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Liljor och liljeträd
ROLF DAHLGREN

Dahlgren, R. 1985: Liljor och liljeträd. [Lilies and lily trees.] Svensk Bot Tidskr 79- 
1-16. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The families Liliaceae and Amaryllidaceae in their classical circumscriptions are highly 
heterogeneous. The Liliaceae s. lat. comprise, in fact, a number of well delimited, 
supposedly monophyletic units which should be treated as separate families, if the 
family concept in the dicotyledons is followed. The liliifloran families can be arranged 
into a number of orders, the two largest of which are the Asparagales and the Liliales. 
Representatives of the former have as a rule (at least when the fruit is a capsule) seeds 
with a black, phytomelaniferous outer epidermis and a more or less collapsed inner 
integument in the seed coat. The flowers also usually have septal nectaries, the tepals 
are unspotted, and the style is usually single and little or not at all divided. Members 
of the Liliales never have phytomelaniferous seeds, the inner layer of the seed coat is 
better preserved, the tepals are often spotted or variegated, nectaries are present on the 
base of the tepals, and the style is generally branched or separated from the base into 
three stylodial branches. The Asparagales consist of c. 30 families, e.g. Convallaria- 
ceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae and 
some woody families. The Liliales consist of Liliaceae s. str. (with lilies, tulips and a 
few more genera), Iridaceae, Colchicaceae and Alstroemeriaceae. The Orchidaceae 
probably evolved from early members of the Liliales.
Rolf Dahlgren, Botanical Museum, Gothersgade 130, DK-1123 Copenhagen, Denmark.

Det har varit sed att fördela flertalet enhjärt- 
bladiga växter med färgad, kronlik kalk, orki
déerna undantagna, på familjerna Liliaceae, 
Amaryllidaceae och Iridaceae. I Liliaceae har 
man placerat former med hypogyna blommor, 
i de båda andra sådana med epigyna. Amaryl
lidaceae har fått omfatta dem som har sex 
ståndare, Iridaceae dem som har tre.

Denna indelning kan tyckas enkel och klar. 
De som har velat spjälka upp Liliaceae (och 
Amaryllidaceae) i flera familjer har gärna be
traktats med skepsis, som ”splitters”, även om 
man har vant sig vid att en del exotiska famil
jer brutits ut.

Europa, som har varit ledande inom taxono- 
min fram till i vår tid, är relativt fattigt på lil
jeväxter. Detta kan kanske förklara att man 
där aldrig har funnit det särskilt angeläget att 
dela upp t ex Liliaceae på ett flertal familjer, 
även om man någon gång har urskilt dem med 
bärfrukt som Convallariaceae.

Annorlunda blir det om man ser liljeväx
terna i ett globalt perspektiv, och tränger in i 
deras morfologi, embryologi, anatomi och

kemi. Mångfalden blir då till en början förvil
lande. Redan så påtagliga egenskaper som an
talet ståndare, kalkens placering (hypo- och 
epigyni), kalkbladens sammanväxningsförhål- 
landen, frukttyper, frönas färg och form, ut
seendet på de underjordiska delarna (lök, 
stamknöl, rhizom), bladställning och bladmor
fologi varierar starkt. Ser man på detaljer som 
nektarietyp, pollenkornens utformning, ke
miskt innehåll, t ex gifter, blir mångfalden 
ännu större.

Vissa exotiska liljeväxter är buskar eller 
träd, de senare ibland med stam som kan ha 
betydande sekundär tjocklekstillväxt. Det är 
emellertid uppenbart att dessa liljeträd inte ut
gör en enhetlig grupp. Några har klar anknyt
ning till sinsemellan obesläktade, örtartade 
former.

Obenägenheten att dela upp Liliaceae går 
igen även i delar av världen där liljeväxterna 
är särdeles rikt differentierade, t ex i Austra
lien. Här har man klassificerat de mest diver
gerande former som ”Liliaceae”.

I större verk, som Englers Pflanzenfamilien



2 Rolf Dahlgren SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)

Fig 1. Kapslar med frön av liljeväxter. - A: Allium odorum (Alliaceae), en representant för Asparagales. - 
B: Fritillaria imperials (Liliaceae), en representant för Liliales.

*3 K

(Krause 1930, Pax & Hoffmann 1930) är Lilia
ceae och Amaryllidaceae stora grupper, som 
indelas i en mängd tribus (släktgrupper under 
familjenivå). Det är en klar diskrepans mellan 
denna systematik och den som accepterats 
inom de tvåhjärtbladiga växterna, där något 
hundratal familjer upprättats för växter med 
femtaligt foder, femtalig krona, fem eller tio 
ståndare och två till fem fruktblad. Dessa tri
bus inom Liliaceae speglar inte alls släktskaps
förhållandena inom gruppen, och deras egen
skaper har inte på allvar jämförts förrän under 
senare år. När Hutchinson (1934, 1959) upp
höjde vissa till familjer blev mångfalden tyd
ligare, men grupperingen var fortfarande arti
ficiell. Cronquists (1968, 1981) och Takhtajans 
(1969, 1980) system ger heller ingen klar bild 
av liljeväxternas evolution. Det är först i Hu
bers (1969) arbete Die Samenmerkmale und 
Verwandtschaftsverhältnisse der Liliißoren som 
huvudlinjerna bland liljeväxterna skisseras 
upp. Hubers arbete är emellertid oöversiktligt 
och svårläst, och är därför sällan beaktat i den 
taxonomiska litteraturen.

Tillsammans med kolleger har jag under se
nare år varit sysselsatt med jämförande studier 
inom de enhjärtbladiga växterna (Dahlgren & 
Clifford 1982). Deras troliga evolution har 
skisserats i Dahlgren & Rasmussen 1983 och 
deras systematik i Dahlgren, Clifford & Yeo 
1985. Våra slutsatser stämmer i stort sett över

ens med Hubers vad beträffar relationerna 
inom Liliiflorae. Min avsikt med den här arti
keln är att påpeka särdragen hos ett antal fa
miljer av liljeväxter med välkända represen
tanter i vildfloran eller i våra trädgårdar. Vissa 
mindre kända, men i olika avseenden intres
santa, familjer har också tagits med. Det ska 
visa sig att Liliaceae i sin snävt avgränsade 
form utgör en ganska liten och speciell släkt
grupp, som inte har mycket att göra med väx
ter som liljekonvalj, sandlilja, daglilja, hyacint 
och lök, vilka alla brukar ingå i denna familj.

Förmodat primitiva tropiska liljeväxter

Några förmodat primitiva familjer av liljeväx
ter kännetecknas av skaftade blad med bred 
bladskiva och ofta nätformig nervatur. Blad
basen är hos dessa inte utformad som en 
stjälkomfattande slida som hos de flesta en
hjärtbladiga växter. Vissa är klättrande, andra 
är upprätta örter eller busklika.

Det intressanta är att dessa växter på olika 
sätt visar likheter med bestämda tvåhjärtbla
diga växter (Lactoridaceae, Annonaceae, Ari- 
stolochiaceae), som ofta har tretaliga blommor 
och pollenkorn med en apertur. Likheterna 
omfattar bl a bladbyggnad, spridda, icke pa
rallella klyvöppningar, oansenlig och gulblek 
blomma, ståndare med pollensäckar nedanför 
spetsen, och frön med rikt endosperm och litet
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Fig 2. A: Trillium grandiflorum (Trilliaceae). — B: Eustrephus latifolius {Luzuriagaceae). — C: Tamus com
munis (Dioscoreaceae). — D: Calectasia cyanea (Dasypogonaceae).
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embryo. De har vanligen underjordiska knö
lar, men rhizom förekommer också ofta. Fröna 
är aldrig svarta. Man kan tänka sig att vissa av 
dessa växter liknar de enhjärtbladiga växter
nas ursprungsformer.

Inga direkta ”liljor” hör hit. De flesta famil
jerna är tropiska; den största är Dioscoreaceae 
med den mediterrana Tamus communis (fig 
2C) och släktet Dioscorea, som bl a omfattar 
batat.
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Familjen Trilliaceae, med Trillium (fig 2A) 
och Paris (ormbär) kan eventuellt anknytas till 
den här familjegruppen, men är mera perifer.

Asparagales och Liliales

De föregående familjerna placeras ibland i en 
ordning, Dioscoreales (eller eventuellt två, 
Dioscoreales och Stemonales). Nästan alla öv
riga liljeväxter kan grupperas i två huvudkom
plex, ordningarna Asparagales och Liliales. 
Dessa motsvarar Hubers (1969) ”asparagoide” 
resp ”colchicoide Liliiflorae”. Tabell 1 ger en 
jämförelse.

Det bör sägas att det Finns ett fåtal fall där 
det är svårt att placera släkten i familj och 
tom ordning. Några tropiska släkten, som 
Diosporum och Clinlonia, har hittills placerats 
i Convallariaceae (Asparagales), men är antag
ligen inte alls nära besläktade med dessa utan 
hör förmodligen till Uvulariaceae (Liliales). 
Den viktigaste skiljekaraktären mellan ord
ningarna, förekomsten av svart pigment (fyto- 
melan) i fröskalet, går inte att bedöma. Fyto- 
melan bildas nämligen nästan bara hos repre
sentanter med kapsel, och de nämnda släktena 
har bär.

Familjerna i Asparagales

De kanske viktigaste kriterierna för Asparaga
les är att det inre lagret av fröväggen är sam
manpressat till en tunn strukturlös hinna, och 
att det yttre — när frukten är en kapsel — näs
tan alltid är inkrusterat med det svarta ämnet 
fytomelan (t ex hos Allium, fig 1A). Detta 
ämne är rikt på kol och är utomordentligt re
sistent. På så vis har det skett en kompensation 
för den på det hela taget sämre utvecklade frö
väggen. När frukterna är bär, som i Convalla
riaceae, är fytomelanlagret inte nödvändigt, 
och cellerna i det yttre lagret av fröväggen är 
tunnväggiga. Ibland har fröna fytomelan trots 
att frukten är ett bär, t ex i Asparagaceae, Gei- 
lonoplesium i Luzuriagaceae och Dianella i 
Phormiaceae, kanske ett tecken på att dessa 
har fått bärfrukt sent i utveckligen och att fy- 
tomelanet ännu inte försvunnit (som egenska
per utan funktion tenderar att göra under ut
vecklingens lopp).

Inom Asparagales kan man urskilja upp till 
ca 30 familjer, färre om man ställer lägre krav

Några facktermer
Apertur: tunt parti av pollenkornets vägg, oftast 

springformad eller cirkelrund.
Arillus: köttigt hölje runt frö; har olika ursprung, 

form, färg och struktur hos olika växtgrupper; 
underlättar spridning med fåglar och andra 
djur genom att det är näringsrikt eller på annat 
sätt lockande.

Endospernr. en för blomväxterna speciell närings- 
vävnad som uppstår vid befruktningen och 
växer parallellt med embryot. I det mogna 
fröet omger endospermet embryot, eller också 
har det förbrukats av detta.

Epigyni: förhållandet att blommans hylle utgår 
från fruktämnets övre del; blomman (egentli
gen blombladen) är ”översittande”.

Fyllokladium: en stamdel som är plattad, bladlik 
och assimilerande; bladen är härvid ofta små 
och oansenliga; en anpassning till torrt klimat.

Hypogyni: motsatsen till epigyni (se ovan); för
hållandet att blommans hylle utgår från frukt
ämnets bas; blomman (egentligen blombla
den) är ”undersittande”.

Klyvöppning: särskilda celler i bladhuden som 
bildar spalter genom vilka växtens gasutbyte 
med luften sker.

Lök: kort, platt stamdel och därpå sittande, ner
till eller i sin helhet köttiga, näringsfyllda blad 
(”lökfjäll”).

Nektarium: ytlig cellvävnad som avsöndrar nek
tar, dvs en sockerhaltig vätska; denna fungerar 
som lockmedel för insekter och eventuellt 
andra djur.

Rafider: mikroskopiska buntar av nålar bestå
ende av kalciumoxalat och inneslutna i slem- 
fyllda celler (eller säckar).

Rhizom: långsträckt, horisontell, underjordisk 
stamdel; ofta mer eller mindre förtjockad och 
då näringslagrande.

Sekundär tjocklekstillväxt: tillväxt i tjocklek som 
sker långt efter organets anläggning; används 
här om stammen på vedartade växter som har 
förmåga att successivt öka i tjocklek och 
ibland bli veritabla träd.

Septalnektarier: nektarier (se ovan) som utgör 
gångar eller fickor i fruktämnets skiljeväggar.

Stamknöl (corm): kort, förtjockat, vertikalt, un
derjordiskt stamavsnitt.

