed to be the result 
of the break-up of Gondwanaland.

Fylogenetisk biogeografi

Den fylogenetiska biogeografins främsta företrä
dare kan sägas vara Lars Brundin, Stockholm, 
med sitt monumentala arbete (1966) över syd
hemisfäriska (”transantarktiska”) förbindelser 
härledda ur fjädermyggornas fylogeni. Det arbe
tet är samtidigt en tillämpning av den fylogeneti
ska systematiken sådan den presenterades av 
Willi Hennig (1966). Den fylogenetiska biogeo
grafin baserar sig på en särskild allopatrisk art- 
bildningsmodell. Enligt denna är det en arts peri- 
fera isolat (geografiskt isolerade populationer) 
som utvecklas till nya arter (”quantum specia- 
tion” enligt Grant 1971). När de nya arterna 
sprider sig antas detta ske bort från föräldra- 
arten, eftersom den geografiska barriären som 
orsakat artbildningen förhindrar spridning i mot
satt riktning. Detta är innebörden i Hennigs pro
gressionsregel (”progression rule”). Analyserar 
man en grupps utbredningsmönster bör man fin
na vikarierande utbredningar; det område där 
den primitivaste arten finns är gruppens ur- 
sprungscentrum, och ju längre bort man avlägs

nar sig därifrån desto mer specialiserade arter 
uppträder. Den fylogenetiska biogeografin stu
derar sålunda inte enbart vikarians utan även 
spridning och ursprungscentra men under spe
ciella förutsättningar (”quantum speciation” och 
”progression rule”). En god sammanfattning ges 
av Brundin i Nelson och Rosen 1981.

Vikarians

Vikarians är resultatet av allopatrisk artbildning, 
och vikarians-biogeografin baserar sig på den 
allopatriska artbildningsmodellen (oavsett isola
tens storlek, dvs innefattande både ”geographic 
speciation” och ”quantum speciation” enligt 
Grant 1971). Artbildningen föregås av ”ur
sprunglig kosmopolitism” (”primitive cosmopo
litanism”). Det betyder att föräldraarten är ut
bredd över ett större område än de nya arterna, 
vilka bildats ur mindre isolat uppkomna genom 
geografiska barriärer. Vikarians är det primära 
resultatet av den allopatriska artbildningen, 
medan spridning är en sekundär process. En vi- 
kariansanalys är därför i första hand ett studium 
av vikarierande utbredningar och deras orsaker, 
medan spridning och ursprungscentra normalt ej 
diskuteras.

Ett viktigt skäl för en sådan analys är att upp
komsten av geografiska barriärer samtidigt på
verkar flera grupper, vilka då reagerar med allo
patrisk artbildning där systerarterna får vikarie
rande utbredningar. Dessa utbredningsmönster 
är alltså mer eller mindre allmänna och bör kun
na återfinnas vid studium av olika grupper. 
Spridning däremot synes vara beroende av de 
enskilda arternas ekologi och spridningsförmåga 
och leder nödvändigtvis inte till generellt identi- 
fierbara mönster. Reduktion av utbredningsom
råden och utdöende är andra sekundära proces
ser som påverkar utbredningarna. Dessa proces
ser utgör felkällor i analysen, men denna arbetar 
under antagandet att de ej följer ett bestämt 
mönster; de utgör ett brus som stör den generella 
ordningen i de vikarierande utbredningarnas 
mönster. Om detta antagande är korrekt kan 
dock ifrågasättas. Det är möjligt att det resulterar 
i en överbetoning av vikariansens betydelse.

En annan svårighet är att artbildning ej enbart 
är allopatrisk. Sympatrisk artbildning, speciellt 
sådan till följd av kromosomförändringar, är 
vanlig hos växterna. Den sympatriska artbild
ningen leder naturligtvis inte till några vika-
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riansmönster och knappast heller till några andra 
för flera grupper gemensamma utbredningar. 
Förutom allopatrisk artbildning och vikarians 
finns det sålunda flera fenomen som påverkar 
organismernas utbredningar. Vikarians-biogeo- 
grafin kan inte förklara alla dessa orsaker bakom 
utbredningsmönstren. Men en vikariansanalys 
kan lyfta fram viktiga sammanhang som hittills 
försummats genom den dominerande roll som 
spridning och sökandet efter ursprungscentra 
spelat inom biogeografin.

Endemismområden

En vikariansanalys börjar med identifiering av de 
områden man vill undersöka. Kontinenterna och 
deras relationer har varit av speciellt intresse. De 
kan dock vara alltför stora enheter i en biogeo- 
grafisk analys. Kontinenterna hyser flera floror 
och faunor med olika historia. I Sydamerika 
finns t ex en tropisk flora som är närmast relate
rad till tropiska Afrika och en sydligt tempererad 
som är relaterad till Australien och Nya Zeeland 
snarare än till Afrika. Man kan därför i en global 
biogeografisk analys komma till motstridiga re
sultat om inte de ingående gruppernas utbred
ning preciseras närmare än enbart till kontinen
ter.

Istället för att urskilja områden på geografiska 
kriterier kan man använda sig av biologiska så
dana, dvs utbredningar. Områden karaktärise
rade av att det finns mer än en endemisk art eller 
grupp är endemismområden och utgör enheterna 
i en vikariansanalys. En sådan analys har gjorts 
av Rosen (1978) i Centralamerika, och den är 
baserad på några fiskgrupper, guppy, svärdbä
rare och platy, men även på information från helt 
andra organismgrupper. Genom kartering av ut
bredningarna kunde en rad endemismområden 
identifieras. Dessa visas på kartorna i Fig 3 och 
4E.

Vikariansanalys

Frågeställningen är nu om det finns något gene
rellt mönster i de vikarierande utbredningarna 
inom de olika grupperna. För att klargöra detta 
fordras kännedom om släktskapsförhållandena 
inom grupperna. Genom fylogenetisk (kladistisk) 
analys kan dessa åskådliggöras i ett fylogenetiskt 
träd eller ett kladogram. (För en introduktion till 
fylogenetisk systematik eller ”kladism”, se

RPdrRio Panuco

Fig 3. De historiska relationerna mellan tre ende
mismområden i Centralamerika visas i ett områdeskla- 
dogram. Analysen är baserad på studier av ett antal 
fiskgrupper. Efter Rosen 1978 Fig 14, sid 169.
The historical relations between three areas of ende
mism in Central America are shown in an area clado- 
gram. The analysis is based on a number of fish groups.

Bremer och Wanntorp 1982.) I kladogrammet 
kan sedan arterna ersättas med sina respektive 
utbredningsområden, och man erhåller då ett s k 
områdeskladogram (”area cladogram”). Om den 
biologiska historien, dvs fylogenin, för en grupp 
är resultatet av den successiva uppkomsten av 
geografiska barriärer under den geologiska hi
storien, vilket är det antagande som vikarians- 
analysen bygger på, bör det erhållna områdes- 
kladogrammet visa just detta historiska förlopp. 
I Fig 3 finns områdeskladogrammet för tre av 
Rosen urskiljda endemismområden. Det har er
hållits genom fylogenetisk analys av de ovan 
nämnda fiskgrupperna och visar att arterna i Rio 
Panuco-området och Mellanamerika är närmare 
släkt med varandra än med arterna i Nordame
rika. Slutsatsen är att de båda förstnämnda om
rådena är historiskt närmare relaterade till var
andra än endera området är till det nordameri
kanska.

I Fig 4A-D anges utbredningarna och områ- 
deskladogrammen för de i Mellanamerika under
sökta fiskarterna inom de båda släktena Hete- 
randria och Xiphuphorus. Områdeskladogram- 
men är inte identiska, eftersom släktena inte har 
endemiska representanter i alla endemismområ
den. Spridning kan också ha påverkat bilden. De
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Fig 4. Arter inom de båda fisksläktena Heterandria och Xiphophorus förekommer i Mellanamerika i områdena 
1-10. Heterandria visas med heldragna linjer på karta A och E och Xiphophorus på karta C samt med streckade 
linjer på karta E. Att utbredningsområdena i A och C ej exakt överensstämmer med endemismområdena i E beror 
på att de senare utgör en kombination av de förra. Områdeskladogrammen för Heterandria och Xiphophorus 
visas i B respektive D. De har kombinerats till ett reducerat områdeskladogram i F. Efter Rosen 1978 Fig 16-18 
och 21, sid 172, 178 och 181.
Species within the fish genera Heterandria och Xiphophorus occur in Middle America in areas 1-10. Heterandria 
is represented by solid lines in maps A and E and Xiphophorus in map C and by dashed lines in map E. The 
distribution areas in A and C are not exactly correspondent to the areas of endemism in E because the latter are 
a combination of the former. The area cladograms of Heterandria and Xiphophorus are shown in B and D, 
respectively. They have been combined to a reduced area cladogram in F.
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gemensamma delarna av områdeskladogrammen 
kan emellertid kombineras till ett reducerat om- 
rådeskladogram (”reduced area cladogram”, Fig 
4F). Områdeskladogrammen överensstämmer 
inte vad avser områdena 3, 6, 7 och 9, vilka 
uteslutits i det reducerade områdeskladogram- 
met.

Det finns också möjlighet att under vissa anta
ganden kombinera områdeskladogrammen även 
vad avser de ej överensstämmande delarna (om
rådena 3, 6, 7 och 9). Dessa metoder skall dock 
inte redovisas här; se Platnick 1981 och Nelson 
och Platnick 1981.

Sannolikheten att överensstämmelsen mellan 
områdeskladogrammen skulle bero på slumpen 
kan beräknas (den beror på antalet analyserade 
grupper och områden), och om den är mycket 
liten, vilket var fallet i Rosens analys, är det 
rimligt att anta att det reducerade områdesklado- 
grammet verkligen visar i vilken ordningsföljd de 
geografiska barriärerna uppkommit. Denna 
hypotes kan prövas genom analys av ytterligare 
grupper, vilkas områdeskladogram då bör över
ensstämma. Flypotesen kan också jämföras med 
eller kanske föregripa geologiska undersök
ningar. Information från organismutbredningar, 
om än inte i den sofistikerade formen av reduce
rade områdeskladogram, har när det gäller södra 
halvklotet och Gondwanalands uppsprickning 
föregripit geologernas upptäckter.

Endemiska och vittspridda taxa

Ett vanligt förfarande inom biogeografin är att 
beräkna antalet eller procenthalten endemer för 
olika områden. Det är möjligt men inte säkert att 
sådana siffror ger en indikation på hur länge om
rådena varit isolerade. Resultatet kan bli missvi
sande då antalet endemer också påverkas av 
andra faktorer, t ex områdenas storlek. En vika- 
riansanalys kan visa i vilken ordningsföljd de 
isolerats. Den informationen erhålles som ovan 
framgått ur de i analysen ingående gruppernas 
fylogeni, inte genom att man jämför områdenas 
absoluta eller relativa antal endemer.

En mellan enbart två områden förekommande 
vikarians hos ett antal endempar ger inte heller 
någon information om områdenas historiska 
samband. Den säger bara att de båda områdena 
varit förbundna och att de någon gång isolerats 
genom en geografisk barriär, inte nödvändigtvis 
att denna barriär uppstod senare än barriärerna

till andra områden. För att utröna flera områdens 
historiska relationer erfordras kännedom om 
fylogenin inom grupper med endemer från fler än 
två av de studerade områdena.

Det relativa antalet eller procenthalten ende
mer påverkas givetvis av hur många icke-ende- 
mer som förekommer. Vittspridda arter före
kommer i flera endemismområden antingen där
för att de ej reagerat med artbildning efter upp
komsten av den geografiska barriären (den ur
sprungliga kosmopolitismen är bevarad) eller 
därför att de sekundärt korsat barriären genom 
spridning. Vittspridda arter ger ingen säker in
formation om områdenas historiska relationer. 
En beräkning av antalet gemensamma arter för 
olika områden anger bara graden av biotisk lik
het mellan dessa, och den kan vara missvisande 
när det gäller områdenas historiska samband. En 
vikariansanalys är ett bättre sätt att få klarhet i 
sådana biogeografiska problem.

Ett tack
till Birgitta Bremer, Thomas Karlsson, Bertil Norden
stam och Hans-Erik Wanntorp för värdefulla syn
punkter på tidigare versioner av manuskriptet.

Citerad litteratur
Bremer, K. & Wanntorp, H.-E. 1982: Fylogenetisk 

systematik. Svensk Bot. Tidskr. 76: 177-183.
Brundin, L. 1966: Transantarctic relationships and 

their significance, as evidenced by chironomid mid
ges. Kungl. Sv. Vetenskapsakad. Handl. 4(11).

Cain, S. A. 1944: Foundations of plant geography. 
New York.

Cox, C. B. & Moore, P. D. 1980: Biogeography, an 
ecological and evolutionary approach. Oxford.

Croizat, L. 1964: Space, time, form: the biological 
synthesis. Caracas.

Croizat, L., Nelson, G. & Rosen, D. E. 1974: Centers 
of origin and related concepts. Syst. Zool. 23: 
265-287.

Ferris, V. R. 1980: A science in search of a paradigm? 
- review of the symposium, ”Vicariance biogeogra
phy - a critique”. Syst. Zool. 29: 67-76.

Good, R. 1974: The geography of flowering plants. 
London.

Grant, V. 1971: Plant speciation. New York.
Hennig, W. 1966: Phylogenetic systematics. Urbana.
Hultén, E. 1937: Outline of the history of arctic and 

boreal biota during the quaternary period. Stock
holm.

Nelson, G. & Platnick, N. 1981: Systematics and bio
geography - cladistics and vicariance. New York.

Nelson, G. & Rosen, D. E. (red) 1981: Vicariance



40 Kåre Bremer SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)

biogeography - a critique. New York.
Pielou, E. C. 1979: Biogeography. New York.
Platnick, N. I. 1981: Widespread taxa and biogeogra- 

phic congruence. - V. A. Funk & D. R. Brooks 
(red), Advances in cladistics, sid 223-227. New 
York.

Raven, P. H. & Axelrod, D. I. 1974: Angiosperm bio- 
geography and past Continental movements. Ann. 
Missouri Bot. Gard. 61: 539-673.

Rosen, D. E. 1978: Vicariant patterns and historical

Recension

Två böcker om vikarians-biogeografi

Nelson, G. & Rosen, D. E. (red) 1981: Vica- 
riance biogeography - a critique. 12 kapitel och 
kommentarer av olika förf, XVI + 593 sid, 136 
fig. Columbia University Press. New York. 
ISBN 0-231-04808-4. Pris US $ 45:50.
Nelson, G. & Platnick, N. 1981: Systematics and 
biogeography - cladistics and vicariance. XI + 
567 sid, 340 numrerade fig + ytterligare fig, mest 
kladogram, insprängda i texten. Columbia Uni
versity Press. New York. ISBN 0-231-04574-3. 
Pris US $45:50.
Symposievolymen ”Vicariance biogeography-a 
critique” är, trots titeln, med vissa undantag 
varken en adekvat presentation av eller en in
gående kritik av vikarians-biogeografi. För den 
som vill tränga in i ämnet rekommenderas en 
djuplodande lärobok med titeln ”Systematics 
and biogeography - cladistics and vicariance”. 
Här skall lämnas några synpunkter på båda böc
kerna.

explanations in biogeography. Syst. Zool. 27: 
159-188.