Taxonomi: konstruerandet av ett system (en klas- 
sifikation) av hierarkiskt ordnade enheter 
(taxa).

på att de ska vara monofyletiska, dvs utgöra 
resultatet av en enda utvecklingsgren, och 
samtidigt vara möjliga att karakterisera. Jag 
kommer här endast att omnämna ungefär hälf
ten. — Siffrorna efter familjenamnen anger 
det ungefärliga antalet släkten och arter.
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Luzuriagaceae 6:8
En sydhemisfärisk grupp av buskar och klät- 
terväxter med parallellnerviga blad, som starkt 
liknar fyllokladierna hos Ruscus och Semele 
(Ruscaceae). Blommorna är små, vita och 
stjärnformade eller (som hos Behnia i Syd
afrika) klocklika. Frukten är ett bär, men kan 
spricka upp, som hos Euslrephus (fig 2B) i Au
stralien. Fröna kan ha fytomelan (australiska 
taxa) men saknar det oftast.

Convallariaceae 19:110
En främst nordhemisfärisk, tempererad-boreal 
familj av bladiga örter med rhizom och varie
rande utseende på blomställningen. Blom
morna är hypogyna, ofta klocklika, med sex 
ståndare och trerummig pistill. Frukten är ett 
bär med bleka frön. Hit hör några släkten som 
är vanliga i våra trakter, Convallaria (liljekon
valj), Maianthemum (ekorrbär; omslaget) och 
Polygonatum (rams). Ofta odlade prydnads
växter är Aspidistra och Smilacina. Någon 
gång är frukten läderartad och uppsprickande, 
t ex hos Liriope.

Asparagaceae 3:305
Familjen är vittspridd i Gamla världen, ofta i 
ökenartade områden, och omfattar buskar och 
örter vars blad är reducerade till små fjäll. As
similationen har övertagits av grenarna; de 
tunnaste av dessa sitter ofta i små knippen, 
som hos vår odlade sparris (Asparagus offici
nalis). Blommorna sitter ensamma eller sam
lade i flocklika grupper längs grenarna. De är 
hypogyna, oansenliga, en- eller tvåkönade, 
och har sex ståndare och trerummig pistill. 
Frukten är ett bär (eller har ibland torr frukt
vägg) med svarta frön. Asparagus och det ny
ligen urskilda släktet Protasparagus innehåller 
tillsammans nära 300 arter. Bladlika fyllokla- 
dier, som i Ruscaceae, Finns i släktet Myrsi- 
phyllum (12 arter).

Ruscaceae 3:8
En främst mediterran familj, som står nära As
paragaceae. Den kännetecknas av bladlika fyl- 
lokladier. Små enkönade blommor sitter på 
över- eller undersidan av dessa, längs deras 
kant, eller vid deras bas. Ståndarsträngarna är 
förenade till ett rör, och ståndarknapparna är

utåtriktade (extrorsa). Bären, som ofta är ly
sande röda, har vita, fytomelanfria frön. Pol
lenkornen är också annorlunda än i Asparaga
ceae. Hit hör t ex Ruscus aculeatus, en vanlig 
buske i medelhavsområdet.

Dracaenaceae 2:130
Familjen förekommer framför allt i Gamla 
världens tropiker, och omfattar stora örter, 
buskar och slanka till mäktiga träd, t ex drak- 
blodsträdet, Dracaena draco. Bladen är ofta 
suckulenta, ibland mer än meterlånga, och sit
ter i basal rosett (om stammen är underjordisk) 
eller i rosetter på grenändarna. Blommorna är 
vita eller gula till gröna, och kalkbladen är ofta 
rörlikt förenade. Ståndarna är sex och pistillen 
trerummig. Frukten är ett bär eller en stenfrukt 
med bleka frön. Släktet Dracaena (Fig 3A) om
fattar ett 80-tal arter, av vilka några är popu
lära rumsväxter (ofta kallade ”palmliljor”). 
Vissa arter inom släktet Sansevieria (50 arter, 
bl a rumsväxten ”svärmors tunga”), står så 
nära Dracaena att det är problem att skilja 
släktena åt.

Nolinaceae 4:150
Denna familj förekommer, till skillnad från 
Dracaenaceae, i Nya världen, och växer mest 
i torra områden. Den omfattar bl a träd med 
en stam på mer än ett par meter. Frukten är 
torr och sluten, en nöt, och fröna är bleka. 
Familjen står uppenbarligen närmast Dracae
naceae, däremot inte nära Agavaceae, en an
nan familj av trädliljor som växer i samma om
råden (se nedan). Nolina (25; fig 3 B) och Da- 
sylirion (20) i Kalifornien, Texas och Central
amerika är de viktigaste släktena.

En annan familj, Asteliaceae, är koncentre
rad till södra halvklotet, och omfattar örter (t 
ex Astelid) såväl som träd, ibland ganska stora 
(Cordyline), men är sannolikt inte så nära be
släktad med Dracaenaceae eller Nolinaceae. 
Frukten är här oftast bär.

Dasypogonaceae 7:53
Denna familj är helt begränsad till Australien 
och består av örter, buskar eller ibland mer än 
fem meter höga träd (Kingia) med sega, fi
brosa blad i basal rosett eller (hos träden) i
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Fig 4. Exempel på liljeträd av släktet Yucca (Agavaceae). - A: Y. filamentosa. - B: Y. hrevifolia.
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grenspetsarna. Det är en variabel grupp med 
nöt eller kapsel och bleka frön. Trädartad är 
Kingia australis (fig 3C) i sydvästra Austra
lien. Vissa arter av släktet Lomandra ser mer 
ut som starr eller tåg än som liljeväxter.

Calectasia kan antingen placeras i Dasypo- 
gonaceae eller i en egen familj, Calectasiaceae. 
Släktet är sydaustraliskt och omfattar en art, 
en låg buske med styva, gräslika blad och vio
letta, pappersartade blommor (fig 2D).

Xanthorrhoeaceae 1:15
Det enda släktet, Xanthorrhoea, omfattar ro
sett-träd eller låga växter med kort stam. Bla
den är smala och sega och blomställningen är 
ett skaftat, ofta långt ax. De små, vita blom
morna sitter tätt, frukten är en kapsel och 
fröna är svarta och liknar inte dem hos Dasy- 
pogonaceae. Stammen på Xanthorrhoea preis- 
sii, ”black boy” (fig 3D) i sydvästra Australien

kan man använda till konsthantverk (träskålar 
o d).

Agavaceae 8:300
En helt amerikansk familj, som omfattar örter 
och ibland ganska stora, förgrenade träd (som 
Yucca hrevifolia, fig 4B). Bladen är sega eller 
mycket köttiga. Deras sega fibrer kan använ
das till rep (t ex Agave sisalana). Blomställ
ningarna är ofta mäktiga, och blommorna är 
rörlika eller öppna, hypogyna (t ex hos Yucca) 
eller epigyna (t ex hos Agave). Ståndarna är 
sex. Frukten är oftast en kapsel och fröna är 
svarta. Släkten med hypogyna blommor fördes 
tidigare ofta till Liliaceae, de med epigyna till 
Amaryllidaceae, vilket kan illustrera hur me
kaniskt taxonomin fungerade. Agave (200) och 
Furcraea (20) ingår i underfamiljen Agavoi- 
deae, som har epigyni, medan Yucca (40; fig 
4A, B) och Hesperaloe (2) utgör Yuccoideae, 
med hypogyni. Kromosomuppsättningen är

Fig 3. Exempel på liljeträd. — A: Dracaena-art odlad vid Gardasjön (Dracaenaceae). — B: Nolina-art i 
Mojave-öknen i Kalifornien (Nolinaceae). — C: Kingia australis (Dasypogonaceae). — D: Xanthorrhoea 
preissii (Xanthorrhoeaceae).
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Tabell 1. En jämförelse mellan Asparagales och Liliales.

Karaktär Asparagales Liliales

Rafider Vanliga Saknas vanligen
Växtsätt Ofta rosett-träd, 

buskar, suckulenter; 
många lökväxter

Inga rosett-träd, få 
buskar, mest örter med 
stamknöl eller rhizom

Blomställning Ofta väl avgränsad 
från den vegetativa 
delen, ofta på blad
lös, köttig stängel

Ofta mindre väl avgrän
sad från den vegetativa 
delen, sällan bladlös 
stängel

Kalkblad Vanligen utan fläck
mönster el striering

Ofta med fläckmönster 
eller striering

Nektarier Vanligen i fruktäm
nets skiljeväggar

Vanligen på basen av 
kalkbladen

Ståndarknappar Öppnas nästan all
tid inåt (introrsa)

Öppnas ofta utåt 
(extrorsa)

Stift Nästan alltid ett, 
odelat

Oftast treflikigt eller 
tredelat från basen

Frukttyp Bär eller kapsel Nästan alltid kapsel
Fröets epider
mis (om kapsel)

Med fytomelan, svart Fytomelan saknas

Fröväggens inre 
skikt (bildat 
av inre integu- 
mentet)

Normalt hoptryckt 
till en tunn hinna 
utan tydliga celler

Normalt med bevarad 
cellstruktur

mycket karakteristisk inom familjen och över
ensstämmer med den hos Hosta.

Phormiaceae 7:32
En liten familj, koncentrerad till Australien, 
sydöstra Asien och öarna i Stilla Havet. Den 
omfattar örter med blad, som är hoptryckta 
från sidan i slidregionen. Blommorna är hypo- 
gyna, oftast blå, och pollenkornen är egenar
tade genom att ha en treflikig apertur. Frukten 
är en kapsel. Phormium (2) omfattar upp till 
2,5 meter höga örter på Nya Zeeland; P. tenax, 
nyzeeländskt lin, är en spånadsväxt.

Ixioliriaceae 1:1—5
Familjen omfattar bara släket Ixiolirion (fig 
5C) i sydvästra Asien, ett släkte som på grund 
av sina epigyna blommor ofta placerats i 
Amaryllidaceae. Dess stjälk är emellertid bla- 
dig, medan bladen hos Amaryllidaceae alltid 
sitter i basal rosett, den underjordiska delen är

en stamknöl, medan amaryllidaceerna har lök, 
och blomställningen är klaselik, medan ama- 
ryllidaceer har en falsk flock. Dessa och andra 
egenskaper antyder att Ixiolirion inte är sär
skilt nära besläktad med Amaryllidaceae. 
Blommorna är violetta till vita. Frukten är en 
kapsel med svarta frön.

Hemerocallidaceae 1:16
Också denna familj består av ett enda släkte, 
Hemerocallis, dagliljor (Fig 5A), som förekom
mer främst i tempererade delar av Asien. De är 
örter med rhizom (ej lök) och bladig stam; 
blomställningen är en dubbelkvast. Blom
morna är påtagligt liljelika, gula till rostfär
gade och hypogyna. De har septalnektarier 
(egentliga liljor har nektarier på kalkbladens 
bas) och fröna är kantiga och svarta av fyto- 
melan (egentliga liljor har platta, bleka frön). 
Hemerocallis är troligen närmast besläktad 
med Asphodelaceae och Ixioliriaceae.
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Asphodelaceae 18:800
Familjen tillhör Gamla världen och har cen
trum i södra Afrika. Den omfattar framför allt 
örter, men också träd (släktet Aloe). Bladen är 
ofta tjocka och köttiga, ibland med taggar 
längs kanten, blomställningen är en långskaf- 
tad, enkel eller förgrenad klase, och blom
morna är hypogyna, ofta rörformiga, vita eller 
ofta gula, orange eller röda. Frukten är en kap
sel med svarta frön som ofta omges av en aril- 
lus. Kemiskt karakteriseras Asphodelaceae av 
att innehålla antrakinoner i stället för steroid- 
saponiner, som finns hos de flesta andra fa
miljer i Asparagales.

Vissa släkten inom familjen är måttligt suc- 
kulenta, såsom Asphodelus (12), som förekom
mer med flera arter på störd mark i medelhavs
området, Asphodeline (15; fig 5 B) och Tra- 
chyandra (50), som liknar Anthericum i föl
jande familj ganska mycket. Kniphofia (79) i 
Afrika, med gulröda, täta blomax hör också 
hit.

En annan släktgrupp omfattar extrema 
bladsuckulenter, med H/oe(330), Gasteria)50) 
och Haworthia (150). Aloe omfattar både de
cimeterhöga rosettväxter och ”liljeträd” av 
upp till 7 meters höjd (A. dichotoma, A. bai- 
nesii). Till Gasteria hör mest relativt små ro- 
settsuckulenter med krökt, rödaktigt kalkrör, 
och till Haworthia hör smärre suckulenter med 
vita, ensymmetriska blommor.

Anthericaceae 33:620
Anthericaceae är sannolikt ingen enhetlig 
grupp. I synnerhet utgör ett antal australiska 
släkten, de flesta blåblommiga, ganska avläg
set besläktade enheter, var och en med osäker 
anknytning. Flertalet är örter, oftast med rhi- 
zom och ofta med uppsvällda rötter. Bladen är 
sällan köttiga. Blommorna är hypogyna med 
vita eller blå kalkblad. Frukten är en kapsel 
med svarta frön. Flera embryologiska och ke
miska egenskaper skiljer familjen från Aspho
delaceae.

Till Anthericaceae hör Anthericum (65; fig 
5D), sandliljorna, och Chlorophytum, med 
80— 100 arter, varav somliga är vanliga rums- 
växter. Av de disparata släktena i Australien 
kan nämnas Thysanotus (47) med foderblads- 
lika yttre kalkblad och violetta, fransade inre 
(fig 6A).

Funkiaceae 3:12

Hit hör främst släktet Hosta (ca 10), som före
kommer på norra halvklotet och ofta odlas 
som prydnadsväxter. Det är örter med rhizom 
och ofta breda och skaftade blad. De violetta 
eller vita, klocklika, hypogyna blommorna sit
ter i klasar. Kapseln har svarta frön. Kromo- 
somuppsättningen hos Hosta överensstämmer 
med den i Agavaceae, och familjen verkar på 
det hela taget intermediär mellan Agavaceae 
och Hyacinthaceae.

Hyacinthaceae 40:900

Denna ganska stora familj har en vidsträckt 
utbredning, men är koncentrerad till södra 
Afrika, medelhavsområdet och sydvästra 
Asien. Det är örtartade växter med lök och 
basal bladrosett. Bladen är ofta något köttiga, 
och stjälken är bladlös och avslutas av en 
klase. Blommorna är hypogyna, ofta blå eller 
vita, ibland klocklika, och har sex ståndare. 
Kapseln innehåller svarta frön.

Den här gruppen behandlas ofta som Scil- 
/a-gruppen inom Liliaceae, och omfattar bl a 
Hyacinthus (3, hyacint), Scilla (80) och några 
närstående släkten som Puschkinia och Chio- 
nodoxa, Ornithogalum (100; fig 6D), Urginea 
(50—100), sjölök, Muscari (55), pärlhyacint, 
Bellevalia (50) och det kanske något perifera 
släktet Camassia (4) i Amerika.

Alliaceae 30: ca 720
Familjen, som har stor utbredning, står ganska 
nära Hyacinthaceae och skiljer sig kanske 
främst genom att blomställningen vanligen är 
flocklik, omgiven av två eller fler stödblad. 
Hos Allium och några andra släkten finns spe
cifika svavelföreningar (lökoljor). Också dessa 
växter har kapsel och svarta frön.

Hit hör förutom Allium (550; fig 6C) en rad 
amerikanska släkten, av vilka några odlas som 
prydnadsväxter, t ex Brodiaea (10). Dessutom 
ingår ett par släkten, som har rhizom i stället 
för lök: Agapanthus (7; fig 6B) och Tulbaghia 
(24), båda med centrum i södra Afrika.

Amaryllidaceae 50:860
Amaryllidaceerna har en stor utbredning med 
centra i södra Afrika och Anderna i Sydame
rika. Familjen avviker från Alliaceae främst
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Fig 5. Örtartade representanter för Asparagales. — A: Hemerocallisfulva (Hemerocallidaceae). — B: Aspho- 
deline lutea (Asphodelaceae). — C: Ixiolirion tataricum (Ixioliriaceae). — D: Anthericum liliago (Antheri- 
caceae).
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genom att blommorna är epigyna och genom 
att en bestämd sorts alkaloider förekommer 
(Alliaceae och Hyacinthaceae har ofta steroid- 
saponiner, vilket saknas i Amaryllidaceae). 
Kapseln innehåller svarta (sällan gröna) frön.

Familjen omfattar många välkända pryd
nadsväxter, t ex de amerikanska Hippeastrum 
(55 — 75) och Zephyranthes (60), de främst syd
afrikanska Haemanthus (40), Cyrtanthus (50), 
Clivia (4), Amaryllis (1) och Nerine (30), och
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Fig 6. Örtartade representanter för Asparagales. — A: Thysanotus-art (Anthericaceae). — B: Agapanthus 
orientalis (Alliaceae). — C: Allium heldreichii (Alliaceae). — D: Ornithogalum thyrsoides (Hyacinthaceae).
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det nästan pantropiska släktet Crinum (130; 
fig 7A). Släktena Pancratium (20; fig 7B) och 
HymenocaUis (55) har bikronelika utskott från 
ståndarsträngarna, medan Narcissus (27) har

bikrona från kalkbladen. Dessutom hör Ga
lanthus (5), snödroppe, och Leucojum (8), snö
klocka, hit. De senare tre släktena är koncen
trerade till medelhavsområdet.



Familjerna i Liliales

Bortsett från orkidéerna, som oftast får bilda 
en egen ordning, består Liliales av ca sju fa
miljer. De är nästan alltid örtartade (några få 
iridaceer är förvedade) och har rhizom, under
jordisk knölstam eller lök. De har oftast bladig 
stjälk, fläckmönstrade kalkblad med nektarier 
vid basen, och nästan alltid kapsel. Fröna är 
brunaktiga eller ofta bleka (fig IB).

Uvulariaceae 8:50
Familjen omfattar rhizomväxter, som kan på
minna om vissa släkten i Convallariaceae. 
Stjälken är bladig, blommorna är hypogyna 
och har sex ståndare, och kalken är ofta vit. De 
tre yttre kalkbladen kan ha en säcklik sporre. 
Frukten är hos några släkten bär, men annars 
kapsel.

Hit hör Tricyrtis (11; fig 7C) i östra Asien, 
ofta odlad som prydnadsväxt, och påtagligt 
liljelik genom sin mönstrade kalk. Också Di- 
sporum (20), Clintonia (6) och Uvularia (5) od
las. Dessa släkten är nordhemisfäriska och hör 
hemma i skuggiga biotoper.

Colchicaceae 17:170
De växter som räknas hit skiljer sig från Uvu
lariaceae genom att ha knölstam. En del har 
lång klättrande stam, andra, t ex Colchicum, 
har en mycket kort stam. Vissa släkten har 
blommor i klase, och kan då ytligt påminna 
om representanter för Hyacinthaceae. Flera 
har speciella alkaloider (colchicin och besläk
tade föreningar).

Hit hör Colchicum (inkl Merendera och Bul- 
hocodium mer än 70 arter; fig 7D) med cen
trum i sydvästra Asien. Genom sina långa, 
nedtill rörformigt förenade kalkblad (inte 
blomskaft!) är släktet rätt speciellt i familjen. 
Gloriosa (6), som förekommer från Afrika till 
östra Asien, omfattar klättrande ”liljor” med 
röda, gula eller vita blommor, vars stift bildar 
90 graders vinkel med fruktämnet. Flera släk
ten är koncentrerade till södra Afrika.

LUiaceae 13:385
Liliaceae sensu stricto är en i stort sett nordhe- 
misfärisk familj med centrum i Asien. Den 
kännetecknas av lök, hypogyna blommor med 
sex ståndare och kapsel med ofta platta, bleka,
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myntformade frön (fig IB). Vissa andra sär
drag, t ex en bestämd typ av embryosäckbild- 
ning (Fritillaria-typen) är också karakteristisk. 
Hit hör Gagea (90, vårlök), Lloydia (18), Tu- 
lipa(ca 100, tulpan), Erythronium (20), Fritilla
ria (100; fig 8A) och Lilium (75).

Lilium (fig 8B) utgör alltså de äkta liljorna. 
Det är ett variabelt släkte. Bladen kan vara 
strödda eller kransställda, blommorna kan 
sitta enstaka eller få till många i en lång klase, 
och kalkbladen kan vara vita, gula, roströda 
eller mörkröda. De har ofta ett dropplikt 
mönster och har nektarium vid basen. Löken 
har talrika och ofta inte särskilt tätt omslu
tande lökfjäll, och ser därför annorlunda ut än 
t ex en hyacintlök. Lök har också säkerligen 
utvecklats oberoende i Hyacinthaceae och Li
liaceae.

Calochortus (60), i Amerika, överensstäm
mer med Liliaceae i flera hänseenden — släk
tet har bl a lök — men de yttre kalkbladen är 
korta och foderbladslika, och embryosäcken 
bildas enligt normaltypen. Man kan eventuellt 
placera släktet i en egen familj, Calochorta- 
ceae.

Iridaceae 70:1400
Denna stora familj definieras lätt genom sina 
epigyna blommor med tre ståndare, som står 
mitt för de yttre kalkbladen, genom kapsel
frukten och de bleka fröna. Några undantag 
finns från denna diagnos, t ex Isophysis på 
Tasmanien med hypogyna blommor. Oftast är 
bladen svärdformiga, plattade från sidorna 
och ridande. Växterna har rhizom eller oftast 
stamknöl, mycket sällan egentlig lök. Famil
jens omfattning har aldrig ifrågasatts. Hit hör 
t ex Iris (200; fig 8C, svärdsliljor), Tigridia 
(15), Gladiolus (150), Freesia (20), Tritonia (40) 
och Crocus (80). Centrum för familjen är södra 
Afrika, men utbredningen omfattar stora delar 
av främst södra halvklotet.

Alstroemeriaceae 4:160
Denna familj är begränsad till Syd- och Cen
tralamerika och kännetecknas av rhizom, från 
vilket det utgår rötter som ofta är uppsvällda 
och näringslagrande. Den omfattar upprätta 
eller klättrande örter, de senare ett par meter 
eller mer i längd. Bladen är egenartade: de är 
vridna ett halvt varv vid basen. Blommorna

SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)
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(fig 8D) sitter i en flocklik samling omgivna av 
en krans välutvecklade, gröna blad. De är ty
piska för ordningen genom att vara mer eller 
mindre brokiga, och åtminstone de inre har 
basala nektarier. Blommorna är vidare epi- 
gyna och har sex ståndare. Frukten är en kap
sel (sällan bär) med rundade, ofta vårtiga, 
bleka frön. De två största släktena är Alstroe- 
meria (60) och Bomarea (100). 1 det senare 
släktet finns klättrande former. Kolibripollina- 
tion är vanlig.

Orchidaceae ca 730: ca 20000
Orkidéerna ska nämnas här eftersom de san
nolikt har sitt ursprung inom Liliales, kanske 
ur former som liknat Uvulariaceae eller Al- 
stroemeriaceae. De har ofta fläckmönstrade 
kalkblad med nektarier vid basen, och deras 
frön saknar fytomelan. De har alldeles säkert 
mindre att göra med familjerna i Asparagales 
än med dem i Liliales. Reduktioner och spe
cialiseringar av skilda slag har dock gått så 
långt inom orkidéerna att det kan vara moti
verat att placera dem i en egen ordning.

En isolerad familj: Meianthiaceae

Utanför både Asparagales och Liliales faller 
en familj med vissa ”liljor”, nämligen Meian
thiaceae. Den saknar såväl de frökaraktärer 
som utmärker Asparagales som de kalkblads- 
nektarier och andra egenskaper som definierar 
Liliales. I dessa hänseenden kan den sägas stå 
på en primitiv nivå. Familjen är dessutom svår 
att få grepp om genom sin stora variation. Hit 
hör såväl gröna växter som klorofyllfria sapro- 
fyter (t ex Petrosavia), såväl små alp- och fjäll
växter (t ex Tofieldia4, 17) som mer än mans
höga örter (t ex Veratrunr, 45). Familjen har 
sin tyngdpunkt i norra halvklotets tempere
rade, boreala och alpina områden. Av svenska 
släkten hör förutom Tofieldia (björnbrodd och 
kärrlilja) också Narthecium (myrlilja) hit.

Den nya systematiken

Den nya systematik som nu växer fram, och 
som strävar efter att gruppera växterna efter 
deras förmodade släktskap, utnyttjar subtilare 
metoder än tidigare, då man använde yttre lik

het i en eller några få karaktärer. Man gör nu
mera jämförande studier av växternas struktu
rer, makroskopiska såväl som mikroskopiska 
(t ex embryologiska, anatomiska, pollenmorfo- 
logiska), deras kemi, cytologi och parasiter. 
Man tar även fasta på serologiska reaktioner, 
som återspeglar skillnader i deras fröproteiner, 
ja t o m på skillnader i aminosyrasekvenser i 
vissa proteiner. I viss mån, men inte i alla de
taljer, ger alla dessa data entydiga resultat. Så 
har t ex serologiska studier (Chupov & Kutia- 
vina 1978, 1981) gett stöd för uppdelningen i 
Asparagales och Liliales och visat på klara 
skillnader mellan olika familjer inom Aspara
gales.

Ofta är dock de naturligt avgränsade famil
jerna svåra att karakterisera efter den yttre 
morfologin. Detta är till stor del en följd av att 
evolutionen inte alltid har gått fram på ett en
kelt och rätlinjigt sätt, utan att tvärtom lik
nande former genom konvergent utveckling 
har uppstått i helt olika linjer. Det kan kanske 
därför med visst fog hävdas att det är bättre att 
hålla fast vid den gamla indelningen. I vår 
flora förefaller det t ex onödigt att dela upp 
Liliaceae i åtskilliga familjer med bara ett eller 
ett par släkten i varje. Dessutom är ännu inte 
alla problem lösta med att dra gränserna mel
lan vissa av de utkluvna familjerna.

Meningen är heller inte att tvinga den nya 
uppdelningen på t ex florister och ekologer, 
för vilka klassifikation och fylogeni inte utgör 
en huvudsak. Dessa kan mycket väl behålla 
den gamla indelningen, om de Finner denna 
enklare för sina ändamål. Men ofta har ett sy
stem som återspeglar den verkliga släktskapen 
stora fördelar. Bl a har det ett stort förutsägel
sevärde. Så kan t ex kemister som söker efter 
naturprodukter av betydelse för läkemedelsin
dustrin spara mycket tid genom att direkt 
kunna analysera de förmodat närmaste släk
tingarna till en växt, som är känd för att inne
hålla den eftersökta typen av substanser.