Schuster, R. M. 1976: Plate tectonics and its bearing 
on the geographical origin and dispersal of angio- 
sperms. - C. B. Beck (red), Origin and early evolu
tion of angiosperms, sid 48-138. New York.

Stott, P. 1981: Historical plant geography. London.
Thorne, R. F. 1978: Plate tectonics and angiosperm 

distribution. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 36: 
297-315.

Vikarians-biogeografi har i sin mest renodlade 
form (många skulle säga extrema) på senare år 
diskuterats och tillämpats av Rosen, Nelson och 
Platnick, samtliga zoologer vid American Mu
seum of Natural History i New York. Nelson 
och Rosen arrangerade 2-4 maj 1979 ett sympo
sium över ämnet vid museet i New York. Ett 
antal huvudtalare, av vilka majoriteten ej tidigare 
sysslat med vikarians-biogeografi, inbjöds och 
deras uppgift var att från sina skilda utgångs
punkter diskutera huruvida ”vikarians-biogeo- 
grafisk metodik är användbar, värdelös eller irre
levant för den historiska biogeografins pro
blem”. Som man kan vänta sig av ett symposium 
är resultatet av blandad karaktär. Många av bi
dragen behandlar knappast vikarians utan är sna
rare framställningar av ett spridnings-biogeogra- 
fiskt synsätt. Bokens största förtjänst är att varje 
kapitel granskas och kritiseras av en eller flera 
kommentatorer (”discussants”). Olika synsätt 
kontrasteras och de ofta skarpa ordväxlingarna 
är både belysande och underhållande.
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En av författarna, Colin Patterson, har gjort en 
läsvärd analys av olika vikarians-biogeografiska 
metoder i kapitlet ”Methods of paleobiogeogra- 
phy”. Titeln åsyftar snarast historisk biogeografi 
i allmänhet, även om fossilens roll speciellt be
aktas. Två av kapitlen har övervägande bota
niskt innehåll, Ronald Melvilles ”Vicarious plant 
distributions and paleogeography of the Pacific 
region” och J. A. Wolfes ”Vicariance biogeo- 
graphy of angiosperms in relation to paleobota- 
nical data”. Wolfe diskuterar holarktiska ut- 
bredningsmönster, exemplifierade av lönnar 
(Acer) speciellt i Asien och Nordamerika, samt 
kommenterar de floristiska sambanden mellan 
tropiska Afrika och Sydamerika. Han finner 
inget stöd för ett vikarians-biogeografiskt synsätt 
utan föredrar istället komplexa spridningshypo- 
teser för att förklara både nutida och fossila ut
bredningar.

Melville har undersökt utbredningar runt Stilla 
Havet, men han försöker inte förklara dem med 
långspridning. Melville postulerar förekomsten 
av en kontinent, Pacifica, som spruckit och vars 
delar likt flottar transporterat hela floror över 
Stilla Havet till de omkringliggande kontinen
terna. Melville får stöd av en del geologer, men 
meningarna är i hög grad delade. Geologerna 
kommer också till tals i boken, och det finns en 
presentation av Pacifica-hypotesen. I ett annat 
kapitel ges en översikt av kontinentplattornas 
rörelser och havsytans och klimatets föränd
ringar sedan jordens medeltid. Periodvisa klimat
förändringar och sänkningar av havsytan med 
åtföljande bildning av landbryggor bör ha varit 
väl så betydelsefulla för de globala utbrednings- 
mönstren som kontinenternas rörelser.

Av botaniskt intresse är också J. Haffers kapi
tel om ”Aspects of neotropical bird speciation 
during the Cenozoic” med åtföljande botaniska 
kommentarer av G. T. Prance. I Sydamerika har 
man lokaliserat ett antal refugieområden till vilka 
regnskogen varit begränsad under perioder med 
torrare klimat.

Boken avslutas med en sammanfattning av 
Nelson. Den innehåller en tämligen elak karak- 
täristik av författarnas åsikter och är en klar be
skrivning av motsättningen mellan spridnings- 
biogeograferna och vikarians-biogeograferna så
dan den kom till uttryck under symposiet. Nel
sons sammanfattning kan med fördel läsas som 
en introduktion till boken.

Nelsons och Platnicks bok är en höggradigt

teoretisk analys av systematik och biogeografi 
sedda ur en kladistisk och vikarians-biogeogra- 
fisk synvinkel. Boken handlar till stora delar om 
kladogram. För Nelson och Platnick är dessa 
hierarkiska diagram, som inte nödvändigtvis har 
något samband med evolution och fylogeni. De 
visar bara hur man grupperar organismer med 
hjälp av tillgängliga karaktärer. Kladogram är 
karaktärsschema och klassificering är gruppering 
efter karaktärer (detta är innebörden i ”trans
formed cladistics”). Kladogram kan sedan tolkas 
som eller göras om till fylogenetiska träd, vilka 
visar organismernas släktskap. Men det är inte 
nödvändigt för att åstadkomma en klassificering, 
ett system. Det kan baseras på kladogrammen 
oavsett teorier om fylogeni. Det som kallas fylo- 
genetisk systematik eller kladism är för förfat
tarna inget annat än systematik i allmänhet, vil
ket illustreras av bokens titel. Som väl också 
framgår av titeln är biogeografi i denna bok mer 
eller mindre synonymt med vikarians-biogeo- 
grafi, vilket presenterats i en uppsats i detta tid
skriftshäfte.

Den uttömmande introduktionen kan rekom
menderas och de historiska kapitlen är också 
läsvärda. Nelson har även skrivit en ur botanisk 
synvinkel intressant uppsats om biogeografisk 
historia ”from Candolle to Croizat” (J. Hist. 
Biol. II: 269-305). De Candolle liksom vika
rians-biogeograferna ser i första hand till ut- 
bredningsmönstren och i andra hand till sprid
ningen. Men från och med Darwin och 100 år 
framåt har spridning dominerat biogeografin. För 
Nelson och Platnick är denna ett sekundärt fe
nomen, som stör det generella mönstret av vika
rierande utbredningar. De har med viss rätt blivit 
anklagade för ”immobilism” men erkänner 
själva att vikariansanalys kan överbetona vika
rians på spridningens bekostnad. Det är inte bara 
vikarians-biogeografins fördelar utan även dess 
begränsningar som diskuteras av författarna.

Nelson och Platnicks analys av kladogram- 
konstruktion är inte lätt att följa, och de säger 
själva i förordet att kapitel 3 och 7 ”are apt to 
prove obstructive”. Man kan tycka att teoretise- 
randet har fjärmat sig väl långt från konkret 
systematik och biogeografi, men man måste ändå 
beundra författarna för en tungt vägande sam
manfattning av kladistisk och vikarians-biogeo- 
grafisk teori.

Kåre Bremer



Bidrag och stipendier från Svenska Botaniska Föreningen

Svenska Botaniska Föreningens syfte är att sam
la och främja de botaniska intressena i landet. 
För att göra detta har styrelsen beslutat att för 
1983 utlysa ett antal bidrag och stipendier. Bi
dragen är dels av en allmän karaktär, där man 
söker ett för ifrågavarande projekt lämpligt be
lopp, dels i form av studerandestipendier knutna 
till botanikdagarna.

Allmänna bidrag

Bidragen är i regel maximerade till 4000 kr och 
utdelas i första hand till medlemmar i Svenska 
Botaniska Föreningen med projekt utanför uni
versitet och statliga myndigheter.

Till vilka ändamål? Projekten skall gälla svensk 
botanik. I första hand stöds floristiska och växt
geografiska undersökningar, t ex inventeringar 
av olika slag. Medel kan även beviljas för syste
matiska och ekologiska undersökningar av sven
ska växter. Bidragen gäller alla växtgrupper och 
kan användas till att täcka resekostnader etc.
Hur söker man? Ansökan sker genom att till 
styrelsen insända uppgift om sökt belopp samt en 
kort redogörelse för projektet och en kostnads
beräkning för hur medlen skall användas. Ansö
kan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 
maj 1983. Glöm ej namn och adress. Beslut om 
utdelade medel meddelas vid årsmötet.

Redogörelse. Den som erhållit bidrag skall se
nast den 1 december 1984 till styrelsen inkomma 
med en redovisning med verifikationer av hur 
medlen använts.

Studerandestipendier

För att bereda studerande möjlighet att delta i 
botanikdagarna utdelas 5 st stipendier om 600 kr 
vardera. Berättigade att söka dessa stipendier är 
studerande på gymnasieskolor eller universi
tetens och högskolornas biologi-botanikkurser 
(grundkurs eller påbyggnadskurs). Medlen skall 
användas för att täcka kostnader för kost och 
logi (helinackordering) under botanikdagarna. På 
ansökan anges bara ”studerandestipendium”. 
Att den sökande är studerande skall styrkas med 
intyg från läroanstalten. Medlemskap i Svenska 
Botaniska Föreningen är ej nödvändigt. Ansök
ningarna till årets botanikdagar skall vara styrel
sen tillhanda senast den 1 april 1983. Besked om 
utdelade stipendier meddelas under april månad.

Samtliga ansökningar sändes till:

Styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen, c/o 
Kåre Bremer, Naturhistoriska riksmuseet, Box 
30007, 104 05 Stockholm. Tel 08-15 02 40.

Lösningen på bildgåtorna

Det var tydligen ett par svåra bildgåtor, som fanns med i SBTs julnummer. Bilden på sid 
357 visar en fruktställning av liten blåklocka, Campanula rotundifolia, och den på sid 386 
är skogsek, Quercus robur - ollonskålar och en kvist med ett visset blad.

Det rätta svaret var Tord Holm, Finjagatan I3B, 281 00 Hässleholm, ensam om att klara 
ut. Han har fått SBTs vackra affischalmanack för 1983.



Elaphomyces anthracinus och E. leveillei i Norden

LARS E. KERS

Kers, L. E. 1983 02 28: Elaphomyces anthracinus och E. leveillei i Norden. [Elaphomyces 
anthracinus and E. leveillei in Norden.] Svensk Bot. Tidskr. 77: 43-56. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
The Nordic material of Elaphomyces anthracinus Vitt. and E. leveillei Tul. has been revised 
(Ascomycetes, Plectascales). Elaphomyces anthracinus has been rarely collected in 
Norden where it may have a mainly southern distribution. The Swedish finds were made in 
frondose woods (sometimes mixed with Picea abies), in fine sandy to sandy soil rich in 
mull. E. leveillei is widespread in Norden where it extends to near the alpine zone. 
Although found in various types of forest, this species seems always to grow in association 
with either Betula or Fagus in Norden. All Swedish finds were made in a blackish and 
peaty, acid moss foerna. The Nordic distribution of both species is shown in a map.
Lars E. Kers, Bergius Botanic Garden, P.O. Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Till våra mest insamlade hypogéer hör vissa arter 
av släktet Elaphomyces (hjorttryfflar). Detta be
ror nog på att fruktkropparna är förhållandevis 
stora, mycket motståndskraftiga mot nedbryt
ning samt att de mognar långsamt. Till skillnad 
från andra hypogéer kan de påträffas under hela 
året. Inom släktet kan arterna grovt uppdelas i 
två grupper, dels sådana som har en brun yttre 
yta (cortexyta), dels sådana som är svarta. De i 
Norden vanliga arterna finner man i den bruna 
gruppen. Dessa har fått många folkliga benäm
ningar. Namnsättningen visar att de förr ofta 
iakttogs av lantbefolkningen och att de även an
vänts på olika sätt, bl a som afrodisiakum (Fries 
1909).

De svarta arterna är däremot sällsynta eller 
mycket ovanliga. Följande sex arter är kända 
från Norden: E. aculeatus Vitt., E. anthracinus 
Vitt., E. leveillei Tub, E. maculatus Vitt., E. 
septatus Vitt. och E. striatosporus Kers. Det är 
först under de senaste åren som de första sven
ska fynden har gjorts (Kers 1978, 1979). Ett par 
tidigare svenska uppgifter om svarta hjorttryfflar 
är osäkra och kan inte bekräftas. Elaphomyces 
persoonii Vitt. och ”Elaphomyces anthracinus 
vel affinis” omnämndes sålunda redan av Elias 
Fries från Sverige men några beläggexemplar har 
inte påträffats (Fries 1849. jmf Fries 1909). Där
för kan man inte veta vilka arter det rört sig om. 
Det danska materialet av svarta hjorttryfflar har

behandlats av Lange (1956), det norska av Eck- 
blad (1962, 1971) och det finska av Ulvinen 
(1976). Ur denna artgrupp har jag tidigare pre
senterat de första svenska fynden av E. macula
tus och E. aculeatus samt nybeskrivit en art från 
Norge, E. striatosporus (Kers 1978, 1979, 1980). 
Min utredning om identiteten av E. uliginosus 
Hesse utgör ett förarbete till den presentation 
som ges här (Kers 1981).

Elaphomyces anthracinus och E. leveillei står 
mycket nära varandra. Därför är det förklarligt 
att arterna inte alltid hållits isär. Nomenklaturen 
har dessutom varit tilltrasslad. I nordisk littera
tur har E. leveillei sålunda gått under namnet E. 
uliginosus Hesse, eller också har materialet 
sammanförts med E. anthracinus. Båda arterna 
är nya för Sverige, men var tidigare kända från 
Norge och Finland. Endast E. leveillei är känd 
från Danmark.

Jag måste betona att min undersökning har 
baserats på ett ganska sparsamt material, särskilt 
av E. anthracinus. Observationer gjorda på nya 
fynd får därför stort intresse, bl a för att pröva de 
slutsatser och hypoteser som jag kommit fram 
till.

Kommentarer angående arternas biologi

För att kunna bedöma om en hypogeisk svamp 
kan tänkas vara allmän eller ej är det bl a nöd
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vändigt att man skapar sig en uppfattning om 
artens biologi och växtmiljö. En arts frekvens 
beror ju bl a på hur pass vanlig dess växtmiljö är. 
Det är också nödvändigt att känna till hur en 
tryffelart uppträder i naturen för att sökandet 
efter den inte skall bli helt slumpmässigt utan ge 
resultat. Första fyndet (fynden) gör man av en 
slump men detta ger insamlaren upplysningar om 
var han sedan främst bör söka. Efter en serie 
lyckade fynd och misslyckanden skärper man 
successivt sin blick för just den artens växtmiljö.