Vi har i själva verket länge upplevt denna 
skiljeväg mellan florainriktad och fylogenetisk 
taxonomi. Det är viktigt att man inser att båda 
typerna av taxonomi har sin funktion. Fyloge- 
netiska — ofta snabbt föränderliga — klassi- 
fikationssystem bör inte användas i floror, her- 
barier och praktiska handböcker, därt ex Eng- 
lers sedan länge etablerade system fyller sitt 
ändamål väl. För forskaren är däremot ett väl
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Fig 8. Representanter för Liliales. — A: Fritillaria meleagris (Liliaceae). — B: Lilium kesselbringianum 
(Liliaceae). — C: Iris unguicularis (Iridaceae). — D: Alstroemeria aurantiaca (Alstroemeriaceae).

Fig 7. Representanter för Asparagales (A. B) och Liliales (C, D). - A: Crinum powellii (Amaryllidaceae). - 
B: Pancratium illyricum (Amaryllidaceae). — C: Tricyrtis formosana (Uvulariaceae). — D: Colchicum doerf- 
leri (Colchicaceae).



16 Rolf Dahlgren SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)

underbyggt fylogenetiskt system viktigt, och 
den här artikeln har förhoppningsvis gett en 
uppfattning om att det har intresse för oss alla.
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Hjälp till att rapportera vårtecken

1981 startade Fältbiologerna ett fenologipro- 
jekt, dvs en undersökning av när olika arter av 
flyttfåglar, vårblommor och insekter dyker 
upp för första gången till olika delar av landet. 
Rapporteringen sker på speciella fenologili- 
stor och sammanlagt är det 38 olika arter som 
undersöks. Under fem olika helger vill vi dess
utom ha reda på hur vanliga arterna blivit. Det 
finns emellertid inget krav på att listorna ska 
vara fullständigt ifyllda. Det gör inget om man

inte har tid att ge sig ut alla fenologihelger el
ler om man missar några arter. Alla rapporter 
är ändå intressanta. Ett problem för projektet 
har varit att för få rapportörer skickat in sina 
listor. För att få ett bättre resultat behöver vi 
din hjälp. Listor och mer information om un
dersökningen kan du få från: Fältbiologernas 
rikskansli. Box 6022, 191 06 Sollentuna. Te! 
08-754 46 40.



Glimmerört, Illecebrum verticillatum, ännu kvar i göteborgs
trakten
SVANTE SUNESON

Suneson, S. 1985: Glimmerört, Illecebrum verticillatum, ännu kvar i göteborgstrakten. 
[Illecebrum verticillatum still present in the Göteborg area.] Svensk Bot Tidskr 79- 
17-19. Stockholm. ISSN 0039-646X.
In 1951 a rich occurrence of Illecebrum verticillatum L. was found on a sandy cultivated 
field in the neighbourhood of Göteborg, W Sweden. This species had earlier been found 
in Sweden only twice, in both cases as a casual. In the new locality the conditions 
seemed to be very favourable for the species. The specimens were very well developed, 
especially when potatoes were grown and in wet summers. The species also spread more 
and more over the field in the fifties, and also to another similar field, where it was 
observed for the first time in 1960. The last time I saw the species in these localities was 
in 1964, but the occurrence was then considerably reduced. The reason for this reduc
tion is very likely that herbicides (MCPA and TCA) have been used on the fields since 
the beginning of the 1960ies. In October 1984 the species was searched for on field 
roads, leading to the cultivated fields in this area, and it was also found on two small 
plots. The largest plants were 15 — 20 cm long and had come into flower.
Svante Suneson, Tvårörsgatan 3, S-421 33 V. Frölunda, Sweden.

Sommaren 1951 upptäckte författaren en rik 
förekomst av glimmerört (Illecebrum verticilla
tum) på en sandig åker, hörande till herrgår
den Lunnagården i Mölndal (Suneson 1951). 
Fyndet väckte stort intresse bland florister. Ar
ten hade nämligen tidigare bara påträffats på 
några få platser i vårt land (kring Sundsvall i 
Medelpad och i Skepparslöv i NÖ Skåne). 
Dessa förekomster har också varit mycket små 
och tillfälliga (jfr Hultén 1971 karta 731). Nes
torn bland göteborgsbotanisterna, dr Harald 
Fries, som hjälpte mig att bestämma arten, var 
redan några dagar efter upptäckten på plats 
för att bese lokalen.

Glimmerörten, som hör till underfamiljen 
Paronychioideae av familjen Caryophyllaceae 
är en subatlantisk art, som huvudsakligen hör 
hemma i västra medelhavsområdet och väst- 
och mellaneuropa. Utbredningsområdet sträc
ker sig in i Danmark, där arten har förekommit 
på några platser i Sönderjylland (utbrednings- 
kartor hos Holmberg 1950, Hultén 1971 och 
Löjtnant & Worsoe 1983). Arten växer på san
diga åkrar, på torvhaltiga sandmarker och i ut
torkade diken. Fyndplatsen i Mölndal var en

mager åker med brun, svagt sur sandjord (pH 
5,7 —5,8), belägen ca 500 m S om herrgårds
byggnaden till Lunnagården SV om Mölndal 
och med sluttning mot norr.

Genom samtal med Lunnagårdens inspek
tor om växtföljder och använda utsädesvaror 
sökte jag få en uppfattning om den inkomna 
artens proveniens, men expertisen på frökon
trollen i Åkarp och Weibullsholm hade aldrig 
funnit inblandning av Illecebrum i någon frö
vara.

Under åren närmast efter upptäckten spred 
sig glimmerörten alltmer över den mot norr 
sluttande åkern. Redan 1952 förekom den längs 
hela den södra (övre) sidan av åkern, en sprid
ning på ca 200 m från den ursprungliga fynd
platsen i åkerns sydvästra hörn. På den västra 
sidan av åkern hade den också spritt sig långt 
ned mot norr. Särskilt de år då man odlade 
potatis på åkern (1952 och 1960), var Illeceb
rum mycket rikt utvecklad och bildade fläckvis 
nästan heltäckande mattor mellan potatisfå
rorna. Den rika nederbörden under dessa båda 
somrar var väl också en bidragande orsak till 
den yppiga utvecklingen av arten. Hösten 1959
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Fig 1. Glimmerört. De större exemplaren med karakteristiska kransställda blommor med vitt, broskartat 
foder. Pressade beläggexemplar från en markväg SV om Lunnagården, Mölndal, 18.10.1984. — Foto 
Thorsten Elfström.
Mecebrum verticillatum L. The larger specimens with characteristic whorled flowers with white cartilagi
nous calyx. Herbarium material from a field road SW of Lunnagården, Mölndal, Göteborg and Bohus 
County, 18.10.1984 (GB). - Photo Thorsten Elfström.

söktes den emellertid förgäves. Den extrema 
torkan denna sommar hade tydligen hindrat 
dess utveckling (Suneson 1961). Arten uppges 
också i litteraturen vara vagabonderande (jfr 
Suneson 1951 s 405).

1 en andra uppsats om lllecebrum verticilla
tum (Suneson 1961) kunde jag meddela en ny 
rik växtplats för arten på Lunnagården i Möln
dal och presentera ett fotografi av växten på 
denna lokal. Denna förekomst upptäcktes den 
25.9.1960. Växtplatsen var en liknande åker 
som den första, belägen ca 250 m SV om den 
eller omkring 750 m SV om Lunnagården och 
skild från den första genom ett skogsparti. Då 
jag vid flera tillfällen under åren efter upp
täckten av arten på den första växtplatsen 
också undersökte denna åker utan att finna ar
ten där, är det tydligt att den spritt sig dit från 
den första lokalen, möjligen med jordbruks
redskap.

Under en exkursion med Botaniska Före
ningen i Göteborg den 21 oktober 1962 (SBT 
57, 1963, s 117) hade jag tillfälle att demon
strera de båda lllecebrum-lokalerna. Under 
hösten 1964 återsåg jag arten på båda dessa.

Tyvärr försummade jag att besöka området 
under åren 1965— 1972. I oktober 1973 under
sökte jag emellertid de gamla växtplatserna. 
Den östra åkern, som burit stråsäd, höll på att 
plöjas. Vid en snabb inspektion kunde inget 
enda exemplar av lllecebrum upptäckas. Den 
andra lokalen (västra åkern) var nu bevuxen 
med ung, planterad granskog och inget spår av 
glimmerörten kunde upptäckas ens på den 
gamla åkerkanten, där den tidigare förekom
mit ymnigt.

Under sommaren 1975 besökte docent 
Sven-Olov Strandhede i sällskap med profes
sor Torbjörn Westermark lokalerna utan att 
finna glimmerörten. I början av oktober



samma år var jag också på platsen men kunde 
inte återfinna arten. Den östra åkern bar då en 
oljeväxtgröda, som ännu inte skördats. På pro
fessor Westermarks önskan besökte jag områ
det vid samma tid även 1976. Den östra loka
len var då stubbåker med flera bara ytor, där 
den eftersökta arten borde ha kunnat gro ut, 
men ingen enda planta kunde påträffas.

Med tanke på artens vagabonderande före- 
komstsätt har jag fortsatt att leta efter den un
der höstarna 1977-79, 1981 och 1984, dels på 
den första lokalen (östra åkern), dels på en 
tredje, mer kvadratisk och plan åker inom om
rådet — men utan resultat. Den andra lokalen 
(västra åkern) bär nu hög och tät granskog.

Vid mitt besök i området den 18.10.1984 fick 
jag för mig att leta efter Illecebrum på de mark
vägar, som leder till och förbi de olika åkrarna. 
Trots ett ihållande regn fortsatte jag mitt sö
kande och fick också lön för mödan. På en 
gropig markväg vid SV hörnet av den nämnda 
plana åkern (ca 600 m SV om Lunnagården) 
fann jag — där vägen går in i lövskog — 
ganska många unga plantor av Illecebrum ver- 
licillatum. De växte på två små ytor av vägen, 
vardera om ca 0,5 m2. De största plantorna 
hade en längd av 15 — 20 cm och var i blom
ning. De visade de för arten karakteristiska 
rödanlupna, fyrkantiga stjälkarna och de 
kransställda blommorna med vitt, broskartat 
foder. Fig 1 visar några pressade beläggexem
plar, som överlämnats till Botaniska museet, 
Göteborgs universitet.

Att Illecebrum försvann från de båda åk
rarna på Lunnagården, där den var så väl eta
blerad under 1950- och början av 1960-talen 
kan knappast förklaras på annat sätt än genom 
någon ändring i brukningsmetoderna. Min 
misstanke att man börjat använda herbicider 
där har jag nu fått bekräftad. Vid förfrågan nu 
i höst hos den nuvarande brukaren av gården 
har jag fått veta att man sedan början av 
1960-talet använt MCPA (metyl-klor-fenoxiät- 
tiksyra) jämte TCA (triklorättiksyra). Man kan 
förstå att den i sina vegetativa delar mycket 
tunna, skira glimmerörten lätt faller offer för 
herbicider. Sista gången jag såg växten på de
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båda åkrarna var hösten 1964, och då förekom 
den sparsamt.

Senare har man också gödslat med kalksal
peter, som ger snabbväxande, marktäckande 
grödor. För glimmerörten, som trivs bäst på 
näringsfattig mark, kan också denna gödsling 
ha varit ödesdiger.

I en nyligen publicerad uppsats redogör 
Löjtnant och Worsoe (1983) för glimmerörtens 
nuvarande status i Danmark. De spontana fö
rekomsterna i södra Jylland är nu försvunna, 
och Illecebrum verlicillalum finns endast kvar 
som spontan art på två intill varandra belägna 
lokaler vid Filskov i södra delen av centrala 
Jylland. Här växer den rikligt i en vintervåt 
sänka på sandig mark. Författarna betecknar 
dessa lokaler som de nordligaste spontana fö
rekomsterna av arten i Europa. Arten anses ha 
kommit hit genom fågelspridning. Förekoms
terna i göteborgstrakten skulle enligt deras 
uppfattning gå tillbaka på tillfällig införsel. 
Mina försök att lösa proveniensfrågan (Sune
son 1951) blev utan resultat. Efter mitt fynd i 
år på en markväg med i stort sett naturlig ve
getation kan man kanske inte helt utesluta 
möjligheten av en ursprunglig, spontan före
komst av arten i området. 1 varje fall är den 
fullt bofast.

Glimmerört i göteborgstrakten 19
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Botanikdagarna 1985 — Södra Vätterbygden

Svenska Botaniska Föreningen anordnar bota
nikdagarna 2 - 4 juli 1985 i jönköpingstrakten. 
Värd blir Botaniska Sällskapet Jönköping med 
en organisationskommitté bestående av An
ders Bertilsson, Roland Carlsson, Arne Jans
son, Ragnar Lernedal och Magnus Thorell.

Förläggning blir i Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola, belägen vid Stadsparken i Jön
köpings västra del. Programmet omfattar års
möte, föredrag och exkursioner. Samling till 
lunch den 2 juli, därefter en eftermiddagsex- 
kursion. Hela onsdagen ägnas åt exkursion 
och botanikdagarna avslutas efter en förmid- 
dagsexkursion den 4 juli.

Detaljerna i programmet är ännu inte klara, 
men fältdemonstration av släktet Alchemilla 
(daggkåpor) utlovas, samt besök på Smålands 
Taberg med dess intressanta flora med bl a 
Asplenium adulterinum, brunbräken.
Anmälan insändes till Arne Jansson, Norr
ängsgatan 12, 561 34 Huskvarna (tel 036-13 23 
01) senast den 30 april. Pris ca 500 kr för mat 
och logi i dubbelrum. Deltagarantalet är be
gränsat till 90 personer. De som anmält sig er
håller i maj ett detaljerat program.

Studerandestipendier
För att bereda studerande möjlighet att delta 
i botanikdagarna utdelar Svenska Botaniska 
Föreningen 10 st stipendier om 800 kr vardera.

Berättigade att söka dessa är studerande på 
gymnasieskolor eller universitetens och hög
skolornas biologi-botanikkurser (grundkurs 
eller påbyggnadskurs). Medlen skall användas 
för att täcka kostnader för kost och logi (helin
ackordering) under botanikdagarna. På ansö
kan anges bara ”studerandestipendium”. Att 
den sökande är studerande skall styrkas med 
intyg från läroanstalten. Medlemskap i 
Svenska Botaniska Föreningen är ej nödvän
digt. Ansökningarna till årets botanikdagar 
skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 ap
ril 1985. Besked om utdelade stipendier ges 
under april månad.
Ansökningar sänds till styrelsen för Svenska 
Botaniska Föreningen, c/o Kåre Bremer, Na
turhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 
Stockholm. Tel 08-15 02 40.

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte 1985

äger rum onsdagen den 3 juli kl 20 på Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping, i 
samband med föreningens botanikdagar. Dag
ordning:
1. Val av justeringspersoner
2. Revision
3. Val av styrelse och funktionärer för 1986
4. Tidskriftsfrågor
5. Botanikdagarna 1986
6. Övriga frågor



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1985: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 
21-23. Stockholm. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Astragalus glycyphyllos, Cardamine parvißora, 
Elatine triandra, Platanthera chlorantha, Potentilla hyparctica, and Rubus grabowskii. 
Carlina acaulis is still present in Fristad, Västergötland, and Sonchus palustris continues 
to expand in Bro, Bohuslän. The fungus Xylaria longipes is new for Sweden.
Thomas Karlsson. Editor, Svensk Botanisk Tidskrift. Ö. Vallgatan 18. S-223 61 Lund. 
Sweden.

Denna avdelning är avsedd för publicering av 
växtfynd, som ej redovisas i andra samman
hang. De angivelser, som alltid bör finnas 
med, är: landskap, socken (eller annan mindre 
enhet), lokal, lokalens karaktär, samt datum. 
Koordinatangivelser (helst enligt RUBIN, 
Björkbäck 1980), är önskvärda. Redaktionen 
ger gärna anvisningar för koordinatsättning.

En kort kommentar till fyndet kan ges. Om 
ej annat anges, ligger lokalerna i Sverige och 
namnsättningen följer Krok & Almquist, 
Svensk Jlora. Fctnerogamer och ormbunksväx- 
ter, 26 upplagan, 1984. Belägg bör överlämnas 
till något av landets offentliga herbarier (GB 
Göteborg, LD Lund, S Naturhistoriska riks
museet, Stockholm, UME Umeå och UPS 
Uppsala). Kontrollbestämning av material kan 
ordnas (kritiska arter bör alltid vara granskade 
av specialist).

Författare till floristiska notiser får gratis 30 
särtryck (fler kan beställas).

Kärlväxter

Meddelande av Tore Alkfors, Bergsrådsvägen 
54, 121 58 Johanneshov.
Astragalus glycyphyllos, sötvedel. — Stock
holm, Brännkyrka sn, Skarpnäck, ca 200 m 
OSO Nidälvsgränd 39 i kv Visdomen i Bagar- 
mossen = ca 300 m V norra delen av Skarp- 
näcksgården. Tre ex på bergshöjd ca 50 m ö h, 
vardera täckande ca 0,5 m2, i blom juli —sep
tember 1984.

Meddelande av Sigge Bergh, Gössäter, 533 04 
Hällekis.
Sonchus palustris, strandmolke. — Bohuslän, 
Bro sn, Styrsvik vid Åbyfjorden. Här fann jag 
1968 ett exemplar av strandmolken, som då 
var ny för Bohuslän som vildväxande (Bergh 
1968). Redan året efter hade antalet ökat till ett 
10-tal, och nu, 16 år efteråt, kan över 100 ex
emplar inräknas.

1 själva strandkanten och i en bred zon in
nanför denna finns växten ej, men över resten 
av strandängen har den utbrett sig. 1 den vass- 
rugge, där den under de första åren saknades, 
vajar nu blomkorgarna i jämnhöjd med de vio
letta vassvipporna. Här verkar strandmolken 
ha funnit sin rätta biotop. På den öppna strand
ängen verkar de långa ’drasuterna’ däremot ha 
det kämpigt när det blåser.

Frukterna med sina fallskärmar borde i 
Styrsvik ha en fin startplats för luftfärder, men 
såvitt jag kunnat se har fjordens övriga vikar 
ännu ej invaderats.

Meddelande av Lissbeth och Karl-Göran 
Bringer, Skogsby, 386 00 Färjestaden.
Platanthera chlorantha, grönvit nattviol. — 
Jämtland, Åre sn, halvö i Häggsjön 300 m N 
Häggsjönäs stugby ca 2 mil NV Duved (RU
BIN 17C 9i 37 09), två ex i slåtteräng 
12.7.1984. Nordgränsen för Platanthera 
chloranthas sammanhängande svenska utbred
ning överensstämmer väl med den naturliga
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norrlandsgränsen. Dessutom finns en isolerad 
grupp av lokaler mellan SÖ Jämtland (Lange 
1938) och Ångermanlands kustland (Mascher 
1977). Lokalen vid Häggsjönäs ansluter dock 
snarare till artens norska utbredningsområde, 
som sträcker sig längs kusten upp till trakten 
kring Trondheims fjord.

Meddelande av Peter Carlsson, Ekedalsgatan 
9B, 414 66 Göteborg.
Potent illa hyparctica, raggfingerört. — Lule 
lappmark, Padjelanta nationalpark, Jållevare 
(6 km S Staloluokta), ca 900 m ö h. Fyra små 
bestånd på avblåst kam NV om toppen.

Fyndet gjordes av Håkan "Gnisten” Olsson 
och mig i mitten av juli 1983. Varken knoppar, 
blommor eller frukter fanns trots att arten 
blommade rikligt samtidigt vid Jeknaffo. Po- 
tentilla hyparctica är en västarktisk art, som 
upptäcktes på Jeknaffo och Kapasåive som ny 
för Norden av Sten Selander för drygt 40 år 
sedan (Selander 1942, 1945). Tillsammans bil
dar de tre lokalerna en liksidig triangel med ca 
5 km sida. Jållevare-lokalen ligger dock 
3 — 400 m lägre än de båda andra, och under
laget utgörs av kalkrik skiffer, inte Jeknaffo- 
tuffit som på de båda klassiska lokalerna. Be
lägg (ett blad) i LD.

Meddelande av Bengt Ekberg, Alefors, 513 00 
Fristad, och Bengt Hallqvist, Kornvägen 1, 590 
21 Väderstad.
Carlina acaulis, silvertistel. — Västergötland, 
Fristad sn, ca 100 m Ö Mölarps kvarn på en ö 
i Viskan, i något tuvig betesmark med glesa 
småbuskar, 1 ex med ca 20 blomkorgar, samt 
ett par småplantor (rotskott?) alldeles intill, 
1984 08 06.

Förekomsten är känd åtminstone sedan 
1965 (Westfeldt 1968), och exemplaret har 
alltså överlevt ca 20 år, sannolikt på grund av 
att betet hållit marken öppen. En möjlighet är, 
att växten kommit in med kvarnavfall; under 
1940-talet importerades nämligen säd från 
Schweiz till kvarnen. — En andra svensk före
komst, i Västmanland, publicerades nyligen 
(Asklund 1984, med bild).

Meddelande av Tord Holm, Finjagatan 13B, 
281 00 Hässleholm.

Elatine triandra, tretalig slamkrypa. — Skåne, 
Åhus sn, Yngsjö, vid kanten av f d Yngsjösjön. 
Små ruggar här och var på ca 30 cm djupt vat
ten 2.10.1984.

Den enda Elatine-art som tidigare rapporte
rats från Skåne är Elatine hydropiper, kors- 
slamkrypa, bl a från just den aktuella lokalen, 
där Håkan Wittzell, Lund, tidigare under 1984 
återfann den.

Meddelande av Thomas Karlsson, Botaniska 
museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund.
Rubus grabowskii (R. thyrsanthus), spirbjörn- 
bär. — Dalsland, Gestad, Sandvikebergen i 
SO, klippavsats mot Vänern (RUBIN 8C 7a 35 
19), ett par buskar 16.8.1984.

Första säkra fynd i Dalsland. En tidigare 
uppgift finns, men har ifrågasatts eftersom be
lägg saknas (Andersson 1981). Mina exemplar 
(i LD) har kontrollerats av Alf Oredsson.

Meddelande av John Kraft, Box 6034, 261 06 
Landskrona.
Cardamine parviflora, strandbräsma. 
Skåne, Falsterbo, Falsterbo vång, dels i en tid
vis översvämmad hage, dels på en jordhög vid 
häststallar ca 50 m därifrån (RUBIN 1C 8c 49 
29).

Växten, som är ny för Skåne, blev funnen 
20.5.1984 av Allan Kristersson, Falsterbo. In
samlade exemplar (nu i LD) har kontrollbe- 
stämts av Per Lassen och Sven Snogerup. I 
Sverige är växten begränsad till ett stråk över 
Vänern, Hjälmaren och norra Östergötland. 
Clemedson (1979, 1982, 1983) har behandlat 
artens förekomster främst i Södermanland och 
även diskuterat olika spridningssätt. Falsterbo 
är ju välkänt för den stora mängd flyttfåglar 
som sträcker förbi, och fågelspridning är där
för tänkbar. Själv tror jag mer på att växten 
kommit in med hästar eller hästsporttillbehör, 
t ex ryktdon eller benskydd. I området arran
geras nämligen både nationella och internatio
nella ridtävlingar, och i den aktuella hagen 
vistas hästar längre eller kortare tid under 
sommaren.

Man dikade stora delar av hagen under 
1984, och det är därför möjligt att växten kom
mer att försvinna. Kanske var den bara en till
fällig gäst i landskapet — dess ordinära bioto
per är översvämmade sjöstränder.
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Svampar

Meddelande av Uno Milberg, Utterbäcksvägen 
9, 691 52 Karlskoga.
Xylaria longipes, långhorn. — Skåne, Ö. Sön- 
narslöv, Maltesholm, på en gammal stubbe, 
förmodligen av ek, i parkens norra del, 5 ex 
25.9.1983.

Fyndet gjordes av K. G. Nilsson under ex
kursion med Örebro läns botaniska sällskap, 
och belägg (nu i S) har granskats av Åke Strid. 
Arten är ny för Sverige.
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Recension

Orkidéer i Norden

Nylén, B. 1984: Orkidéer i Norden. 127 sid. 
Natur och Kultur. ISBN 91-27-01381-2. Pris ca 
150 kr.

Att det i strömmen av naturböcker dyker upp 
ännu en bok om våra orkidéer faller sig helt 
naturligt med tanke på den magnetiska kraft 
dessa tycks besitta. För både text och foto sva
rar den här gången Bo Nylén, som i förordet 
spänner bågen högt och förklarar att boken 
inte bara ska ses som en presentation av våra 
orkidéer utan som ett dokument över en hotad 
växtgrupp. Till den högtidliga sjösättningen 
bidrar även Världsnaturfonden WWF genom 
sin sanktion.

Förväntningarna förstärks av den smakliga 
utformning boken har givits. Framställningen 
är uppbyggd kring habitusbilder, vilket har 
sina pedagogiska begränsningar. Väl utfört
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Svensk Bot. Tidskr. 73: 545 — 554.
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kan det dock vara aptitretande. En del foton är 
också tilltalande. Själv fastnar jag speciellt för 
den harmoniska nattviolbilden, där växten 
kommer väl till sin rätt i det naturliga ljuset. 
Kvalitén är emellertid ojämnare än vad man 
kan begära av en fotografisk blädderbok och 
materialet borde ha kompletterats. Särskilt trå
kig är den närsynthet som ofta gör sig gällande 
i skärpedjupet. Helhetsintrycket skäms inte 
bara av dåliga foton av ovanliga eller svårfo- 
tograferade arter som lappyxne och spindel
blomster. Även en lättåtkomlig art som kärr- 
knipprot presenteras med ett som porträtt be
traktat undermåligt foto. De föregivna skogs- 
nycklarna tycks vara den vanliga Jungfru Ma
rie nycklar.