Hjorttryfflarna bildar mykorrhiza med flera 
allmänt förekommande träd och buskar. Säll
syntheten hos E. anthracinus och E. leveillei 
samt deras utbredningsmönster i terrängen visar 
dock att deras förekomst måste dikteras av fler 
faktorer än enbart av tillgången på den vedväxt 
med vilken de utbildar mykorrhiza. Enligt min 
fälterfarenhet uppträder båda arterna i speciella 
terränglägen i skogsmarken och där ibland 
tillsammans med andra arter av släktet. Stora 
arealer av ett sådant skogsområde kan däremot 
sakna hjorttryfflar. Varje skogsområde bildar 
därför en mosaik av för svampen lämpliga och 
olämpliga biotoper. Gynnsamma biotoper skapas 
genom ett komplicerat samspel mellan olika 
markfaktorer. Arter som bildar mykorrhiza på 
gran, björk och hassel behöver alltså inte vara 
vanliga bara därför att värdträdet är detta. Inte 
heller behöver sådana hjorttryfflar förekomma i 
varje gran-, björk- eller hasselskog. Om ett 
skogsområde skall vara lämpligt för vissa hjort
tryfflar beror alltså främst på markförhållandena. 
Dessa är delvis ett resultat av skogsbeståndets 
historia.

Det har varit känt sedan lång tid tillbaka att de 
bruna arterna grävs upp och förtärs av däggdjur, 
t ex ekorre, igelkott och grävling (Fries 1909). 
Några fynd har jag gjort just genom att under
söka marken där något djur sökt föda. Det finns 
alltså en möjlighet för sporerna hos dessa bruna 
arter att sprida sig lokalt. Däremot har jag ännu 
inte funnit något tecken på att E. anthracinus 
eller E. leveillei grävts upp av något däggdjur 
eller någon fågel. Trots att jag studerat många 
växtplatser, särskilt av E. leveillei, har jag aldrig 
funnit att markytan eller jordprofilen störts av 
några däggdjur. Det är dessutom ytterst sällan 
som dessa hjorttryfflar angrips av maskar och 
larver, en skillnad gentemot andra hypogéer.

Hos Elaphomyces sker fruktkropparnas ut
veckling helt under markytan. Markytan täcks

dessutom av ett förnalager eller av en fast moss- 
matta vilket ger ett effektivt skydd mot mark- 
erosion. Fruktkropparna kan alltså inte spolas 
fram vid häftiga regn. Vid fruktkroppens ned
brytning kommer därför den torra spormassan 
att förbli innesluten inom det jordsubstrat i vilket 
svampen utvecklats. Av fruktkroppen återstår 
slutligen bara en välavgränsad, svart, rundad 
koncentration av sporer. Dessa sporfläckar syns 
tydligt om man gräver en markprofil inom en 
svampförekomst. De förblir intakta under många 
år, särskilt i jord där maskaktiviteten är obetyd
lig, t ex i råhumusjordar, ett vanligt substrat för 
hjorttryfflar.

Av vad som sagts i det föregående framstår det 
som gåtfullt hur långspridningen sker hos dessa 
två svarta arter. Med tanke på deras sällsynthet, 
ojämna utbredning och föga effektiva sporsprid
ning är det märkligt att de kunnat få en så vid
sträckt utbredning i Norden (Fig 4). För att få 
ekvationen att gå ihop är det möjligt att man 
måste laborera med en avsevärd tidsfaktor och 
med en annorlunda fördelning av skogstyperna 
än den nuvarande.

I Norden är Elaphomyces anthracinus och E. 
leveillei betydligt mer spridda än de andra fyra 
svarta arterna. De har också en större fyndfre
kvens än dessa. Liksom de andra svarta arterna 
förefaller E. anthracinus att ha en sydlig utbred
ning i Norden. Däremot visar E. leveillei en helt 
annan utbredningsbild med förekomster långt åt 
norr. Arten är t ex inte ovanlig i fjällbjörkskogen 
i våra sydliga fjälltrakter (Härjedalen och an
gränsande delar av Norge, Jämtland).

Någon parasitism av Cordyceps har jag inte 
iakttagit hos E. anthracinus och E. leveillei. Nå
gon sådan är inte heller tidigare känd från dessa 
arter (Mains 1957).

De uppgifter som jag kommer att lämna om de 
båda arternas växtmiljö och förekomstsätt base
ras på mina egna fältobservationer. Uppgifterna i 
det inlånade materialet har i regel varit alltför 
knapphändiga för att kunna utnyttjas.

Material

Det nordiska materialet har genomgåtts från föl
jande herbarier: BG, H. O, S, UPS. Information 
om en eventuell förekomst av herbariematerial 
har dessutom erhållits från C, GB. LD, OULU. 
TRH och TROM. En förteckning på reviderat 
utomnordiskt material har jag redovisat tidigare
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Fig 1. Fruktkroppar av Elaphomyces leveillei (A B) och E. anthracinus (C D). - e jordkrusta (earth crust), c 
cortex, p peridium, g gleba. - AB: Kers 6067 (S). C D: Plahn s.n. anno 1979 (S). Foto Bengt Ekberg, Uppsala.
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(Kers 1981). Det svenska materialet av E. leveil
lei har insamlats under ett fältarbete utsträckt på 
fyra år. Svenskt material av E. anthracinus har 
jag erhållit från tre skickliga samlare, Evert 
Plahn och Johan Nitare, Stockholm och Roland 
Carlsson, Lekeryd.

Nyckel

En nyckel till samtliga sex svarta arter i Norden, 
se Kers 1981. Det är lättast att bestämma ett 
material om detta innehåller äldre, kollapsade, 
sporförande fruktkroppar eller rester av sådana. 
Vid insamlingen bör man därför ta med sådant.

Fruktkropparna svarta, åtminstone som fuktiga, 
ej bruna. Det yttre skiktet av peridiet (cortex)

glänsande stenkolssvart i snitt. Fruktkroppens 
yta ej fullständigt slät, skulpterad med små, run
dade vårtor, vilka åtminstone kan ses i stark 
lupp.
1. Sporer (12-)15-19(-22)//m i diam. inkl ornamen

tation. Fruktkroppens vårtor otydliga, upp till 0,1 
mm breda, ytan delvis slät. Fruktkroppen saknar 
mycelfläck, i regel klotrund, sällan kraftigt till
plattad, oftast sfärisk till ellipsoid i lodrätt snitt. 
Jordkrustan runt fruktkroppen ej eller svagt utbil
dad, kortlivad. Mycel brunt, ej gult E. anthracinus 

- Sporer (18—)20—24(—26)pm i diam. inkl ornamen
tation. Frukttkroppens vårtor tydliga, upp till 1 
mm breda (syns bäst i lupp). Fruktkroppen i regel 
kraftigt tillplattad, ofta bikonkav eller konkav
konvex. Mycelfläck på fruktkroppen vanlig. 
Jordkrustan kraftigt utbildad, ofta hårt vidhäf
tande cortexytan, länge kvarsittande. Mycel dels 
brunt, dels blekgult .............................. E. leveillei



SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)

Elaphomyces anthradnus Vitt. - Fig 1 C
Vittadini 1831 s 66 & Tab. 3, fig 8 - Originalmaterial: 
flera insamlingar från norra Italien (ej sedda av mig).

Elaphomyces pyriformis Vittadini (1843).
Elaphomyces plumbeus Hesse (1894).
Elaphomyces uliginosus Hesse (1894) enligt lektotyp 

(Kers 1981).
Taxonomi. Fontana (1908) har visat att E. pyriformis 
och E. anthradnus är identiska. Även E. ptumbeus har 
länge accepterats som en synonym till £7. anthradnus. 
Det material som Hesse distribuerat av E. uliginosus 
har visat sig bestå av tre arter, E. anthradnus, E. 
leveillei och E. maculatus (Kers 1981). Artbeskriv
ningen har med säkerhet baserats på material av E. 
anthradnus men kan ha influerats av de andra arterna. 
Dodge (1929) behandlade E. uliginosus som en syno
nym till E. anthradnus. Det material han citerade var 
dock identiskt med E. leveillei. Den lektotyp som jag 
valt för E. uliginosus är identisk med E. anthradnus 
(Kers 1981). Därigenom kan man bibehålla den av 
Dodge föreslagna Synonymiken.

Fruktkroppar svarta, hårda, 0,9-2,5 cm i dia
meter, sfäriska till svagt tillplattade, ibland ägg- 
formade eller oregelbundet rundade, sällan kraf
tigt tillplattade, lodrät profil cirkelformad till 
elliptisk, sällan konkavkonvex. Fruktkropp 
oftast utan inbuktat parti, saknar välavgränsad 
mycelfläck. Ytan slät för ett obeväpnat öga, vid 
förstoring syns en svagt framträdande skulptur 
av låga, obetydligt välvda vårtor. Skulpturen 
förekommer ibland endast inom vissa delar av 
fruktkroppen varvid resten av ytan är slät. Hos 
vissa yngre fruktkroppar kan skulpturen vara 
dold under en tunn hyfmantel. Krustan svagt 
utbildad, löst vidhäftande cortexytan, snart för
svinnande, bestående av en lucker, ofta lerrik 
mineraljord, ett rödbrunt mycel samt av enstaka 
rötter av de fanerogama växter med vilka svam
pen utbildar mykorrhiza. Krustans mycelium 
rödbrunt, hyfer (3-)4-6/im i diameter, sparsamt 
septerade, förgrenade, deras yta vanligen slät, 
ibland fint knottrig av amorfa korn, vägg 0,3-0,5 
pm tjock, hyferna anastomoserar här och var 
genom korta papiller. Cortex (yttre delen av 
peridiet) hård, glänsande stenkolssvart i tvär
snitt, 250-350(-400) p m tjock. Cortex uppbyggd 
av tätt ställda, vertikala vårtor, 40-80(-110) pm 
breda vid basen, deras vertikala sidor nästan pa
rallella, konvergerande uppåt, toppen plan till 
svagt välvd, exponerad del 0-50/m hög. Vårtor
nas hyfceller mestadels isodiametriska, 3-5pm i 
diameter, ogenomskinliga, mörkt rödbruna till 
svartbruna, väggar 1,0-\,5pm tjocka. Vårtornas 
övre, åtskilda delar sammanbundna av ett radiärt 
system av tangentiellt orienterade hyfer vilka
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bildar ett kompakt förband. De radiära hyfernas 
celler av varierande längd, ofta 10-15 //m långa 
och 2-4pm breda, ibland anastomoserande. In
sidan av cortex slät hos gamla, lätt vittrade 
fruktkroppar. Peridiet (eg. inre delen av peridiet) 
1,0-1,5 mm tjockt, hos färska fruktkroppar vitt 
eller med en brun skiftning, senare gråbrunt, 
mjukt i färskt tillstånd, hårdnar vid intorkning. 
Peridiet homogent uppbyggt, pseudoplektenky- 
matiskt, av tätt sammanflätade, långsträckta hy
fer, väl avgränsat mot cortex och gleban. Peri- 
diets hyfer mestadels kraftigt buktande, vissa hy
fer ibland buntade, hyferna blekt bruna till hya- 
lina, bredare inåt mot gleban, nära cortex (2—)3—4 
pm i diameter, upp till b pm breda nära gleban, 
väggar ca 0,5 p m tjocka, släta. Gleban först vit 
och lucker, slutligen utfylld samt sepiabrun till 
nästan svart av mogna sporer; sterila hyfstråk 
radiärt riktade från peridiets insida, talrika, tun
na, vita, snart upplösta, saknas vanligen hos fullt 
mogna fruktkroppar; kapillitium rikligt, askgrått, 
hyferna l-3^m i diameter, rikt förgrenade, sep
terade, kala, oregelbundet och ibland vågformigt 
krökta, slutligen mycket spröda, hos fullt mogna 
fruktkroppar lätt sönderfallande i små fragment. 
Sporsäckar hyalina, sfäriska till omvänt ägg
runda, (4—6)-8-sporiga, 30-45 pm i diameter 
(sfäriska), 4-sporiga c. 30/rm i diam., skaft 10-15 
pm långt. I de enskilda sporsäckarna visar spo
rerna ingen eller föga storleksskillnad. Askospo
rer sfäriska, ibland med länge kvarstående te- 
tradfacetter, (12-) 15-19(—22) pm i diameter inkl 
1,0/rm hög ornamentation. Omogna sporer hya
lina till blekt bruna, kala eller med en svag skulp
tur, endospor 0,5-1,75 pm tjockt, exospor 
(0-)l,5^m tjockt, bestående av vertikalt ställda 
papiller inneslutna i en hyalin, gelatinös matrix, 
Cytoplasma inneslutande en stor oljedroppe. 
Mogna sporer ogenomskinliga, sepiabruna till 
svarta, sporpulver svart, ornamentation 1,0-1,5 
pm hög, utbildad av exosporet, bestående av tätt 
ställda papiller, dessa isolerade från varandra el
ler ibland sammanklibbade i små grupper. Exo
sporet med sin ornamentation ibland fläckvis 
avflagnad från endosporet (Fig 3 A).

Igenkänningst ecken

Arten kan lätt förväxlas med£. maculatus. Både 
E. anthradnus och E. maculatus har föga till
tryckta fruktkroppar med en slät eller nästan slät 
yta. Hos båda arterna är dessutom jordkrustan
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Fig 2. Cortexskulptur (cortex sculpture). - A: Elaphomyces anthracinus. - B: E. leveillei. - A: Plahn s.n. anno 
1979 (S). B: Kers 6067 (S). Foto Bengt Ekberg, Uppsala.
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svagt utbildad. Elaphomyces maculatus går lätt 
att skilja från E. anthracinus genom sina betyd
ligt större sporer, 29-36(-43)/am i diameter.

Anmärkningar

Sporskulpturen uppkommer genom att det ut
bildas vertikalt ställda papiller inom det gelati- 
nösa exosporet. I de fullt mogna sporerna 
kollapsar den gelatinösa delen varvid papillerna 
blir fria från varandra. Vid mognadsprocessen 
kan de komma att häfta samman i små grupper. 
Någon sammanklumpning i form av det finmas- 
kiga och nätformiga mönster som återgivits av 
Hawker (1968 Pl. 33 Fig 24) har jag inte upptäckt 
i vanligt ljusmikroskop. Exosporet är först myc
ket tunt. Skulpturen framträder först som 
punktvis fördelade, mörka partier hos exosporet. 
Papillerna tillväxer successivt i längd i samband 
med att exosporet tilltar i tjocklek. Ibland flagnar 
exosporet av och bryts sönder varvid papillerna

frigörs från varandra. I de mikroskopiska proven 
ser man ibland en förorening av små, stavfor- 
made, sepiabruna fragment. Dessa består av så
dana frigjorda exosporpapiller. Exosporet är tunt 
och föga ornamenterat inom de utplanade ytor 
som motsvarar tetradfacetterna. Sporskulpturen 
hos arten skiljer sig inte väsentligt från den som 
utmärker E. leveillei.