Texten är allmänt hållen och enligt författa
ren (s 7) utarbetad med utgångspunkt från 
egna iakttagelser, även om i vissa fall uppgifter 
ska ha hämtats från vetenskapliga källor. På
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ståendet får tas som ett understatement och 
gäller på sin höjd det signalement som lämnas 
för varje art. Huvuddelen av sakuppgifterna 
tillhör nämligen avdelningen litterärt allmän
gods. Disposition och faktaurval ansluter sig 
både vad gäller den tiosidiga inledningen och 
artpresentationerna nära till Bo Mossberg och 
Sven Nilssons Nordens orkidéer. Namngiv- 
ningen och behandlingen av olika former är 
också densamma och går tillbaka på Hylan- 
ders Nordisk kärlväxtßora. Några avvikelser 
kunde motiveras, men är mindre intressanta i 
en populärt hållen bok. Däremot borde de s k 
mossnycklarna (” D. sphagnicola”) för oriente
ringens skull nämnts utförligare, även om de
ras identitet är tveksam. Nu får läsaren bara 
veta i förordet att de är funna på Öland, vilket 
är missvisande eftersom de under eget namn 
eller beteckningen ”sumpnycklar utan blad
fläckar” har uppgivits från flera håll i södra 
Sverige.

Även i andra sammanhang framstår texten 
som oinitierad, och formuleringarna är ofta 
oprecisa och föga förpliktande. Särskilt ut- 
bredningsuppgifterna hade varit lätta att kon
trollera. För Sveriges och Danmarks del är de 
ibland mer konkreta. Då framträder förutom 
en del tveksamma frekvensuppgifter också 
flera rena fel. För att ta några exempel ur den 
senare kategorin så har grön knipprot påträf
fats på Falster och tätblommig knipprot på 
Fyn, samt honungsblomster och stornycklar på 
Jylland (förvisso ingen ö, jfr s 32). Gulyxne 
kan man också Finna i Skåne, men däremot 
inte skogsfru i Blekinge. Dödsrunan över den 
danska vityxnen är för tidigt skriven, men vore 
befogad för landets grönkullor och de själ- 
ländska krutbrännarna.

På motsvarande sätt kan övriga behandlade 
ämnesområden kritiseras. Så föredrar ”låg- 
landstypen” av vityxne (subsp. albida) inte 
kalkområden, man behöver inte åka till Dan
mark för att Finna spindelblomstret i plante
rade tallskogar, honungsblomstret pollineras 
huvudsakligen av småsteklar, knäroten blom
mar knappast på förhösten, nästroten och de 
andra ”saprofyterna” har ett välutvecklat rot
system på grund av och inte trots sitt mykorr- 
hiza-beroende (s 10), göknycklarnas tillbaka

gång överdrivs (s 19), och uppgiften om att de 
återstående skånska majnyckelförekomsterna 
har skyddats genom reservatsbildning är gri
pen ur luften. Påståendet att sporren hos Or
chis och Dactylorhiza innehåller nektar (s 13) 
är också felaktigt. Poängen med detta — att 
dessa arter endast pollineras i den mån de lyc
kas lura till sig blombesökare — går därmed 
förlorad.

Felen kan ibland spåras till andra orkidé
böcker, men en del misstag får sättas upp på 
författarens eget konto. Exemplet med de got
ländska alpnycklarna tillhör inte de mest hår
resande, men är belysande. De upptäcktes av 
Bengt Pettersson, som givetvis inte vetenskap
ligt beskrev denna redan tidigare kända art, 
utan vad han antog var en för ön speciell va- 
rietet av arten. Sven Nilsson har som fackbo
tanist uttryckt förhållandet korrekt. Läs gärna 
Nilssons och Nyléns texter parallellt, och 
komplettera för rättvisans skull med Hylander. 
Nilsson är inte alls felfri — även han har för
bisett att alpnycklarnas närmaste förekomster 
finns i Österrike. I och med att Mossberg- 
Nilsson utkom, måste emellertid nya populär
böcker gå andra vägar för att ha något berät
tigande.

Hur Bo Nylén har lyckats med detta illustre
ras också av litteraturlistan. I princip är det en 
sammanslagning av motsvarande listor i Moss- 
berg-Nilssons bägge böcker. Det är tänkbart 
att Bo Nylén tycker att t ex Danesch och Da- 
neschs första och andra del (Syd- och Mellan
europa) och Nelsons Ophrys-monografi är av 
ett visst, om än begränsat, värde vid studier av 
de nordiska orkidéerna. Förekomsten av mot
svarande tredje del (Ophrys-hybrider) och mo
nografin över Serapias och andra utomnor- 
diska släkten, liksom Monographie und Ico- 
nographie der Orchideen Europas etc under 
både Keller och Schlechter, får dock tvivlet på 
författarens egna insikter i ämnet att växa.

Nu har Orkidéer i Norden blivit en bok mer 
ägnad att utnyttja än att utveckla intresset för 
våra orkidéer, och det ogenerade sneglandet 
på Nordens orkidéer är varken smickrande för 
författare eller förlag.
Håkan Wittzell
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The gastrocarps of Chamonixia caespitosa are generally hypogeous, rarely erumpent. 
The columella can be percurrent, weakly developed, or even lacking in mature gastro
carps. The stipe can be either free and straight, bent and then adhering or partially 
intergrown, or it can even be incorporated in the gastrocarp base. The variation found 
in internal organization is correlated to the orientation of the gastrocarps in the sub
strate and within a cluster. A percurrent columella is comparatively rare because the 
internal base-top axis rarely coincides with the geometrical vertical line. After field 
studies in the few previously known localities in N Europe, a hypothesis about the 
habitat requirements of Chamonixia was formulated. Investigations in localities selec
ted according to this hypothesis resulted in the discovery of seven new localities for the 
fungus, all situated in the province of Dalarna, C Sweden. Some characteristics of the 
localities are: situation in mountainous regions, shady hillsides, mature Picea ahies 
forest, occurrence of permanently moist soil caused by water rich in oxygen, ground 
cover composed of moss carpets and with needle carpets, presence of decayed wood 
of various ages situated close to moist ground. The fungus was often found under the 
moss cover at bases of decayed stumps. The local forest stands seem to have a long 
continuity. Such habitats are rapidly disappearing now by the current practice of log
ging.
Lars E. Kers, Bergius Botanic Garden, P.O. Box 50017, S-I04 05 Stockholm, Sweden.

Blåtryffeln, Chamonixia caespitosa, har nyli
gen presenterats i denna tidskrift med anled
ning av det första svenska fyndet (Bohlin & 
Jeppson 1983). De få fynd som hittills gjorts i 
Norden torde ha tillkommit genom slumpvis 
grävning och genom att exponerade fruktkrop
par blivit tillvaratagna. Med hjälp av sådana 
tillfälligt gjorda fynd kan man dock starta ett 
metodiskt sökande. Genom att studera både 
stormiljön och närmiljön på fyndplatserna kan 
man ställa upp en arbetshypotes om var man 
bör söka arten. Har man grundliga fälterfaren
heter av den aktuella biotopen brukar det inte 
vara alltför svårt att se vad som är specifikt 
eller ovanligt för fyndplatsen. För varje nytt 
fynd som man sedan gör slipas arbetshypote
sen av till ett allt bättre verktyg i sökandet. 
Efter en serie av misslyckade och lyckade för
sök kan man ibland ha lyckats pricka in mil
jötypen så väl att man ”ser” var det finns chans

att lyckas. Det kan vara både tidsödande och 
fysiskt ansträngande att nå fram till ett sådant 
stadium. Men någon annan metod lär det 
knappast finnas när det gäller att studera hy- 
pogeerna. Utbytet blir också dubbelt: material 
och kunskap om artens växtmiljö.

Under 1983 och 1984 har jag prövat meto
den på Chamonixia. Resultatet har blivit att 
sju lokaler upptäckts i siljansbygden i Da
larna. De upplysningar som jag ger om artens 
förekomstmiljö och morfologi avser att under
lätta ett fortsatt sökande. De mikroskopiska 
karaktärerna avser jag att behandla mera i de
talj i ett annat sammanhang. Stor vikt lägger 
jag på artens värde som indikator på en starkt 
hotad och i hög grad skyddsvärd naturtyp.

Utbredning

Chamonixia caespitosa är känd från Europa
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och Nordamerika. I Norden har den påträffats 
i Norge och Sverige. Det första nordiska fyn
det gjordes 1950 i Norge, helt nära svenska 
gränsen vid Storlien (Lange & Hawker 1951). 
Ytterligare en norsk lokal vid Tomte söder om 
Mjösa har tillkommit 1970. I Sverige hittades 
arten först på Hunneberg i Västergötland 
(Bohlin & Jeppson 1983). Från samma del av 
landet kommer ett hittills opublicerat fynd 
från trakten av Trollhättan (Västergötland, 
Öresjö 1983, Bohlin & Höglund, herb. S).

Till de europeiska lokaler som räknades upp 
av Bohlin & Jeppson (1983) kan ett par upp
gifter tillfogas: dels en från norra Italien, dels 
en från västra delarna av Sovjet (Pacioni & 
Angarano 1979 som Hymenogaster caerule- 
scens, Sossin 1973).

Kännedomen om artens utbredning i Nord
amerika är bristfällig. Uppgifterna från New
foundland i Kanada och från de pacifiska de
larna av NV Amerika kan utan vidare godta
gas (Bowerman & Groves 1962, Kropp & 
Trappe 1982). Däremot förefaller uppgiften 
från Kalifornien (”Parks 4622”) att behöva 
granskas på nytt (jfr Dodge & Zeller 1934 s 
652-653, Smith & Singer 1959, som Hymeno
gaster caerulescens).

På den europeiska kontinenten är arten bun
den till högre bergsområden inom granens 
spontana areal (Bohlin & Jeppson 1983). Även 
i Nordamerika har fynden gjorts i bergstrakter 
och där bl a tillsammans med Tsuga hetero- 
phylla (västamerikansk hemlock) (Bowerman 
& Groves 1962, Kropp & Trappe 1982).

Igenkänningstecken

Fruktkropparna är upp till 2,5 cm breda, till
plattat rundade, mjuka och spröda. De uppträ
der enstaka eller några få tätt gyttrade. 1 regel 
är de hypogeiska, men kan någon gång sticka

upp ur substratet. Detta utgörs av barr- eller 
mossförna, ofta (alltid?) med inslag av murken 
ved, varför arten gärna förekommer invid 
murkna, mosstäckta stubbar.

1 fält igenkännes arten lätt på den snabba 
färgförändring som sker så fort de från början 
vita fruktkropparna lossats ur sitt substrat. 
Ytan, peridiet, antar då en mörkblå färg. Blå
färgningen börjar fläckvis men sprider sig 
snabbt. Redan efter en minut kan hela svam
pen ha blivit bläckblå. Färgomslaget kan ini
tieras genom tumning, men förefaller inte att 
betingas av mekanisk påverkan av peridiet. 
Efter intorkning blir svampen mörkt olivbrun 
eller svartbrun, ofta med skiftningar i gulgrönt. 
Vissa delar av ytan kan behålla en blå eller vit 
nyans även hos torrt material. Intorkade frukt
kroppar har en skrynklig yta.

Svampen saknar distinkt lukt. Uppfuktat 
material avger en angenäm matsvampdoft.

Fruktkroppen har en kort fot. Denna är ofta 
snett riktad och tryckt mot fruktkroppens kon
kava undersida. 1 sådana fall är den ibland 
mer eller mindre sammanväxt med fruktkrop
pen (fig I B-D). Det gör att det ibland kan 
vara svårt att urskilja foten. Vid insamlandet 
lossar den lätt från sitt fäste vid fruktkroppen. 
Runt omkring foten är peridiet tunt — består 
endast av ett yttre, luckert skikt — eller saknas. 
Den exponerade gleban är ofta insänkt i en 
fåra runt foten och kan vara svår att observera. 
Från foten utgår en kraftig mycelsträng som 
snart förgrenar sig. Blåfärgningen omfattar 
även foten och mycelet.

Inuti svampen fortsättes foten av ett cen
tralt, sterilt hyfstråk, kolumellan. Utform
ningen av denna varierar i det insamlade ma
terialet. Endast i vissa fall når kolumellan kon
takt med peridiet på svampens översida (fig 
1A). En sådan kolumella kallas genomgående. 
I de flesta fall är den kortare. Den kan då kal-

Fig 1. Chamonixia caespitosa, fruktkroppar. - A-D: Lodrätt centralt tvärsnitt visande kolumellans och 
fotens olika utbildning. Gleban delvis markerad i A. Fruktkropparna återgivna i naturlig orientering. Pil = 
fruktkroppens topp enligt intern struktur. - E, F: Fruktkropp sedd från sidan och i snitt. Genomgående 
kolumella. - G, I: Gyttringar bestående av två fruktkroppar, sedda från sidan. - H, J: Samma gyttringar 
i snitt. — Streckade linjer = orientering av glebakammare närmast kolumellan och foten.
Chamonixia caespitosa, gastrocarps. — A —D: Median vertical sections showing variation in columella and 
stipe. Gleba partly indicated in A. Gastrocarps drawn in natural orientation. Arrow = top of gastrocarp 
according to internal structures. - E, F: Gastrocarp in lateral view and in section. Columella percurrent.
- G, I: Clusters composed of two gastrocarps, seen in lateral view. - H, J: Same in section. - Interrupted 
lines'= orientation of gleba chambers close to columella and stipe. — A —C: Kers & R. Carlsson 17.7.1984.
- D: Kers 6410. — E-J: Kers & R. Carlsson 16.7.1984.
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las svagt utbildad (fig IB, C). 1 extremfallen 
kan den saknas (fig ID). Kolumellans apikala 
del kan vara mycket tunn och endast bestå av 
ett fåtal, parallella hyfer. En svårighet vid stu
diet är att snittet måste skära exakt genom ko- 
lumellan och foten. Träffar man inte rätt får 
man en felaktig uppfattning om kolumellans 
utsträckning. Vid snittning av färskt material 
framträder även en svagt utbildad kolumella 
lätt genom sin snabba blåfärgning. 1 intorkat 
material kan den lokaliseras genom att man 
iakttar glebakamrarnas orientering. De gleba- 
kammare som är närmast kolumellan radierar 
nämligen mot denna (fig IB — D). Oriente
ringen blir dock svår att se hos äldre frukt
kroppar.

Kolumellans varierande utbildning och ori
entering kan sättas i samband med det läge 
som fruktkropparna kommit att inta under sin 
utveckling. Ibland har de utvecklats enstaka 
och fritt nära markytan (subepigeiskt), ibland 
i gyttringar och i ett sammanpackat substrat 
(hypogeiskt). I det senare fallet har deras na
turliga topp —bas-orientering blivit störd med 
konsekvenser för den interna symmetrin och 
kolumellans utbildning. De variationer man 
finner i fotens utbildning är korrelerade med 
avvikelserna hos kolumellan (fig 1A—D). 
Principerna för avvikelserna är alltså de
samma som jag tidigare visat gälla för Elas- 
momyces krjukowensis (Kers 1978 fig 3). Att 
uppge en genomgående kolumella som en ge
nerell karaktär för arten är därför missvisande 
och kan lätt vålla besvär vid identifieringen.

Fruktkropparna uppträder gärna i små gytt
ringar. Ibland kan dessa vara avrundade på ett 
sådant sätt att de habituellt ter sig som en en
hetlig fruktkropp. Komponenterna kan vara 
likstora eller ha olika storlek (fig IG, I). 
Ibland lossar dc lätt från varandra, men inte 
alltid. De hålls samman av det yttre, luckra 
peridieskiktet. Skär man igenom en sådan tvil
lingbildning kan deras sammanstötande peri- 
dier lätt tolkas som en genomgående kolu
mella (jfr Rolland 1899 fig 3b). Feltolkningen 
undviks om man lyckas få snittet att passera 
genom kolumellan (om utvecklad) och foten 
hos bägge komponenterna (fig 1H, J).

Mikroskopiska karaktärer

Gleban har upp till 0,75 mm breda, slingrande

kamrar. Dessa förblir tomma vid spormogna
den. Glebans väggar (septa) är 35 — 45( — 60) 
tim tjocka. Basidierna är normalt 4-sporiga, 
sällan enstaka med två sporer, ibland sekun
därt 2-sporiga genom abort. Basidiesporerna 
är brett elliptiska, sällan äggrunda, omvänt ägg
runda eller subsfäriska. De är gulbruna, 
(16 —) 18 — 20 x (13 —) 14— 15 um, och omges 
av en sporkappa med 7 — 9 längsgående veck. 
Pedicellen är upp till 8 pm lång, rak eller böjd.

Påfallande små sporer (t ex 11 x 8 pm och 
mindre) förekommer. De faller utanför den 
normala variationsramen och deras vitalitet 
kan betvivlas. Ovanligt slanka och långa jätte
sporer (t ex 25 x 15 pm) är sällsynta. Eftersom 
de uppträder parvis i sporproverna bör de ha 
uppkommit ur 2-sporiga basidier.

Insamlingstid, höjdläge

Dalamaterialet insamlades under tiden 28 juni 
till 31 juli. Insamlingarna från Meråker i 
Norge har skett under samma period. Fynden 
från Västergötland och från Tomte i Norge har 
gjorts i slutet av augusti och början av septem
ber.

Dalaförekomsterna ligger i höjdintervallet 
215 — 345 m ö h. Flöjden bör ställas i relation 
till undersökningsområdets lägsta nivå, som är 
161 m ö h (Siljan).

Fältmetodik
Det norska fyndet från 1950 sporrade mig att 
försöka finna Chamonixia även i Sverige. 
Trots flera års letande i gammal granskog, 
främst i Dalarna, kunde jag dock inte finna 
den. Att spontant påträffa den föreföll alltså 
hopplöst. Under 1981 besökte jag därför den 
norska lokalen, fann svampen där och kunde 
alltså skaffa mig en uppfattning om i vilken 
granskogsmiljö den uppträdde. Samma höst 
fick jag även tillfälle att besöka den då nyupp
täckta lokalen på Hunneberg.

På dessa lokaler var varken svampens ome
delbara växtmiljö eller dess substrat så pass 
exklusiva att enbart detta kunde förklara 
svampens sällsynthet och mina misslyckan
den. Moss- och barrförna samt murkna stub
bar i mossig granskog hade ju förekommit 
även där jag förgäves sökt den. Vad som där
emot frapperade mig var de båda lokalernas



stormiljö. Förekomsterna var belägna inom 
granskogsområden som lokalt kännetecknades 
av en skarp brutenhet. Därför uppkom lokalt 
en rik tillgång på rörligt markvatten. Detta re
sulterade bl a i en rik förekomst av höga orm
bunkar här och var. Örtinslaget bidrog till in
trycket av goda markförhållanen. Mina miss
lyckanden kunde ha berott på att jag sökt arten 
på bergssluttningar som hade en mera allmänt 
förekommande topografi och granskogsmark.

Ett område där jag letat särskilt flitigt under 
åren var kring Åsledsberget i Leksands socken. 
1983 valde jag ut ett delområde som redan på 
topografiska kartan framstod som avvikande 
genom sin topografi. Lokalen kallas Bast- 
bergsgropen och utgör en bergsravin med mo
ränsluttningar och med rika källflöden. Jag 
vandrade dit och fann snart en rik förekomst 
av Chamonixia\

Ett enda sådant lyckat försök kan naturligt
vis ha berott på rena slumpen. Därför fortsatte 
jag att söka arten efter samma metod även un
der sommaren 1984. Resultatet blev sex nya 
lokaler. Besök gjordes även på bergsslutt
ningar där kartan inte visade några markanta 
bäckdalar eller raviner men som jag ansåg lo
vande ur andra synpunkter (t ex källmyrar, 
sumpskog utefter bergssluttningarna, all
männa topografiska drag). Några av fynden 
har gjorts på sådana bergssluttningar. Jag har 
även fortsatt att leta hypogeer i granskogsom
råden som inte passat in i min arbetshypotes 
om lämplig miljö. Alla sådana försök har givit 
negativa resultat. Några slumpvis gjorda fynd 
har jag ännu inte varit med om. Å andra sidan 
har många teoretiskt tänkbara områden visat 
sig vara olämpliga på ett eller annat sätt, t ex 
genom kalhuggning, felaktig vegetation eller 
brist på permanenta fuktstråk.
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Block diagrams showing a characteristic type of ter
rain for Chamonixia and the detailed occurrence of 
the fungus there. The individual occurrences of the 
fungus are correlated to sites in which the soil and 
foerna are permanently moist and rich in oxygen. — 
A: Moist conditions caused by infiltration of water 
from a Sphagnum bog. Chamonixia only along the 
bottom of the valley. — B: Rivulet and valley bot
tom periodically dry. Chamonixia restricted to a 
moist site on the slope. — C: Combination of A and 
B with regard to origin of ground moisture. — Forest 
vegetation, identical in all diagrams, only indicated 
in A. Dots = Chamonixia. Arrows = direction of 
water flow. Glasses = small springs.
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Fig 2. Blockdiagram som visar en karakteristisk ter
rängtyp för Chamonixia samt artens detaljerade 
uppträdande där. Artens växtplatser och förekoms
ter av permanent fuktig jord och förna är korrele
rade. — A: Fuktig mark genom infiltration av vatten 
från ett Sphagnum-kärr. Chamonixia endast utmed 
dalbottnen. - B: Dalbotten och bäckfåra periodiskt 
uttorkade. Chamonixia längs fuktstråk på slutt
ningen. — C: Kombination av A och B. — Trädve
getationen, identisk i alla diagram, endast markerad 
i A. Prickar = Chamonixia. Pilar = riktning av rör
ligt markvatten. Glas = små källor.
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Växtmiljö

Med stöd av mina negativa och positiva erfa
renheter vågar jag nu göra en generell sam
manfattning om artens växtmiljö. Den baseras 
på dalafynden, men bör gälla större delen av 
norrlandsterrängen. Avsikten är att ge en led
tråd var man skall söka arten. De karakteris
tiska dragen hos samtliga dalalokaler kan sam
manfattas under följande punkter.

(1) I bergsterräng och där inom delområden 
vars topografi indicerar rikare förekomst av 
permanent fuktig mark med rörligt markvatten 
(t ex bäckraviner, källbetingade myrar).

(2) Exponering i regel mot norr av området el
ler själva växtplatsen.

(3) Granskog med träd av hög ålder, mossrik 
och med barrmattor. Inslaget av ormbunkar 
och låga örter påfallande där ljustillgången är 
tillräcklig.

(4) Förekomst av murken ved (t ex stubbar), 
barrförna eller skogsmossförna i direkt anslut
ning till den fuktiga marken.

(5) Morän (finkornig). Vid regional jämförelse 
har moräntypen en relativt hög näringshalt, 
delvis genom inslag av silurmaterial och andra 
näringsrikare bergarter. Mullrik markprofil i 
närheten av svampförekomsterna.
Inom ett område som visar dessa allmänna 
drag kan svampen främst sökas under moss- 
eller barrtäcket vid basen av murkna stubbar. 
Arten kan även påträffas på andra svagt upp
höjda punkter i terrängen, ej i blötsvackorna, 
men alltid i direkt samband med en fuktig 
markprofil. I fig 2 har jag visat hur arten kan 
uppträda i terrängen.

Flera av de besökta områdena har varit 
olämpliga för arten. Jag har alltså inte funnit 
den på gransocklarna i flack sumpgranskog 
där ju markvattnet lätt blir stagnant. Biotopen 
är vanlig i siljanstrakten. Olämpliga är också 
de bäckraviner där bäckfåran är markant ned
skuren och omgivande dalbotten blir uttorkad 
under långa perioder (fig 2B). Dalbottnen är 
ofta rik på gräs och örter och har ett rikt inslag 
av lövträd (björk, gråal, rönn, sälg). Typen är 
vanlig i anslutning till gammal fäbodmark.

Fuktig granskogsmark verkar vara en förut
sättning för arten. Markfuktigheten måste vara

permanent eller endast utsatt för små fluktua
tioner. Lämpliga hydrologiska förhållanden 
beror inte enbart på årsmedelnederbörden, 
som här är ca 600 — 650 mm. Sådana förhållan
den uppkommer även som ett resultat av hu- 
miditeten, trädvegetationens slutenhet och 
skuggverkan, expositionen, jordartstypen, till
gång till källflöden och vatten från berg- 
grundssprickor m m. En murken stubbe som 
blivit ordentligt genomfuktad behåller ju länge 
sin fuktighet och kan även dra upp vatten från 
djupare jordlager. Nordlig exponering och 
högvuxen granskog gör att snötäcket smälter 
bort sent på våren. Samma faktorer gör att för- 
nan behåller en fuktighet även under regnfria 
perioder på somrarna. Traktens finkorniga och 
täta bottenmorän ger lätt upphov till ytliga vat
tenflöden i sluttningarna. Det är alltså många 
faktorer som skall samverka för att skapa 
lämpliga betingelser för arten. Det är sällan 
man finner dem kombinerade på ett lämpligt 
sätt.

Naturvårdsaspekter

Med de erfarenheter jag har av arten och dess 
växtmiljö står det klart att Chamonixia måste 
vara sällsynt i landet. Artens speciella stånd- 
ortskrav gör att den endast kan kolonisera 
mycket små arealer inom vår granskog. Gran
skog är ju ett mycket vidsträckt begrepp. Vid 
sökandet efter hypogeer, t ex Chamonixia, in
ser man snart att även sådana preciseringar 
som ”fuktig”, ”blåbärsrik”, ”mossrik” eller 
”fjällnära” liksom varje annan gängse klassi- 
fikationsenhet kan uppträda i olika regionala 
typer och att dessa egentligen består av en 
mångfald småenheter. Bitarna i ett sådant mo
saikmönster kan vara större eller mindre, all
männa eller sällsynta. Granskogens mosaik
mönster blir särskilt mångformat och kompli
cerat där topografin ger upphov till rörligt 
markvatten, t ex i raviner, klyftor och längs 
vissa vidsträckta bergssluttningar. Finns det 
tillräckliga ljusförhållanden upplevs dessa 
komplexa delområden redan av fanerogamflo- 
risten som spännande avbrott mot ett eljest 
monotont vegetationsmönster. Inom siljans
trakten kan man på dessa lokaler finna några 
för trakten sällsynta fanerogamer, t ex Milium 
effusum, Lactuca alpina, Stellaria nemorum, 
Chrysosplenium alternifolium och Circaea al-
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pina (hässlebrodd, torta, lundstjärnblomma, 
gullpudra, häxört).