Några fruktkroppar, t ex från Sverige, Norge 
och kontinenten, visar en avvikande cortex
skulptur inom vissa delar av fruktkroppsytan. 
Denna skulptur är begränsad till en väl avgrän
sad, rundad fläck hos de enskilda fruktkroppar
na. Vårtorna är mycket kraftiga i centrum av en 
sådan fläck medan deras storlek avtar mot fläc
kens periferi. Resten av cortexytan har en för 
arten normal skulptur. Den avvikande skulp
turen framstår klart som en abnorm utbildning. I 
sin extrema form kan denna skulptur påminna 
om den som utmärker E. morettii Vitt. och E. 
persoonii Vitt. (jmf Ceruti 1960 Tab. 9 & 11).
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De mogna fruktkropparna är i genomsnitt stör
re hos E. leveillei än hos E. anthracinus. Denna 
skillnad framgår inte om man bara anger extrem
värdena. En insamling av E. anthracinus känne
tecknas av speciellt små (mogna) fruktkroppar: 
0,9-1,5 cm breda (Kers nr 6139). Hos E. anthra
cinus är fruktkropparna i regel väl avrundade, 
ibland nästan sfäriska. Några få fruktkroppar har 
dock en så tillplattad form att de kan förväxlas 
med E. leveillei. Skillnaden i fruktkropparnas 
form hos de båda arterna behöver inte vara 
genetiskt betingad. Det kan bero på att de ut
vecklats i substrat av olika kompakthet.

Utbredning

Arten beskrevs på material från norra Italien. 
Utanför Norden har den även rapporterats från 
Frankrike, Ungern, Tjeckoslovakien, Österrike, 
Schweiz, Tyskland och England. Arten är även 
känd från sydöstra USA (Menier 1895, Fontana 
1908, Hollös 1911, Dodge 1929, Mattirolo 1935, 
Hawker 1954. Szemere 1965, Kers 1981). Den 
nordiska utbredningen är endast fragmentariskt 
känd. Arten förefaller dock att ha en sydlig ut
bredning (Fig 4).

Ståndort
Utanför Norden har arten påträffats i rik, lerhal
tigjord, ibland kalkrik. Bland träden har särskilt 
anmärkts Fagus, Quercus, Castanea och Carpi- 
nus (bok, ek, kastanj, avenbok; Hesse 1894 s 69 
för E. plumbeus, Menier 1895, Mattirolo 1935 s 
20, Knapp 1952, Hawker 1954).

De svenska fynden kommer med få undantag 
från ädellövskog dominerad av Quercus robur 
och Corylus avellana (ek, hassel). På vissa av 
dessa lokaler förekommer Tilia cordata (lind). På 
en upplandslokal (Järfälla sn) förekom arten 
visserligen inom ett ädellövskogsområde, men 
där detta hade inslag av Picea abies (gran). 
Hjorttryffeln växte där i kanten av ett litet, glest 
bestånd av Vaccinium myrtillus (blåbär). På en 
småländsk lokal (Hakarp sn) var förhållandena 
något avvikande. Arten var där knuten till en 
bergsbrant med hassel och gran ingående i ett 
större område med mossrik granskog. På båda 
dessa lokaler måste dock granen vara en sen 
invandrare i lövskogsekosystemet och granen 
kan där aldrig ha utbildat rena bestånd bl a be
roende på lokalernas starka bergbundenhet.

Ädellövskogsområdena eller hasselbestånden 
är starkt förtätade. Sommarassimilerande örter 
är svagt företrädda beroende på att markytan är 
starkt beskuggad av träd och buskar. Den förtä
tade träd- och buskvegetationen betyder också 
att markens övre jordlager länge bevarar sin fuk
tighet under torrperioder. Fruktkropparna har 
påträffats på 1-4 cm:s djup i sandig-moig jord, 
ofta med tydlig lerhalt. I Mälardalen och i Öster
götland kan man rubricera jordarten som en ler- 
anrikad, svallad morän. En väl utbildad granu- 
lärstruktur kännetecknar jorden på de lokaler 
som jag besökt. Jorden närmast fruktkropparna 
har undersökts i ett par fall och visar följande 
pH-värden: 4,75 och 5,35 (Kers 6139, Plahn s.n., 
5.X. 1980, Uppland).

Förekomsterna har i regel påträffats i skogs
områden där terrängen är kraftigt kuperad. 
Topografin är betingad av berggrunden som här 
och var går i dagen. Många av förekomsterna har 
påträffats uppe i sluttningarnas högre delar, strax 
under större, vattenledande berghällar. Arten 
uppträder inom små ytor, ca 1-2 m2, ofta rikligt. 
Inom samma skogsområde kan man ibland på
träffa flera sådana förekomstsvärmar. Ett knep 
att upptäcka dessa har varit att först skrapa bort 
fallförnan och sedan leta fram ytor där jorden 
antagit en mörkare färgton än normalt. Åtmin
stone delvis kan mörkfärgningen bero på in
blandning av gamla Elaphomyces-sporer. Loka
lerna i Mälardalen ligger på låg nivå: 10-30 m 
ö h. I Småland når arten upp till 265-270 m ö h.

Uppgifter om ståndortsförhållandena saknas 
för de två norska fynden. Arten har inte påträf
fats i Danmark. Det finska materialet är ej fullt 
typiskt vad beträffar grovmorfologin. Växtmiljön 
där förefaller att mera påminna om den som ut
märker E. leveillei i Norden (enl till provet bifo
gade anteckningar gjorda av insamlaren). Frukt
kropparna uppges sålunda ha påträffats i sam
band med plantering av gran. Inom växtplatsen 
förekom ett glest inslag av Vaccinium myrtillus 
och V. vitis-idaea (blåbär, lingon). Förekomsten 
påträffades dock nära en ängsmark. Vilka löv
träd som förekom i anslutning till fyndet och 
vilken marktyp som granplanterades anges ty
värr inte. Det är tydligt att arten inte är inskränkt 
till ädellövskog i Norden. Samtliga svenska fynd 
har dock gjorts nära Corylus (hassel). Ett fast
ställande av artens nordgräns, dess variation vad 
beträffar ståndortskrav m m får ställas på fram
tiden. Nya fynd kan här bli av stor betydelse.
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Följearter bland hypogéerna

De svenska lokalerna har i regel en rik hypogé- 
flora med flera ovanliga arter. Dessa förefaller 
till största delen vara bundna till ädellövskogs- 
miljö. Inom de uppländska lokalerna har bl a 
följande hypogéer insamlats: Elaphomyces mu- 
ricatus Fr., Balsamia platyspora Berk., Gene a 
verrucosa Vitt., Tuber rufum Pico ex Fr., Elas- 
momyces krjukowensis (Buch.) Sacc., Hymeno- 
gaster div. spec., Hysterangium spec., Melano- 
gaster ambiguus Vitt., M. broomeianus Berk, 
samt Glomus macrocarpus Tul. (leg. E. Plahn 
och förf). Från en småländsk lokal (Jönköping) 
kan följande arter nämnas: Elaphomyces murica- 
tus Fr., Pachyphloeus citrinus Berk., P. mela- 
noxanthus (Berk.) Tul., Hydnotrya tulasnei 
Berk. & Br. samt några ännu inte bestämda arter 
av Tuber och Hymenogaster (leg. R. Carlsson).

Elaphomyces leveillei Tul. - Fig 1 A
Tulasne 1841 s 21 & PI 1,2 & 3; Tulasne 1851 s 205 & P1 
3 & 19. - Originalmaterial', flera insamlingar från trak
ten av Paris (ej sedda av mig).

Elaphomyces utiginosus auct. non Vitt.: Lange 1956, 
Eckblad 1971, Ulvinen 1976.

Elaphomyces anthracinus auct. non Vitt.: Eckblad 
1962, p.p.
Taxonomi. Ibland har arten behandlats under namnet 
E. uliginosus Hesse. Detta beror på att Hesse under 
detta namn distribuerat material av bl a E. leveillei (se 
anm under E. anthracinus). Jag har inte funnit någon 
giltig publicering av beteckningen ”Elaphomyces ma- 
culatus Vitt. var. leveillei (Vitt.) Boudier”, som jag 
funnit skrivet på etiketterna till en del utomnordiskt 
material. Det finns ingen anledning att reducera arten 
till en varietet under E. maculatus. Artens systemati
ska släktskap med E. anthracinus är mera påfallande.

Fruktkroppar svarta, hårda, 1,0-2,8 cm i dia
meter, ofta kraftigt tillplattade, profilen i lodrätt 
snitt elliptisk, konkavkonvex eller ibland bi
konkav. Fruktkropp med en eller två inbuktade 
partier samt i regel med en tydlig mycelfläck. 
Ytan regelbundet ornamenterad med små, låga, 
välvda vårtor. Inom de inbuktade partierna är 
ytan ofta obetydligt vårtig eller nästan slät. Hos 
yngre fruktkroppar är cortexskulpturen ibland 
dold under ett tunt hyfskikt. Krustan kraftigt 
utvecklad hos fullt vitala fruktkroppar, c. 1 cm 
tjock, i regel hårt vidhäftande cortexytan. Krus
tan bestående av en mörkbrun till nästan svart, 
finstrukturerad, torvartad förna, ett mörkbrunt 
och ett svavelgult mycel samt talrika rötter av 
fanerogama växter (mykorrhizabildande). Hos

det gula mycelet är hyferna 3—5(—6) /im i dia
meter, septa få, hyferna sparsamt förgrenade, 
blekt gula till hyalina i mikroskop, väggar kala 
eller ibland fint vårtiga, 0,3-0,5 pm tjocka. Det 
rödbruna vegetativa mycelet har samma karaktä
rer med undantag av färgen. Hyferna ibland 
anastomoserande. Cortex hård, 230-360 
tjock, glänsande stenkolssvart i tvärsnitt, tydligt 
avsatt från peridiet, uppbyggd av tätt ställda, 
vertikala vårtor, 200-350 pm breda vid basen, 
tydligt konvergerande uppåt mot en avrundad 
topp, exponerad del 50-150^m hög. Vårtornas 
anatomiska byggnad som hos E. anthracinus. 
Insidan av cortex slät hos äldre, lätt vittrade 
fruktkroppar. Peridiet 0,75-1,75 mm tjockt, hos 
mognande fruktkroppar vitt till blekgrått, hos 
äldre exemplar med en brun skiftning, ofta med 
en brun zon närmast cortex och gleban. Peridiet 
homogent uppbyggt, pseudoplektenkymatiskt 
som hos E. anthracinus. Peridiets hyfer kraftigt 
slingrande, ibland buntade, hyferna bredare mot 
gleban, nära cortex 2-4pm i diameter, nära gle
ban 3-6pm i diameter, blekt bruna till hyalina, 
vägg 0,3-0,5 p m tjock, slät. Gleba som hos E. 
anthracinus. Sporsäckar sfäriska, ibland omvänt 
äggrunda, (4-6-)8-sporiga, 8-sporiga 50-55pm i 
diameter, 6-sporiga 40-50i«m, 4-sporiga c 40/rm, 
skaft 10-15/rm långt. I de enskilda sporsäckarna 
visar sporerna ingen eller obetydlig storleksskill- 
nad. Askosporer sfäriska, med länge kvarstående 
tetradfacetter, (18-)20-24(-27)lnm i diameter inkl 
ornamentation, denna 0,75-1,5^m hög. Omogna 
sporer hyalina till blekt bruna, kala eller med 
svagt antydd skulptur, endospor 0,75/rm tjockt, 
exospor (0—)0,75— 1,5 pm tjockt, uppbyggt som 
hos E. anthracinus, cytoplasma inneslutande en 
stor oljedroppe. Mogna sporer ogenomskinliga, 
sepiabruna till nästan svarta, sporpulver svart, 
ornamentation som hos E. anthracinus', exo- 
sporet ibland delvis avflagnande från endosporet 
(Fig 3C).

Igenkänningst ecken

Arten kan förväxlas med E. morettii Vitt. och E. 
persoonii Vitt., ett par föga kända arter från 
Sydeuropa. De skiljer sig från E. leveillei bl a 
genom en betydligt kraftigare cortexskulptur (fi
gurer hos Doge 1929 och Ceruti 1960).

Ibland kan den bruna E. asperulus Vitt. upp
träda i mörk fastmarkstorv och kan då förväxlas 
med E. leveillei. Arten saknar dock det gula my
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cel som kännetecknar E. leveillei och cortex är 
brun i tvärsnitt, ej glänsande stenkolssvart som 
hos E. leveillei.

Elaphomyces leveillei igenkännes redan i fält 
genom sin väl utbildade krusta och genom sitt 
fina, nästan pulverartade, blekgula mycel. De 
makroskopiska karaktärerna har på ett hittills 
oöverträffat sätt återgivits i en färgbild av brö
derna Tulasne (1851 P1 3 fig 8). Bilden är så 
klargörande att den utesluter varje förväxling.

Anmärkningar
Det gula vegetativa mycel som kännetecknar ar
ten förekommer särskilt rikligt kring de mykorr- 
hizabildande smårötter som intimt omsluter cor- 
texytan. Detta mycel saknas ofta hos äldre her- 
bariematerial, troligen pga bortnötning. Ut
bildningen av mycelet står i relation till frukt
kropparnas utvecklingsstadium. Det uppträder 
rikligt tills fruktkropparna blivit mogna, dvs fått 
ett torrt sporpulver. Därefter bryts mycelet ner. 
Hos äldre, lätt vittrade exemplar saknas det allt
så helt. Mycelet har en svavelgul färg hos färska 
fruktkroppar. 1 artificiellt ljus kan det få en an
nan gul nyans, t ex blekt gröngult. Det visar en 
tendens att snabbt blekna i luft.

Krustan är kraftigt utbildad tills dess att frukt
kropparna uppnått full spormognad. Under detta 
utvecklingsstadium är krustan dessutom särskilt 
hårt fästad vid cortexytan. Hos färska, ännu 
fuktiga exemplar kan man dock tämligen lätt fri
göra krustan från cortexytan. Detta blir mycket 
svårt sedan exemplaren fått torka in. Det intima 
sambandet mellan cortexytan och krustan för
medlas av de talrika mykorrhizabildande rötter
na och deras mycel. När fruktkropparna uppnått 
full spormognad börjar denna rotpäls att brytas 
ner. Äldre fruktkroppar brukar därför kunna 
grävas fram ur sitt substrat utan att krustan helt 
eller delvis följer med.

Fruktkropparna är i regel tillplattade och har 
ofta ett eller ibland två inbuktade partier. I litte
raturen brukar ett sådant inbuktat parti uppges 
vara basalt orienterat. Inom en förekomst har jag 
kontrollerat orienteringen genom att den övre 
polen av fruktkropparna markerades med en 
knappnål innan dessa lossades ur markytan. Se
dan krustan avlägsnats fann jag att det inbuktade 
partiet kunde vara tämligen regellöst orienterat i 
förhållande till markytan. Ibland kunde det vara

lateralt placerat. Hos de flesta exemplaren var 
dock inbuktningen riktad nedåt.

Tjockleken hos cortex varierar hos de enskilda 
fruktkropparna. Den är tjockast inom de inbuk
tade partierna. Någon fläckvis uppträdande, ab
norm uppklyftning av cortex har jag inte obser
verat (jmf under E. anthracinus). En ytterst tunn 
och svagt differentierad cortex har avbildats av 
Clémencet (1932 fig 10). Någon motsvarande 
utbildning har jag inte funnit i det genomgångna 
materialet. Möjlighen kan det röra sig om ett 
mycket tidigt utvecklingsstadium, något som jag 
inte haft tillgång till.

Hos vissa insamlingar finner man att många 
eller de flesta av fruktkropparna ännu inte har 
utbildat någon gleba. Jag har funnit sådana före
komster även mycket sent under vegetationspe
rioden, i Härjedalen t ex efter de första snöfallen 
på hösten. Det vore intressant att fastställa om 
dessa ofullgångna fruktkroppar kan övervintra i 
vitalt tillstånd för att fortsätta sin mognad på
följande år. Någon distinkt lukt har jag inte känt 
från färska fruktkroppar i olika åldersstadier.

Utbredning

Den nordiska utbredningen framgår av Fig 4. På 
kontinenten är arten känd från Italien, Frank
rike, Ungern, Österrike, Schweiz, Tyskland och 
Sovjet (Estland). Arten är inte känd från England 
(Hawker 1954). Den illustration av E. leveillei 
(sporsäck med askosporer) som Berkeley (1883) 
presenterat bör därför ha baserats på utländskt 
material eller på sådant som senare ombestämts. 
Arten förekommer även i Kanada (Alberta) och 
är även uppgiven från Australien (Queensland) 
(Cooke 1892. Hollös 1911, Dodge 1929, Ceruti 
1960. Szemere 1965. Danielson 1979, Kers 1981).

1 Norden är E. leveillei den mest spridda av de 
svarta hjorttryfflarna. Det är också den enda 
bland dem som når upp i regio subalpina. Den 
nordiska utbredningen sträcker sig från kust
nära, låga nivåer upp till helt nära trädgränsen. 
Den högsta kända förekomsten: 940 m ö h 
(Hamraijället, Härjedalen).

Ståndort, fältiakttagelser

Arten har rapporterats från olika skogstyper i 
Europa. Någon klar skillnad mellan ståndorterna 
för E. leveillei och E. anthracinus kan inte utlä
sas av de summariska litteraturuppgifterna. Lik-
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Fig 3. Elaphomyces anthracinus (A B D G H) och E. leveillei (C E F). - A: Askospor med delvis avflagnat 
exospor. - B: Askospor med tetradfacetter. - C: Askospor. Ytskulpturen endast avritad inom en sektor hos B och 
C. - D: Vegetativa hyfer. - E: Vegetativa bruna hyfer. - F: Vegetativa gula hyfer. - G: Tvärsnitt genom cortex 
och yttre delen av peridiet. - H: Sporsäck, omogna askosporer.
A: Ascospore with partly detached exospore. - B: Ascospore showing tetrad facets. - C: Ascospore. Surface 
ornamentation only drawn from a sector in B and C. - D: Vegetative hyphae. - E: Vegetative brown hyphae. - F: 
Vegetative yellow hyphae. - G: Vertical section through cortex and the upper portion of the peridium. - H: 
Ascus, immature ascospores. - A B D G: Plahn s.n. anno 1979 (S). H: Kers & Plahn s.n. (S). C E F: Kers 6067 
(S).
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som för E. anthracinus har Fagus och Quercus 
omnämnts från lokalerna (bok, ek). I Frankrike 
uppges den även förekomma tillsammans med 
Erica arborea (trädljung; Boudier 1876).

I Danmark har E. leveillei påträffats invid Fa
gus (Lange 1956). 1 Norge är den funnen ”i 
björkskog”, ”under Betula i sumpig jord” samt 
”i tallskog” (Eckblad 1971 med tillägg från 
växtetiketter). De norska fynd som jag själv gjort 
kommer dels från fjällbjörkskog, dels från en 
blandskog av tall och björk. I Kanada har fynden 
gjorts i en skogsmark där följande arter noterats: 
Betula papyrifera, Alnus crispa, Vaccinium 
myrtilloides och Cornus canadensis (Danielson 
1979).

De svenska fynden kommer från mycket skif
tande skogstyper: (1) tät, mossig eller risrik, frisk 
granskog med lokalt inslag av björk (Dalarna),
(2) blandskog av björk, gråal, asp och gran och i 
denna vid basen av en ravinslänt, nära ravin
bottnens sumpskog av gråal och björk (Dalarna),
(3) tallhedsområde och där i en dalgång mellan 
ett par tjärnar (inslag av björk) (Västerbotten),
(4) inom den övre och nedre delen av fjällbjörks- 
regionen (Härjedalen, Jämtland). De flesta sven
ska fynden har gjorts i fjällbjörkskog som saknat 
inslag av gran och tall.

Jag har gjort en jämförelse mellan de svenska 
växtplatserna och funnit att de kännetecknas av 
följande ”minsta gemensamma nämnare”:
(1) Kuperad skogsmarksterräng.
(2) Förekomst av björk (Betula verrucosa, B. pu- 
bescens ssp. pubescens och ssp. tortuosa). Björ
karna förekommer som fullt utvuxna träd, ibland 
överåriga.
(3) Den nuvarande skogstypen har troligen en 
långvarig kontinuitet inom varje fyndlokal. Suc- 
cessionsstadiet hos skogstypen är dessutom 
långt avancerat (”mogen skog”).
(4) Bottenskikt av skogsmossor. Skiktet väl ut
bildat eller något utglesat. - Dessutom kan ett 
fältskikt tillkomma och består då i regel av låga 
ris, t ex kråkbär och blåbär, mera sällan med 
inslag av lingon eller odon. (Empetrum nigrum 
coll., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. 
uliginosum). Inslag av gräs och örter saknas eller 
är mycket svagt.
(5) I terränglägen där man kan vänta sig att mi- 
neraljordsytan fuktas av ett konstant, svagt till
skott av markvatten från djupare skikt. Sådana

lägen uppträder t ex längs bergssluttningar, invid 
myrkanter, i ravinslänter, i dalgångar och i andra 
terrängbrott.

(6) Ytorna får inte framstå som blöta, källbeto- 
nade, ha stagnant fuktighet eller vara bevuxna 
med Sphagnum.

(7) Ytorna sammanfaller med förekomster av en 
nästan svart fastmarkstorv.

Förekomsten av björk utgör den enda gemen
samma nämnaren ur floristisk synpunkt. Sam
bandet kan antyda att svampen utbildar 
mykorrhiza med björk på dessa lokaler. Dvärg
björk (Betula nana) förekommer dessutom på 
flera lokaler men det är ovisst om den har bety
delse i detta sammanhang. Jag har förgäves sökt 
svampen ovanför trädgränsen där dvärgbjörk 
dominerat tillsammans med en (Juniperus com
munis). Det är naturligtvis tänkbart att svampen 
kan utbilda mykorrhiza även på andra trädslag 
när sådana förekommer tillsammans med björk. 
På några lokaler har dock björk varit det enda 
trädslaget. De förekomster av svampen som på
träffats invid 1-2 år gamla björkstubbar har helt 
eller mestadels bestått av gamla, vittrade frukt
kroppar. En förutsättning för att svampen skall 
kunna uppträda i gran- eller tallskog kan därför 
vara att det naturliga inslaget av björk i sådana 
skogar ej slås ut genom konkurrens eller genom 
skogsbruksåtgärder.

Arten har endast påträffats i sådana terräng
lägen där de övre mårskikten (S- och F-skikten) 
underlagrats av en fastmarkstorv motsvarande 
mårens H-skikt. Fastmarkstorven består av en 
mörk, tätt packad, något fuktig och nästan struk
turlos organisk jordart. Den ligger direkt på mi- 
neraljordsytan (moig sand eller sandig-morig 
morän). Torvskiktet kan nå en mäktighet på 2 
dm. Utsträckningen av lagren kan variera mellan 
en till flera kvadratmeter. Jag har inte påträffat 
arten där torven varit tunnare än 2 cm. Frukt
kropparna ligger i regel helt inneslutna i detta 
torvsubstrat. I undantagsfall kan deras nedre yta 
nå kontakt med mineraljorden. Den mycket 
karakteristiska, mörka färgen hos torven beror 
inte på inslag av träkol eller Elaphomyces- 
sporer. Vid intorkning bleknar torven något och 
får en mörkbrun färg. Fyra prover på pH har 
tagits från den torvjord som bildar krustan runt 
fruktkropparna. Proverna visade följande vär
den: pH 4,15, 4,17, 3,90, 3,66, 3,58 (Kers 6067,
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Fig 4. Utbredningen i Norden av Elaphomyces anthracinus (trianglar) och E. leveillei (prickar). 
Distribution in Norden of£. anthracinus (triangles) and E. leveillei (dots). - Herb. BG H O S UPS
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6191 Dalarna, Kers 6101A Härjedalen, Kers 6159 
Jämtland, Kers 6047 Västerbotten).

Träkol har endast påträffats hos torven i ett 
fall (Kers 6047). På växtplatsen var dock topo
grafin sådan att träkolet mycket väl kan ha spo
lats ner från högre och torrare lägen, t ex efter en 
skogsbrand. Ett genomgående drag för samtliga 
fyndytor är att markförhållandet och läget i ter
rängen är sådana att de troligen mycket lätt kan 
undgå allvarlig avbränning vid skogsbränder.

Förekomsten av svampen döljer sig under en 
råhumustyp och ett vegetationstäcke som på in
tet sätt avviker från vad som utmärker omgi
vande markytors. Det är först vid grävning som 
man kan spåra upp förekomsterna av fastmarks- 
torven och därigenom ha en chans att påträffa 
svampen. Det går alltså inte att spåra upp dessa 
torvförekomster genom att observera skiftningar 
hos markytans flora och vegetation. Den meto
dik som jag tillämpat för att lättare kunna påträf
fa svampen har därför baserats på mina teorier 
om var fastmarkstorven borde kunna utbildas i 
terrängavsnitten. Metoden har visat sig vara ef
fektiv. De ”minsta gemensamma nämnare” som 
jag kommit fram till och den fältmetodik som jag 
redogjort för får naturligtvis modifieras allt efter
som nya, främst sydliga fynd tillkommer.

Följearter bland hypogéerna

Den växtmiljö som kännetecknar de svenska 
fynden för E. leveillei inbjuder knappast till för
sök att leta efter hypogéer. Någon rik hypogé- 
flora skapar den inte. 1 regel påträffar man en
dast E. leveillei. Ibland förekommer dock flera 
hjorttryfflar intill varandra. De arter som jag 
funnit i anslutning till E. leveillei har varit E. 
muricatus Fr.,E. asperulus Vitt. och£. granula- 
tus Fr. Samtliga dessa tre bruna arter förekom i 
normal, brun mossförna, utanför förekomst
svärmarna av E. leveillei. Elaphomyces asperu
lus har någon gång påträffats i svart fastmarks- 
torv, men då har E. leveillei saknats. De euro
peiska proverna av E. leveillei har ibland varit 
blandade med E. anthracinus och E. maculatus. 
Förhållandet ger en antydan om att även dessa 
arter kan uppträda nära varandra, åtminstone på 
kontinenten. Ett överraskande fynd från Härje
dalen utgör en fruktkropp av en Tuber-art (Kers 
6266, omogen). Arten påträffades under Empe- 
trum i normal, brun mosstorv strax invid en 
förekomst av E. leveillei.

Till hypogéerna brukar man även räkna Ceno- 
coccum geophilum Fr. (Fungi imperfecti). Arten 
bildar upp till 1 mm breda, klotrunda, svarta 
fruktkroppar vilka saknar sporer (jmf Lange 
1956). Krossar man en sådan fruktkropp finner 
man att den kolsvarta väggen mycket påminner 
om cortex hos en svart Elaphomyces. Arten har 
visat sig vara en konstant följeslagare till E. le
veillei. Den uppträder även i jordproverna hos 
andra hjorttryfflar. Proverna av Cenococcum har 
jag i regel bifogat mina respektive insamlingar av 
Elaphomyces.
Erkännande. Ett varmt tack riktas till berörd personal 
vid de nordiska herbarier från vilka jag erhållit lån och 
upplysningar rörande Elaphomyces. Ett intensivt fält
arbete har utförts av Evert Plahn och Johan Nitare 
(Stockholm) och av Roland Carlsson (Lekeryd). Jag 
ber att få tacka dem för deras värdefulla medverkan. 
Ledningsförmågan (pH) har analyserats i några jord
prover av Lenn Jerling, Stockholms Universitet. Ett 
tack riktas också till Åke Strid för att jag fått utnyttja 
mikroskop på Botaniska Sektionen, Naturhistoriska 
Riksmuseet, Stockholm.

Elaphomyces anthracinus - material

Sverige
Blekinge: Saxemara. Ca 1 km N om Saxemara kyrka, 
ca 150 m NNO om idrottsplats och ca 150 m S om enda 
stugan här. Ädellövskogsområde med bok, ek, aven- 
bok, hassel, enstaka gran. Under hassel. Carlsson 130, 
17.V11.1982 (S). - Lokal = föreg. men ca 500 m N om 
idrottsplatsen och ca 100-150 m N om stugan. Ädellöv
skogsområde med Stellaria holostea, inslag av hassel. 
I mörk mylla, bland sten, invid stengärdsgård. Carls
son 131, 17.VII.1982 (S).

Småland. Jönköping. Bondberget, ”Ekhagen”. Un
der bergsbrant, vid gammal lind, 200-225 m ö h. Carls
son 75, 18.X.1980 (S), Carlsson 120 A, 20.IX.1981 (S), 
Carlsson 148, 5.IX. 1982 (S). -Hakarp. 3,6 km NO om 
Hakarps kyrka, N om byn Bockamålen. Bergsbrant 
mot NO. 1 myllrik finjord mellan block. Granskog med 
starkt inslag av hassel. Invid förfallen gärdesgård. 
265-270 mö h. Två förekomster, under hassel. Carls
son 143, 23.VIII. 1982 (S), Kers & Carlsson 17.X. 1982
(S),

Östergötland: Vist. Sturefors. 950 m VNV om Sture- 
fors slott. Bergssluttning V om vägen mot Sundsbro. 
80-85 m ö h. I östsluttning, tät skog av ek, hassel m m. 
Fyra förekomster på 5-10 m:s avstånd, under hassel. 
Kers & Carlsson 26.IX. 1982 (S). - Vessers udde, 1,35 
km SSV om Bjärka-Säby slott. Udde längs stranden av 
sjön St. Rängen. 95 m ö h. Töstsluttning, strax under 
bergshällar. Tät skog av ek ochTiassel. Kers & Carls
son 26.IX. 1982 (S).

Upptand: Färentuna. Eldgarnsö. 150 m NO om bron 
till Eldgarnsö. Flera små förekomster längs höjdkur- 
van, 10-15 m ö h. Kers 6139, 24.V. 1981 (S), Kers & 
Nitare 12.VII. 1982 (S). - Järfälla. Gåseborgs fornborg 
längs Mälaren. Ca 100 m Ö om sydbranten av borg
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klippan. 30 m ö h. Liten dalsvacka under berghällar. 
Tätt bestånd av ek, hassel, lönn och unga granar. Un
der hassel. Nitare 1.VIII. 1982 (S), Nitare 24.VII. 1982 
(S). - Lokal = föreg. men 4 m från tidigare fynd. Under 
hassel. Kers 6282, 24.X. 1982 (S). - Sollentuna. Järva- 
fältet. Ca 1,3 km NV om Hägerstalund gård, 250 m V 
om sjön Djupan. Norra delen av bergsbacke med ek 
och björk, ca 25 m ö h. Nitare 27.VII. 1982 (S). - 
Spånga. Järvafältet, Hanstalunden, 600 m N om 
Hägerstalunds gård. I liten sydslänt i tät skog av ek och 
hassel, 25-30 m ö h. Kers 6281, 30.IX.1982 (S). - 
Övergran. 2,6 km Ö om Ekolsunds slott och 300 m NV 
om torpet Lugnet. Norr om Enköpingsvägen, ca 25-30 
m ö h. Här på två närbelägna platser (A & B). Under 
hassel. Plahn 21. VIII. 1979 (S), Kers & Plahn 
28.IX. 1979. Två insamlingar, A & B (S UPS). - Strax 
norr om avtagsvägen mot Segersta. Sydbrant N om 
Enköpingsvägen, 20 m ö h. Under bergsbrant. Ek, 
hassel. Kers & Carlsson 25.IX. 1982 (S). - Lokal = 
föreg. men ca 300 m längre åt V i samma brant. Under 
hassel. Kers & Carlsson 25.IX. 1982 (S). - Söder om 
Enköpingsvägen, 2,5 km Ö om Ekolsunds slott, 100 m 
V om avtagsvägen mot Segersta. 10 m ö h. Sydslutt
ning under bergsrygg. Här på fem ställen. Under has
sel. Plahn 13.VII. 1981 (S), Plahn 18.VIII. 1981 (S), 
Plahn 21.VIII.1981 (S), Plahn 13.IX.1981 (S), Kers & 
Plahn 21.VIII. 1982 (S). - Öster om bron till Biskops- 
Arnö, 200 m SO om torpet Färjstaden, 10-15 m ö h. 
Under hassel. Plahn 5.X.1980(S).

Norge
Oppland: Nord-Aurdal. Dokken på Sörskogen. A. 
R0ang 1.V.1933 (O).

Vest-Agder. Sögne. På västra sidan av Trysfjord, ca 
1 km N om Lastad. A. Björnstad 1966 (O).

Finland
Tavastia borealis: Konnevesi. Harju. U. Häkkinen
5.VI.1941 (H).

Elaphomyces leveillei - material 
Danmark
Själland: Grib Skov (V om sjön Eslum). M. Lange 
4700. (Hos Lange 1956 citerad från Herb. C, men där ej 
påträffad).

Sverige
Småland: Hakarp. Bockamålen, 3,5 km NO om Hak- 
arps kyrka, strax N om gårdarna. Tät, mogen gran
skog, mossrik. Inom ett bestånd av björk, i svacka 
mellan bergsbranter. I kanten av litet kärr. Under blå
bärsris på liten kulle. I svart torvartad förna. 275 m 
ö h. Ca 100 m från förekomst av E. anthracinus. Kers 
& Carlsson 17.X. 1982 (S).

Dalarna: Leksand. Åsledsberget. 4 km NO om Lek
sands kyrka. Längs nya vägen Lycka-Åsleden. Öster 
om Glasmästarbäcken. Flera förekomster. Mossrik 
granskog med björk. 230-240 m ö h. Kers 6066,

6. VIII. 1980 (C MICH O S UPS), Kers 6067,
7. VIII. 1980 (C H MICH O S UPS), Kers 6136, 
21 .IV. 1981 (S), Kers 6141 A & B, 20.VI.1981 (S). - 
Åsledsberget. Längs vägen Lycka-Åsleden. Vid Dis- 
morsbäcken, 205 m ö h. Gammal granskog med björk. 
Kers 6117, 7.X. 1980 (S UPS). - Lokal = föreg men 5 m 
från tidigare fynd. Kers 6278, 21.VII. 1982 (S). - Ås- 
ledens fäbodar, 4,9 km NO om Leksands kyrka. 
Ravinslänt 100 m NO om Kers’ fäbod. 285 m ö h. 
Blandskog. Kers 6191, 21 .IX. 1981 (S).

Härjedalen: Tännäs. Öster om Fjällnäs och nära 
Hamrafjällets hotell. Fjällbjörkskog, 770-825 m ö h. 
Flera förekomster. Kers 5080, 10.IX. 1979 (S), Kers 
5081, 11.IX. 1979 (S UPS), Kers 5082, 13.IX. 1979 (S 
UPS), Kers 6100, 10.IX. 1980 (S), Kers 6101 A & B, 
10.IX.1980 (S UPS), Kers 6102, 8.IX.1980 (S), Kers 
6214 A-D, 29.VIII. 1981 (S). - Fjällnäs. 1,9 km N om 
Andersåfallet, 900 m ö h. Kers 6099, 12.IX.1980 (S 
UPS). - Hamrafjället, 900 m resp 1,2 km OSO om 
Röstavallens hotell. Längs stigen upp mot Hamrafjäl
lets topp, 910 m resp 940 m ö h. Kers 6112 & 6217, 
3.IX. 1981 (S). - Rutfjället, mot Tännån, 2,6 km SV om 
Tänndalens hotell. Söder om telemasten, 815 m ö h. 
Kers 6205, 4.IX.1981 (S). - Rutfjället, 2,4 km SV om 
Tänndalens hotell. På båda sidor om stigen till Svanå- 
stugan, 810 m ö h. Kers 6206 & 6207 (S). - Rutfjället,
1,8 km NO om N-spetsen av Svansjön, 860 m ö h. Kers 
6211, 3.IX. 1981 (S). - Rutfjället, 675 m V om bron över 
Tännån vid Olvallen, 860 m ö h. Kers 6128, 3.IX.1981 
(S). - Mittådalen. Väster om vägen mot Flatruet, 900 m 
NO om avtagsvägen mot Messlingen, 790 m ö h. 
Fjällbjörkskog med enstaka tall. Kers 6103, 10.IX. 1980 
(S UPS).

Jämtland: Åre. Storlien. 225 m ONO om Storliens 
hotell, 620 m ö h. Fjällbjörkskog med enstaka gran. 
Kers 6155, 23.VII. 1981 (S). - Storlien, 50 m resp 75 m 
Ö om hotellet, vid parkbänkar i fjällbjörkskog. 620 m 
ö h. Kers 6156 & 6157, 27.VII. 1981 (S). - Storlien, 400 
m NNV om hotellet. Strax V om liften, 650 m ö h. 
Kers 6158, 27.VII. 1981 (S). - Storlien, 300 m SV om 
riksvägen vid avtagsvägen mot Storlien, 630 m ö h. 
Kers 6159, 27.VII. 1981 (S). - 600 m SV om Storliens 
järnvägsstation. 150 m SO om östra stranden av Nor- 
der-Sandtjärn, 600 m ö h. Kers 6160. 27.VII. 1981 (S). - 
1,3 km SSV om Storliens järnvägsstation, 100 m SSO 
om sydspetsen av Sönner-Sandtjärn, 610 m ö h. Kers 
6161,27.VII.1981 (S).

Västerbotten: Degerfors. 13,8 km SSO om Åmsele 
kyrka, I dalgången mellan de två Blåtjärnarna, 215 m 
ö h. Kers 6047, 28.VII. 1980 (S UME UPS).

Norge
Hordaland: Odda. Reinsnos. Under Betula, 600 m ö h. 
J. Aphold omkring 1925 (BG).

Rogaland: Sandnes. Hole. Ovanför Trodal. I björk
skog. P. M. Jörgensen 21.III. 1967 (O). - Sandnes, Hö- 
le. Ovanför Trodal. I björkskog. P. M. Jörgensen 
15.VII. 1967 (BG).

Aust-Agder: Söndeled. Fidje. I tallskog. M. Couche- 
ron VII. 1964 (O).

Buskerud: Ådal. Nära Heimstrene vid Tosseviks- 
älven, ca 570 m ö h. N. Norenberg 15.VI. 1959 (O). 

Östfold: Rakkestad. Nära kyrkoherdebostaden. Un
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der björk, i fuktig jord. K. Andreasen 15.VI. 1950 (O, 
med£. asperulus Vitt.).

Opland: Fåvang. Gausdal. R. Collett s. dat. (O).
Hedmark: Nord-Odal. Bergestad. R. Larsen 1922

(O).

Sör-Tröndelag: Brekken socken. Längs vägen 
Röros-Fjällnäs. Nära svenska gränsen, 400 m S om 
gården Ryvollen. Längs stigen mot Bolagens NO-ände. 
Flera förekomster, 825 m ö h. Fjällbjörkskog. Kers 
6097 A-E, 11.IX.1980 (S UPS). - 400 m V om gården 
Ryvollen. Strax N om riksvägen, 820 mö h. Kers 6098, 
11 .IX. 1980 (BG C H MICH O S TRH UPS). - Brekken 
socken. Mellan sjöarna Botnet och Tufsingen, 0,5 km 
Ö om Nedre Botnvollen. Björkskog med tall, 740 m 
ö h. Kers 6208, 2.IX. 1981 (S). - Söder om sjön Botnet. 
750 m N om gården Åsvang. Längs östra sluttningen 
ner mot Västra Småtjärnen. 725 möh. Björkskog utan 
tall. Fyra förekomster längs myren. Kers 6279 A-D, 
2.IX. 1982 (O S).

Nordland: Ankenes socken. Rombak, ca 14 km OSO 
om Narvik, S om Romaksbotn. 600 m VSV om Rom
bak järnvägshållplats. 330 möh. Fjällbjörkskog med 
utposter av tall. Höglänt område mellan två forsar. På 
sydsidan av liten, torr moränbacke, Kers 6280, 
13.IX. 1982 (O S).

Finland
Nylandia: Helsinki. Hoplax. R. Frey 25.IX. 1936 (H).

Ostrobollnia kajanensis: Vaala. Neittävä. Rouka. P. 
Mäkelä 1951 (H), Säräisiemi. Rouka, Mätykangas (Pi- 
nus sylvestris). P. Mäkelä VII. 1952 (H). - Suomos- 
salmi. S slope of Talkkunavaara about 1,5 km S of the 
cloudberry station. Moist heath forest. On a drier site 
where the reindeer have disturbed the surface. H. 
Kemppainen 17. VI. 1971 (TUR).

Karelia borealis: Pielisjärvi. Vounislahti. Paateri. P. 
Ryynänen VII. 1950 (H).
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Om svenska kärlväxtnamn
THOMAS KARLSSON

Du är ute på inventering och finner en växt som 
ser märklig ut. Efter att ha rådfrågat diverse ex
perter får du fram att det är en sällsynt gräsfröin- 
komling, som slagit sig ner och tycks vilja stanna 
på platsen. Du vill gärna hjälpa den med detta 
och tar kontakt med markägaren för att be ho
nom spara beståndet.

Han frågar dig säkert då om växtens namn. 
Fylld av stolthet över vad du kan berättar du att 
den heter Festuca pratensis subsp. uechtrit- 
ziana. Risken är då stor att det öppnar sig en 
klyfta mellan er. Förklarar du vidare att det vis
serligen gäller en ergasiofygofyt, men att den här 
uppträder som epökofyt, kan du nog vara säker 
på att ha misslyckats i ditt uppsåt.

Större chanser har du om du säger att den 
heter vallsvingel. Markägaren frågar kanske vad 
det betyder, och du kan berätta att svingel är en 
sorts gräs, att just vallsvingel har kommit in med 
vallfrö från utlandet, och att det är märkligt att 
den trivs så bra här. Kanske får du då veta vad 
det varit för odling på stället förr, och ni kan 
gemensamt få fram hur gräset kom dit.

Det här exemplet vill visa att svenska namn, 
även på lite ’udda’ växter, kan få betydelse i 
praktiken, och det finns därför anledning att ägna 
uppmärksamhet åt dem.

Det finns fler skäl att just nu engagera sig i 
svenska växtnamn. Allt fler får botanik som sitt 
stora intresse och vill gärna gå på djupet. Där
med ökar också behovet av att ha svenska namn 
på växterna, även på mer svårskilda arter och 
underarter. Typiskt för utvecklingen är att det 
inte togs med några svenska namn på daggkå
porna i flororna av Krok & Almquist (1960) och 
Weimarck (1963). Sådana finns nu alltid med i 
flororna och används ofta i samtal botanister 
emellan.

Parallellt med detta har instabiliteten i de ve
tenskapliga namnen ökat. Monografier över kri

tiska artgrupper produceras ständigt. Äldre 
namn på välkända växter kommer ofta fram vid 
sådana granskningar, och om de inte strider mot 
reglerna måste de användas: vass måste ändra 
namn från Phragmites communis till P. australis. 
Tyvärr är inte alla ändringar väl underbyggda, 
och en del av de namn, som grävts upp och 
framlagts i Flora europaea, måste nog begravas 
igen. Corydalis bulbosa för hålnunneört och Ru- 
bus glandulosus för rostbjörnbär har, bland 
många andra namn, hunnit in i nordiska fältflo- 
ror, men det rätta hade tydligen varit att behålla 
Corydalis cava resp Rubus bellardii. Man måste 
alltså en tid framöver känna till två, ibland tre 
vetenskapliga namn på ett stort antal växter. De 
svenska växtnamnen behöver inte gå med i dessa 
turer och kan därför ge oss en fast punkt.

Svenska Botaniska Föreningen tog på sitt års
möte 1979 initiativet att utarbeta normgivande 
listor på svenska namn för våra vilda växter. I 
maj 1982 kom Svenska svampnamn (Lundqvist 
och Persson 1982), och i december samma år 
blev Svenska kärlväxtnamn klar (Karlsson 1982). 
Båda är preliminära och är nu ute på remissbe
handling.

Här vill jag berätta om arbetet med kärlväxtlis- 
tan; en motsvarande redogörelse för svamplistan 
har givits av Lundqvist (1980, 1982). Särskilt den 
från 1980, där principer för växtnamnsval och 
växtnamnsbildning diskuteras, har varit en inspi
rationskälla vid arbetet med kärlväxtlistan. And
ra sådana har varit Sigurd Fries’ (1977) uppsats 
om växtnamns vård och Rydéns (1980) om växt- 
namnsforskning. I de två artiklarna finns också 
bra skildringar av hur dagens namnskick har 
vuxit fram.

Namninsamling

Utgångspunkten var ett kartotek (vetenskapliga
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Fig 1. De vetenskapliga namnen är ofta både många 
och långa. I 1970-talets floror har strandkvickrot bara 
haft ett svenskt namn, men fyra vetenskapliga: Elymus 
farctus subsp. boreali-atlanticus, Agropyron junceum 
subsp. boreali-atlanticum, Elytrigia juncea subsp. bo- 
reoatlantica och Elytrigia junceiforme.

namn) över alla kärlväxter, som rapporterats 
som vildväxande i Norden. Det omfattar även 
icke bofasta (t ex många trädgårdsflyktingar och 
adventiver), hybrider, samt underarter och 
varieteter i den mån de utgör naturliga enheter 
med egen biologi och utbredning.

I kartoteket ingår inte avvikande former i stil 
med ormgran (Picea abies f. virgata) och osby- 
hok (Fagus sylvatica f. osbyensis), och inte hel

ler växter som aldrig blivit funna vilda i Norden 
men ändå har svenska namn, t ex mango 
(Mangifera indica) och dvärgpalm (Chamaerops 
humilis). Luckan täcks i någon mån av Våra 
kulturväxters namn på svenska och latin (Hylan- 
der m fl 1977).

Jag antecknade för varje art vilka svenska 
namn som användes i ett antal aktuella floraverk 
och handböcker (dessa har markerats med 
^asterisk i litteraturförteckningen). Identifie
ringen - dvs att förstå vad en viss författare 
menade med ett visst namn - bjöd nästan aldrig 
på problem.

Materialet ger en översikt över det nu gängse 
namnskicket, och det är detta som måste vara 
grunden för namnlistan. Prioritetsregeln (äldsta 
namn gäller) kan omöjligen användas för svenska 
namn - då fick nästan alla namn ändras.

Nästa steg var att spåra namn på växter, som 
inte fått namn i den av mig fullständigt excerpe- 
rade litteraturen. Jag har här gått igenom ett stort 
antal arbeten (men inte på långt när alla tänkba
ra). Särskilt givande var Lyttkens (1904-15), som 
sammanfattar den tidigare litteraturen, Lindman 
(1918, 1926), och av moderna arbeten Malmgrens 
(1982) och Krafts (1982) områdesfloror. En del 
nytt har också kommit i de senaste årens årgång
ar av denna tidskrift.

Det insamlade materialet bestod av 3 924 namn 
på 3 051 växter, vilket innebär att ca 2/3 av väx
terna i den genomgångna litteraturen bara haft 
ett namn. Förhållandet var annorlunda för 
svampnamnskommittén, som fick röja upp i ett 
moras av homonymer (samma namn på olika 
växter) och synonymer (olika namn på samma 
växt).

Vilka växter ska ha svenska namn?

Varje nordisk växt, som anses vara värd ett ve
tenskapligt namn, är också värd ett svenskt 
namn. Det beror på att intresset för växterna 
ifråga är så stort att de svenska namnen verkli
gen kommer att användas. Undantag måste gö
ras för majoriteten av arterna inom de apomik- 
tiska släktena Hieracium och Taraxacum Ifibbla, 
maskros). En närmare kännedom om dessa 
kommer nog att förbli en sak för specialister. Här 
är det artgrupper som får svenska namn. Mot
svarande gäller för de apomiktiska underarterna 
inom Ranunculus auricomus-gruppen (maj
smörblomma m fl).



Den taxonomiska rangen har i princip ingen 
betydelse för om en växt ska ha ett svenskt namn 
eller ej, inte heller om den är skarpt eller oskarpt 
avgränsad från sina närmaste släktingar. Finner 
vi det vetenskapligt motiverat att tala om fjällra
sen av Lycopodium clavatum som var. lagopus, 
så är det också motiverat att ha ett svenskt namn 
på den: riplummer. Det är också behändigare att 
tala om ”mellanform mellan riplummer och 
mattlummer” än om ”mellanform mellan var. 
lagopus och var. clavatum av mattlummer”.

Jag har ändå inte ansträngt mig att fundera ut 
svenska namn åt alla de växter i kartoteket, för 
vilka jag inte hittat något i litteraturen. I en del 
fall, där jag haft personlig erfarenhet av växter
na, har jag nybildat namn (t ex riplummer ovan). 
Den kompletta namnlistan på kärlväxter bör vara 
ett mål, men den bör inte forceras fram. Ju mer 
bekant man blir med en växt, desto lättare är det 
att finna ett verkligt träffande epitet! En idealisk 
arbetsgång vore om den som reviderar en trasslig 
växtgrupp, eller den som finner en ovanlig ad
ventiv, också ger ett förslag till svenskt namn då 
rapporten publiceras.
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En växt - ett namn

Varje växt bör bara ha ett svenskt namn. I de fall 
där två eller fler redan finns har jag gjort ett val. 
Vad man kan rätta sig efter ska beskrivas nedan. 
Oftast var valet enkelt, eftersom ett namn domi
nerade i litteraturen. I många fall är dock två 
namn ungefär lika välkända, t ex safsa/kungs- 
bräken, sommarcypress/kvastmålla, skogs- 
näval midsommarblomster (Osmunda regalis, 
Kochia scoparia, Geranium sylvaticum). Även i 
dessa fall presenteras bara ett namn på arten, 
men i en kommentar anges skälen för och emot 
de olika namn som förekommer.

En normlista på svenska namn medför ound
vikligen att en mängd lokalt betonade namn 
undertrycks. Ändamålet med listan måste dock 
vara att ge en gemensam och enkel namnsätt
ning, inte att bevara mångfald. Ändå vore det 
synd om namn som det sydsvenska oxöron på 
Pulsatilla vulgaris eller det västsvenska blåvis för 
Hepatica nobilis skulle försvinna. Sådana namn 
har sin givna plats som parallellnamn till riks- 
namnen i lokalfloror och landskapsfloror; Flora 
över Dal (Andersson 1981) är här ett gott exem
pel.

Vetenskapliga omvärderingar ska ej påverka 
namnen

Det råder fortfarande delade meningar om hur 
artbegreppet ska tillämpas på kärlväxterna. Där
för behandlas många växter som arter i vissa 
floror, som underarter i andra. 1 det läget måste 
den svenska namnsättningen stå fri från den ve
tenskapliga.

Stor ögontröst, Euphrasia rostko viana, och 
finnögontröst, E. fennica, klassificerades nyli
gen om som underarter till E. rostkoviana. Det 
vore absurt om detta skulle framtvinga namn
ändring t ex till äkta storögontröst och finsk 
storögontröst. Namnen stor ögontröst och finn
ögontröst är knutna till två enheter i naturen, och 
måste vara oberoende av hur man för tillfället 
vetenskapligt grupperar dessa inbördes.

Resonerar man så blir namnen oftast knutna 
till den lägsta taxonomiska nivån, i vårt fall de 
två underarterna, och den överordnade enheten, 
i vårt fall arten E. rostkoviana, blir utan namn. 
Detta kan kanske kännas stötande för systema
tiskt sinnade personer; men gick det bra tidigare 
utan ett övergripande namn för stor ögontröst 
och finnögontröst, så bör det gå bra i fortsätt
ningen också.

Ett annat exempel: vad heter Raphanus sati- 
vus på svenska? Svaret är att den heter ingen
ting. Men den omfattar två varieteter, nämligen 
var. sativus och var. niger, och de heter rädisa 
resp rättika. Det är alltid en av dessa man möter i 
praktiken, och arten är egentligen en abstrak
tion.

Den motsatta möjligheten är att låta arten bära 
namnet, och ge underenheterna tilläggsepitet. 
Den lösningen känns naturlig när man har att 
göra med underarter som är så subtilt skilda att 
man ej kan klara ut dem i fält. Som exempel kan 
nämnas Eleocharis palustris (med subsp. palus
tris, nordlig knappsäv, och subsp. vulgaris, syd
lig knappsäv) och Artemisia maritima (med 
subsp. maritima, strandmalört, och subsp. humi- 
fusa, baltisk strandmalört). Att subsp. maritima i 
det senaste exemplet inte givits ett eget epitet 
beror på att den dominerar så starkt arealmässigt 
över subsp. baltica; de båda underarterna av 
knappsäv har ungefär lika stor spridning.

En nackdel med den senare modellen är att 
namnen blir klumpiga. Och skulle en av underar
terna behöva flyttas till en annan art, skulle dess 
svenska namn bli missvisande. I Svenska kärl

Svenska kärlväxtnamn 59



60 Thomas Karlsson SVENSK BOT. TIDSKR. 77(1983)

växtnamn har därför oftast den förra modellen 
följts.

Det svenska namnet följer den svenska växten

Det händer att ett vetenskapligt namn måste by
tas ut, eftersom växten varit felidentifierad. Det 
svenska namnet ska då om möjligt stanna kvar 
på den svenska växten. Klöveroxalis har länge 
benämnts Oxalis stricta. Rätta namnet är emel
lertid Oxalis fontana; O. stricta är en amerikansk 
art. Namnet klöveroxalis stannar på den vitt- 
spridda O. fontana, medan O. stricta får ett nytt 
(rosettoxalis; den förekommer mycket sällsynt 
som bofast i Skåne).

Systematiska namn och särnamn

Ett typiskt artnamn på en kärlväxt består av två 
komponenter, artepitet och basnamn (det senare 
motsvarar det vetenskapliga släktnamnet). Vit- 
knavel är en sammansättning av epitetet vit och 
basnamnet knave 1, som är gemensamt för alla 
Scleranthus. Basnamnet kan vara sammansatt, 
t ex myskgräs. Epitetet kan vara fristående som i 
vit kattost, eller sammanskrivet med basnamnet 
som i älvmyskgräs (Malva pusilla, Hierochloé 
hirta subsp. hirta). Namn av denna typ kallas 
systematiska (Fries 1975, 1977).

Särnamn är sådana som avviker från detta re
gelbundna system. Det finns rätt många sådana 
bland kärlväxterna. En stor del av dem är natur
liga, självvuxna namn. Några är dock bildade av 
botanister, t exfyrling, tandrot, vätt eros (Cras- 
sula aquatica, Dentaria bulbifera, Lathraea 
squamaria). Det är ett gott betyg åt Elias Fries 
som namnskapare att dessa idag uppfattas som 
naturliga.

Inom släktet Melampyrum har vi tre arter som 
på svenska normalt bär systematiska namn: 
ängskovall, skogskovall och korskovall. Två ar
ter har särnamn: pukvete och natt och dag. För 
den sista används även namnet lundkovall.

När inget systematiskt namn är i bruk är saken 
oproblematisk: Melampyrum arvense ska givet
vis inte heta något annat än pukvete. Men när 
särnamn och systematiskt namn konkurrerar 
uppstår det gärna konflikter mellan ’bevarare’ 
och ’rationalister’. Känsloskäl kommer i regel in 
i diskussionen. Man försvarar helt oreflekterat 
det namn man själv fått lära sig från början, 
oavsett om detta är ett särnamn eller ett syste

matiskt. Men det finns objektiva kriterier att ba
sera en bedömning på. Man kan se om särnamnet 
är ett naturligt, kanske språkligt unikt namn, som 
därför bör bevaras. Man kan undersöka om arten 
avviker starkt från sina släktingar, så att ett sär
namn är sakligt motiverat. Vidare kan man ta 
reda på om särnamnet är entydigt eller om det 
har använts om många växter. Slutligen kan man 
se om särnamnet tar fasta på någon unik egen
skap hos växten. - Några exempel:

Safsa/kungsbräken (Osmunda regalis): Safsa är 
ett gammalt småländskt ord, som aldrig brukats 
om någon annan växt. Arten avviker habituellt 
och systematiskt starkt från alla andra svenska 
ormbunkar. Särnamnet bör väljas.

Springkorn/vildbalsamin (Impatiens noli-tange- 
re): I detta fall säger särnamnet mer om växten 
än det systematiska. Springkorn är inget folkligt 
svenskt namn, utan har sitt ursprung i äldre tys
ka läkeböcker. Dock har det genom tiderna varit 
det mest använda på växten i svensk litteratur. 
(Att det under 1600-talet även användes om Eu
phorbia lathyris är glömt nu.) Arten avviker i och 
för sig inte så starkt från sina släktingar att ett 
särnamn är sakligt motiverat. Men det systema
tiska, vildbalsamin, är dåligt; även I. parviflora 
och I. glandulifera är ju vildväxande. Skälen vä
ger till förmån för springkorn.

Midsommarblomsteriskogsnäva (Geranium syl- 
vaticum): Midsommarblomster används för olika 
växter i olika delar av vårt land. Det säger ingen
ting som är speciellt för arten (många växter 
blommar vid midsommar). Denna är till förväx
ling lik flera andra Geranium-arter. Det finns 
inga sakliga skäl att behålla särnamnet som riks- 
namn.

Natt och dagllundkoväll (Melampyrum nemoro- 
sum): Natt och dag används traktvis om Viola 
tricolor. Systematiskt avviker arten inte så myc
ket från andra Melampyrum-arter; M. cristatum, 
korskovall, har en lika bjärt färg men ett syste
matiskt namn. Ur saklig synpunkt är motiven för 
ett särnamn inte så starka, men natt och dag är å 
andra sidan mycket känt. Båda namnen är ut
trycksfulla. I fall som detta, där det väger myc
ket lika, har det systematiska namnet valts, 
eftersom det placerar in växten i sitt systema
tiska sammanhang och därför har ett pedagogiskt 
värde.



SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983) Svenska kärlväxtnamn 61

En speciell grupp av särnamn är de som brukas 
på trädgårdsväxter i hortikulturella samman
hang. I flororna har de ofta fått systematiska 
namn. Typfall är sommarcypress/kvast mål! a 
(Kochia scoparia). De systematiska namnen har i 
dessa fall fått vika.

Så få ändringar som möjligt

Målet med Svenska kärlväxtnamn är att få stabi
litet i det svenska namnskicket. Den allra vikti
gaste principen har därför varit att ändra så lite 
som möjligt. Redan givna namn accepteras om 
inte vägande skäl talar emot det. Vad som är 
vägande skäl blir en bedömningssak: allmänt kan 
sägas att tröskeln som hindrar ändringar blir läg
re ju mindre kända växten och namnet är.

Den hos oss rent tillfälliga Aposeris foetida har 
namnet skuggfibbla hos Garms m fl (1979). Det 
har bytts mot det mer expressiva stinkfibbla (ro
ten stinker).

Fåhraeus (1980) lanserade avarönn som er
sättning för hedlundsrönn (Sorbus teodori). Väx
ten var dittills föga omskriven i populära sam
manhang. och ändringen har därför stora utsikter 
att slå igenom.

Det tunga grönblommig snärjmåra (Hultén 
1950) har fått vika för småsnärjmåra (H. Fries 
1971). Detta är dock ett gränsfall, eftersom väx
ten (Galium spurium subsp. vaillantii) är rätt 
känd och eftersom Hulténs namn vunnit stor 
spridning.

Namn som är välkända även bland icke-bota- 
nister kan inte ändras ens om de är grovt missvi
sande, t ex ängsull (Eriophorum angustifolium), 
som är en kärrväxt.

Svenska kärlväxtnamn gör inte något radikalt in
tryck - och det var inte meningen heller. Många 
anser kanske att mer borde ha lagts tillrätta. 
Ålandsrot anses vara en förvrängning av alant, 
och växten. Inula helenium, har inget med Åland 
att göra. Men det förra namnet är det som an
vänds oftast, och hur många vet hur det senare 
ska uttalas? Knylhavre finns kvar som en relikt 
från den tid då man även talade om knylgröe, 
knylbräcka, knylklocka (Arrhenatherum elatius, 
Poa bulbosa, Saxifraga granulata, Campanula 
rapunculoides). Bakgrunden är att växten har 
basala knölar. Namnet lever, men dess ursprung 
är på väg att fördunklas.

I många släkten har arterna olika basnamn,

Fig 2. Teucrium scorodonia, en växt som endast säll
synt och tillfälligt uppträder i Sverige, har ändå fått 
fyra svenska namn: fyrhand, skogssuga, engelsk ga- 
mander och lundgamander, det sistnämnda accepterat 
i Svenska växtnamn. - Från Hegi (1927).

t ex inom Ranunculus. Möjorna är ju en väl 
sammanhållen grupp, men vilken irrationell fak
tor har fördelat smörblomma och ranunkel på de 
andra arterna? Och vilka genomgående skillna
der finns det mellan arvar och stjärnblommor 
inom Stellaria? Ingen städning har skett här, ef
tersom namnsättningen ändå är väl etablerad.

Däremot har ett par småändringar gjorts bland 
flockor, flokor och lokor. Här var nämligen inte
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namnsättningen stabiliserad, och det gick att få 
en större konsekvens. Astrantia är den enda 
flockan, och flokor hittar vi nu bara i Apium. 
Lokor finns i många släkten, men hundkäx 
(Anthriscus sylvestris) bör inte rationaliseras till 
hundloka, eftersom alla dess släktingar är körv- 
lar.

Som utslag av tidigare namngivares klåfingrig
het vill man gärna betrakta älgört, ögonpyrola 
och namnen på krassing (tidigare älggräs, ögon
ljus och krasse', Filipendula ulmaria, Moneses 
uniflora, Lepidium m fl). Men nu är ändringarna 
inne i vår tids floror, och en ny och stor botanist
generation har lärt sig dem. Att ändra tillbaka nu 
skulle bara leda till ny förvirring.

Namn ska vara korta
Korta namn är lättare att lära, säga och skriva än 
långa. I många fall kan två- eller treordiga namn 
dras samman, t ex nordbräken för nordlig lund- 
bräken eller atlantnäckros för atlantisk vit näck
ros (Dryopteris expansa, Nymphaea alba subsp. 
occidentalis).

Det är ovedersägligt att man förlorar informa
tion på sammandragningar. I exemplen får man 
inte veta att nordbräken liknar lundbräken och 
att atlantnäckrosen är vit. Men namn ska vara 
namn, inte beskrivningar. Kanske stöter det nå
gon att rödfruktig nattskatta blivit röd natt
skatta, växten är ju grön. Men jag har aldrig hört 
någon kritisera namnet röd hundrova.

Som alltid gäller att ju mer inarbetade namnen 
är, desto mindre gärna ändrar man. Namnet 
smalbladig lungört har betraktats som fridlyst.

Fyllnadsepitet
Anhängare av ett namnsystem som i detalj åter
speglar växternas släktskap har svårt att fördra 
epitetlösa artnamn, åtminstone om det finns mer 
än en art i släktet. Därför finns det inte mindre än 
92 namn på vanlig i materialet: vanlig låsbräken 
(Botrychium lunaria), vanlig gran (Picea abies 
subsp. abies) osv. Det finns tre skäl att inte an
vända epitetet vanlig: det förlänger namnet, det 
används sällan i praktiken, och det är alltid in
adekvat någonstans. Vanlig nattviol (Platanthera 
bifolia subsp. bifolia) kommer snart att vara för
svunnen från stora delar av sydsverige (gräs- 
svålsart).

Hos kärlväxterna finns det många andra epitet

av den här typen. Träden brukar få ett skog 
tillagt, t ex skogslönn, skogslind (Acer platanoi- 
des, Tilia cordata), och många trädgårdsväxter 
som har ’vildare’ släktingar i vår flora får ett 
trädgård i namnet: trädgårdsapel, trädgårdssal
lat, trädgårdstulpan (Malus domestica, Lactuca 
sativa, Tulipa x gesnerana).

Äkta utmärker ibland att en viss art i ett släkte 
har haft anseende som läkeväxt, t ex äkta hjärt- 
stilla, äkta sötväppling, äkta vänderot (Leo- 
nurus cardiaca, Melilotus officinalis, Valeriana 
officinalis subsp. officinalis). Nu har vi kanske 
svårt att inse varför just de arterna är mer äkta än 
sina nära släktingar. Epitetet används också om 
andra kulturväxter, sannolikt flitigare av flora- 
författarna än av odlarna: äkta hirs, äkta lin 
(Panicum miliaceum, Linum usitatissimum).

Ibland är fyllnadsepiteten lite mera skräddar
sydda, t ex har man kallat Actaea spicata svart 
trolldruva eftersom det finns en röd, och Drosera 
rotundifolia får ibland hetarundsileshår eftersom 
släktet räknar ytterligare två arter i vår flora. 
Agrostemma githago är visserligen ensam i sitt 
släkte, men får ändå heta åkerklätt i högtidliga 
sammanhang.

I Svenska kärlväxtnamn har onödiga epitet 
rensats undan. Rekommenderade namn på de 
växter som nämnts ovan är alltså låsbräken, 
gran, nattviol, lönn, lind, apel, sallat, tulpan, 
hjärtstilla, sötväppling, läkevänderot (bara 
vänderot går inte, eftersom det används om 
subsp. sambucifolia, flädervänderot, i vissa flo
ror), hirs, lin, trolldruva, sileshår, klätt.

Detta innebär inte att alla äkta växter för
svunnit. Det är olämpligt att ta bort äkta i äkta 
johanne sört (Hypericum perforatum), eftersom 
den fyrkantiga (H. maculatum) är mycket vanli
gare traktvis. Och skogsveronika (Veronica 
montana) kan ju inte heta veronika rätt och slätt! 
Läkebetonika (Betonica officinalis) får heta så, 
det i och för sig fullt tillräckliga betonika har inte 
förekommit i modern litteratur.

Epitetens innehåll

De bästa epiteten är sådana som beskriver väx
tens yttre eller dess ståndortskrav. Även om 
namnen ska vara korta, är det ju viktigt att de 
säger något väsentligt om växterna. Man flyttar 
inte gärna över det norska tranestorr till sven
ska: Carex buxbaumii subsp. mutica har ingen
ting med tranor att göra!
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Geografiska begrepp som epitet har accepte
rats. De blir ofta kortare än tänkbara alternativ. 
Hullingfröig lundstjärnblomma (Hultén 1950) 
har ändrats till sydlig lundarv (Stellaria nemorum 
subsp. glochidisperma). En växt, som i Sverige 
bara finns inom ett begränsat område, kan myc
ket väl få ett namn som visar detta, t ex avarönn, 
som utom på Fårö finns i Norge och på Åland, 
och åsljungabjörnbär (Rubus nessensis subsp. 
scissoides), som är glest spridd i nordvästra 
Europa, men i Sverige bara påträffats i åsljunga- 
trakten, där den är rätt vanlig.

Det är olyckligt när två växter i samma släkte har 
epitet med likartad betydelse. Lindberg (1981) 
föreslog kustviol för Viola tricolor subsp. curti- 
sii, men det går lätt att blanda ihop med strand
viol (V. persicifolia). Den förra, en atlantisk 
sanddynsras, har därför fått ett nytt namn, klitt- 
viol.

Samma problem vållar strandmålla (Atriplex 
littoralis) och kustmålla (A. glabriuseula). Båda 
namnen är välkända och borde därför inte änd
ras. Men det norska bruskmelde på den senare är 
så mycket bättre att det var oemotståndligt att 
flytta över det: broskmålla. Namnet kustmålla 
var även sakligt mindre lyckat: kust är ett vidare 
begrepp än strand, men de båda mållorna är lika 
bundna till själva stranden.

Strandgentiana (Gentianella detonsa) och 
kustgentiana (G. baltica) har däremot bibehål
lits. Kustgentianan finns verkligen en bit in i 
landet, medan strandgentianan är en utpräglad 
strandväxt. Arterna förekommer inte tillsam
mans, och andra namn finns ej.

Namn bör inte vara skrattretande. Dessbättre 
finns det alternativ både till skot t skjut ande tak
lök och falsk hundsmörblomma, nämligen ham
marbytaklök och mellansmörblomma (Jovibarba 
sobolifera, Ranunculus fallax).

Slutligen bör namn vara lätta att uttala. Klint- 
snyltrot (Orobanche elatior) är för inarbetat för 
att ändras, men inte är det lätt att säga!

Anslutning till grannspråken

När jag valt mellan i övrigt likvärda namn, har 
jag tagit hänsyn till norska, danska och finska 
namn på växten ifråga. I de fall nybildning av 
namn varit aktuell har jag först undersökt om ett 
namn från grannländerna kan överföras. Även

tyska, engelska och holländska namn har visat 
sig vara av intresse, kanske framför allt de hol
ländska (ur Heukels & van Ooststroom 1974).

När namnskicket redan är stabiliserat har gi
vetvis ingenting ändrats för att uppnå bättre 
överensstämmelse med grannspråken. Det är ba
ra att lära sig att siv och sev på danska resp 
norska är Juncus, inte Scirpus et consortes.

Några formsaker

Sammanskrivning av epitet och basnamn är regel 
om båda är osammansatta, t ex gråbinka (Erige- 
ron acer). När något av dem är sammansatt hän
der det att bruket varierar, t ex grådunört/grå 
dunört (Epilobium lamyi). Här får man bedöma 
varje fall för sig. Finsk näckros är bättre än 
finnäckros (en särskilt fm näckros?), men finn- 
ögontröst är lättare att säga än finsk ögontröst 
(Nymphaea tetragona, Euphrasia rostkoviana 
subsp. fennica). Om allt annat väger lika och 
praxis växlar bör man välja sammanskrivning, 
eftersom namnen blir behändigare så; alltså grå- 
dunört.

Bindestreck i sammansättningar, t ex back- 
smörblomma, har-ris (Ranunculus polyanthe- 
mos, Cytisus seoparius) var vanliga för inte så 
länge sedan. Flitigt bruk av bindestreck verkar 
dock småskola. I Svenska kärlväxtnamn är de 
helt bortrationaliserade, även i sammanställ
ningar som fjällen, luddunört, söttörel och ryss
starr (Juniperus communis subsp. nana, Epilo
bium parviflorum, Euphorbia dulcis, Carex 
praecox). Det är kanske radikalt, men de som 
använder namnen vet att de sysslar med växter 
och har inga verkliga svårigheter att se vilka de 
ingående orden är.

Singularform har föredragits före pluralform om 
bruket växlar. Det blir alltså jordgubbe och 
aftonstjärna för Fragaria x ananassa och Or- 
nithogalum nutans. Men när pluralformen över
väger klart bevaras den: man bör alltså säga 
smörbollar, svartkämpar och ängsnycklar (Trol- 
lius europaeus, Plantago lanceolata, Dacty- 
lorhiza incarnata subsp. incarnata).

Genus på släktnamn. Man ser ibland orden bra
ken, gröe, starr och try behandlas som neutrum, 
men enligt Svenska Akademiens ordlista (1973) 
har de realgenus. Det heter alltså stor låsbräken, 
smalbladig ängsgröe (om man inte rentav före
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drar namnlistans smalgröe), blek vispstarr och 
rysk blåtry. Det heter också kal backglim (Bo- 
trychium virginianum, Poa pratensis subsp. an- 
gustifolia, Carex digitata var. pallens, Lonicera 
caerulea subsp. pallasii, Silene nutans var. glab
ra).
Tillägg av s i fogen mellan epitet och basnamn är 
ofta nödvändigt i treledade namn för att visa vart 
mellanledet hör. Fjällklubbstarr (Carex bux- 
baumii subsp. mutica) är fjällens klubbstarr, inte 
fjällklubbens starr (den hade haft namnet fjäll- 
klubbsstarr). Högfjällsveronika (Veronica alpina 
subsp. australis) är däremot högfjällets veronika, 
utelämnar man s blir det en högfjällveronika (V. 
alpina subsp. alpina).

Vad händer nu?
Sätt gärna ner dina funderingar i det här ämnet 
på ett papper och sänd till mig! Förmodligen har 
du, när du läst dessa rader, reagerat positivt på 
en del, negativt på annat. Jag vill gärna veta mer 
om hur opinionen egentligen är. Om du är intres
serad av att gå igenom Svenska kärlväxtnamn 
och kommentera de olika namnen sänder jag 
gärna ett ex. Upplagan är dock inte så stor, så 
gör bara detta om du verkligen får tid att arbeta 
med den!

Alla kommentarer kommer att tas tillvara i 
arbetet med en ny upplaga, som förhoppningsvis 
ska bli den definitiva. Tills dess är det också 
meningen att de vetenskapliga namnen ska vara 
kritiskt granskade. Uppgifter om de olika väx
ternas förekomst i de nordiska länderna ska ingå, 
och de växter som (ännu) inte har svenska namn 
ska också få vara med. Mycket arbete återstår, 
men förhoppningsvis ska en sådan förteckning 
kunna bli klar inom överskådlig tid.

Thomas Karlsson 
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