Anhopningen av sällsynta eller ovanliga ar
ter inom ett sådant begränsat terrängavsnitt 
behöver dock inte enbart bero på gynnsamma 
edafiska förhållanden. Även granskogens hi
storik på platsen kan ha spelat in. Otillgänglig
het, en besvärande topografi och markblöta 
bör ha verkat återhållande på eventuella skogs
avverkningar. I första hand har man avverkat 
på mera lättillgänglig mark, närmare bygden. 
I dessa delar av landet har ju inte heller skogen 
utgjort någon bristvara för den enskilde bon
den. Till detta kommer den avverkningsmetod 
som hittills präglat bondeägd granskog i bl a 
stora delar av Dalarna. Ända in i vår tid har 
avverkningarna i mycket stor utsträckning 
skett som plockhuggning av överåriga träd el
ler av isolerade trädgrupper (blädning). Där
efter har självföryngring fått ske. Ägosplitt
ringen i små, långt från varandra belägna 
skogsskiften har dessutom gjort att de årliga 
avverkningarna endast kommit att omfatta re
lativt obetydliga och vitt åtskilda arealer inom 
traktens vidsträckta granskogsmark. Med en 
sådan skonsam avverkningsmetod har närbe
lägen, länge orörd gammal skog alltid funnits 
kvar i trakten och skapat replipunkter för barr- 
skogsarterna. Det har alltså skapats en konti
nuitet i granskogsekosystemet. Tack vare 
plockhuggning och självföryngring har det 
även skapats en kontinuitet i förekomsten av 
murkna stubbar och andra vedrester, alltså ett 
substrat som förefaller vara viktigt för Chamo- 
nixia. Eftersom markförhållandena är övervä
gande fuktiga har inte heller skogsbränder ver
kat ödeläggande.

Den numera tillämpade avverkningsmeto- 
den innebär kalhuggning av mogen granskog 
varpå återplantering sker. Följden blir ett tätt 
förband med jämnåriga träd. Avverkningen 
sker ofta i samarbete mellan flera skogsägare. 
Det gör att kalhyggena blir vidsträckta trots att 
skiftena kan vara små. Motoriseringen har helt 
förändrat förutsättningarna för avverkningens 
omfattning och intensitet. Kalhuggning sker 
nu även i bäckraviner och på förr otillgänglig 
mark (nya bilvägar!). Det är alltså ett helt nytt 
skede som påbörjats inom granskogsekosyste
met och med konsekvenser för dess biota.

Att problematiken är akut kan belysas med 
följande exempel. Vid mitt besök på den

norska lokalen nära Storlien 1981 hade kal
huggning redan skett inom en närbelägen del 
av denna fjällgranskog. 1 Dalarna har den ri
kaste förekomsten inom lokalen Bastbergsgro- 
pen spolierats genom en kalhuggning vintern 
1983— 1984. Förekomsten på Granberget fann 
jag vara begränsad till den del av ravinen som 
ej redan kalhuggits. Jag har dessutom kommit 
för sent till flera tänkbara lokaler eftersom 
skogen redan avverkats.

När det gäller granskogsekosystemet kan 
det ofta vara omöjligt att finna några passande 
kvalitetsindikatorer bland de högre växterna. 
En åldrig granskog kan vara för tät för att till
låta en örtflora. I sådana fall måste botanisten 
söka indikatorer bland andra växtgrupper, t ex 
svamparna. Jag anser att Chamonixia bör 
kunna användas för den naturtyp som behand
lats här. Arealerna är små. Det är en av anled
ningarna till att de är starkt hotade och i hög 
grad skyddsvärda. Min erfarenhet säger mig 
att det brådskar att kartlägga objekten om vi 
skall hinna rädda några representativa exem
pel åt framtiden. Som ett förtydligande bör jag 
tillägga att det inte enbart är Chamonixia som 
skall skyddas utan den kvalitet i ekosystemet 
som indiceras just genom förekomsten av bl a 
denna art.

Material från Dalarna
Leksands socken: Bastbergsgropen, 7,5 km NO om 
Leksands kyrka, 300 — 550 m SO om Bastbergs fä
bodar, 315—345 möh. Bergsklyfta med moränslutt
ningar. Flera förekomster längs nordsluttningen.
19.7.1983 Kers 6301, 6305 (S, UPS), 16.7.1984 Kers 
& R. Carlsson s.n. (S). — Mellan Asledsberget och 
Skvissberget, nordsluttning. Längs stigen Åsle- 
den — Bastberg, 310 m ö h. Norr om Puttängsbäcken. 
Liten bäckravin. Omoget material. 28.6.1984 Kers 
6408 (S). - Asledsberget, nordsluttningen, 6,5 km 
NO om Leksands kyrka, 240 möh. Längs Puttängs
bäcken, 200 m nedanför stigen mot Bastberg. Djup 
bäckravin. Vid källstråk utmed sluttningen.
25.7.1984 Kers 6411 (S). — Asledsberget, västslutt- 
ningen, 4,8 km ONO om Leksands kyrka, 310 m ö 
h. Ovanför Åsledens fäbodmark, vid Glasmästarbäc- 
kens början. Brant sluttning med källflöden.
29.7.1984 Kers 6412 (S) - Granberget, östslutt
ningen mot Siljan, 3,1—3,5 km VSV om Leksands 
kyrka. Båthusbäckens ravin ovanför byn Västanvik. 
Utmed ravinbottnen. Flera små förekomster, 
310-330 möh. 18.7.1984 Kers 6409 (S).
Siljansnäs socken: Hässjeberget, nordsluttningen 
mot Stora Israelssjön. 700 m S om Israelsbodarna 
och 300 m S om landsvägen. 215 m ö h. Bergsslutt
ning med kraftigt källflöde. 31.7.1984 Kers 6410 (S).
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Rättviks socken: Råberget, 9,4 km O om Rättviks 
kyrka, 600 m O om Råbergstjärnen, 335 m ö h. Djup 
bäckravin. Längs kanten av nordsluttningen.
17.7.1984 Kers & R. Carlsson s.n. (S, UPS).
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Inventering av grod- och kräldjur

Under våren 1985 startar en riksomfattande in
ventering av grod- och kräldjur i Sverige med 
stöd från Statens Naturvårdsverk, Världsna- 
turfonden och Lantbruksuniversitetet. Om vi 
skall uppnå ett gott resultat krävs en omfat
tande medverkan från olika biologiska fören
ingar och enskilda naturintresserade personer. 
Av största vikt är information om sällsynta ar
ter och från glest befolkade områden, men alla 
övriga observationer är också av värde. Du 
kan lämna enstaka uppgifter eller ta på dig 
ansvaret att undersöka ett visst område t ex i 
din hembygd. Vi skall så långt som möjligt 
hjälpa till med bestämnings- och kartmaterial. 
Uppgifterna behandlas med sekretess så att 
känsliga lokaler inte avslöjas.

Syftet med inventeringen är att skapa ett

faktaunderlag, så att lokala myndigheter kan 
ta hänsyn till värdefulla grod- och kräldjurs- 
populationer vid sin framtida markanvänd
ning. Naturvårdsmyndigheter och forskare be
höver också denna kunskap för att kunna pla
nera meningsfulla skyddsåtgärder och forsk
ningsinsatser. Vår avsikt är att den nya infor
mationen också skall ligga till grund för en 
publikation över de svenska grod- och kräldju
rens nuvarande status och utbredning.

Vi hoppas att du vill vara med och göra en 
insats. För ytterligare information och rap
portblanketter var god tag kontakt med: Claes 
Andrén och Göran Nilson, Zoologiska institu
tionen, Göteborgs Universitet, Box 250 59, 
400 31 Göteborg. Tel 031-85 36 59.



Finns tuvslok, Melica picta, i Sverige?
CARL-ADAM H/EGGSTRÖM

HcEggström, C.-A. 1985: Finns tuvslok, Melica picta, i Sverige? [Is Melica picta present 
in Sweden?] Svensk Bot. Tidskr. 79: 33-37. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Melica picta K. Koch, a grass with a southeastern and subcontinental distribution in 
Europe, has been found on two islands in the archipelago of SE Finland, in one locality 
in Turku on the SW part of mainland Finland, and in several localities’in great abun
dance on the Aland Islands, SW Finland. Botanists in Sweden are requested to search 
for the species on the W side of the Baltic. Differences between it and the similar M. 
nutans are described. The localities on Aland range from fairly dense Alnus glutinosa 
and Fraxinus stands to tree-less dry meadow. They lie close to the shore, c. 0.5 — 6 m 
above the sea level. M. picta may be a native coastal species in Finland; however, the 
possibility that it has reached its localities by aid of man cannot be excluded. The 
introduction may in this case have taken place already during the Viking Age, when 
there were cultural connections between the Aland Islands and those parts of Russia 
where the species grows today. However, it may also have taken place later on, e.g. 
during wars in the 18th century, when Cossacks accompanied the Russian galley fleet 
which operated along the S and SW coast of Finland.
Carl-Adam Haeggström, Helsingfors universitet, Botaniska institutionen. Unionsgatan 
44, SF-00170 Helsingfors, Finland.

Melica picta K. Koch, tuvslok (grönblommig 
bergsslok enl Hultén 1971), är ett sydöstligt 
och subkontinentalt gräs. Artens huvudareal 
omfattar dels Kaukasus, varifrån den beskrevs 
av Koch (1848), dels Sydösteuropa. Den har 
spridda förekomster i Mellaneuropa till södra 
Västtyskland i väster (kartor hos Meusel m fl 
1965, Kujala & Hämet-Ahti 1966 och Hempel 
1970).

1 mitten av 1960-talet konstaterades M. picta 
växa i Finland (Kujala 1965, Kujala & Hä
met-Ahti 1966). Arten hade visserligen insam
lats på ön Lehtinen i Veckelax skärgård utan
för Fredrikshamn redan 1949 (se Kujala & Ul- 
vinen 1964 s 37), men det dröjde till 1965 innan 
det insamlade gräset identifierades som Me
lica picta. Det äldsta kända exemplaret från 
Finland är emellertid samlat redan 1931-06-22 
på Åland, ”Granholmen, alsnår” av Gunnar 
Åberg (som M. nutans L., bergsslok; belägget, 
i Åbo Akademis samlingar, identifierades som 
M. picta av fil lic Unto Laine, Åbo, 1982). Det 
är inte alls ovanligt att exemplar av M. picta

inordnats i herbarier under den snarlika M. 
nutans (se t ex Celakovsky 1883, Taubert 
1889).

I juni 1981 påträffade jag Melica picta på 
Åland på ön Granholm i Lemlands skärgård 
ca 1 km N om Nåtö biologiska station. Det var 
med all sannolikhet på denna ö Gunnar Åberg 
insamlade arten 1931. Under 1981 och senare 
har jag eftersökt den på lämpliga lokaler i 
Nåtö-området och även anträffat den på ett 
flertal lokaler där (fig 1). Jag har sökt den även 
annorstädes såväl på Åland som i andra skär
gårds- och kustområden i Finland och Sverige, 
men hittills utan framgång. Arten har dess
utom påträffats i Åbo (Unto Laine muntl 1983) 
och på ön Pieni-Vasko ca 7 km SO om Lehti
nen (dr Tapio Rintanen muntl 1984).

Ett relativt stort material av Melica picta 
från Åland har inlämnats till Helsingfors uni
versitets botaniska museum. Det åländska ma
terialet överensstämmer bra med beskriv
ningar av M. picta i litteraturen (t ex Koch 
1848, Celakovsky 1883, Ascherson & Graebner



34 Carl-A dam Hceggström SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)

Tabell 1. Viktiga skiljekaraktärer för Melica picta och M. nutans.
Table I. Important characters separating Melica picta and M. nutans

Melica picta Melica nutans

Tuvad, rhizom korta Ej tuvad, rhizom långa
Caespitose, rhizomes short Not caespitose, rhizomes long
Stråbladens snärp avsmalnande, Stråbladens snärp trubbigt,
upp till 2,5 mm långt, vitaktigt kort, under 1 mm, brunaktigt
Ligule of cauline leaves tapering. Ligule of cauline leaves obtuse,
up to 2.5 mm long, whitish less than I mm, brownish
Skärmfjäll grönaktiga, oftast med en 
purpurröd halvmånformig fläck på 
mitten

Skärmfjäll purpurröda

Glumes greenish, usually with a 
reddish-purple crescent-shaped spot 
in the centre

Glumes reddish-purple

Nedre blommans ytterblomfjäll svagt Båda blommornas ytterblomfjäll
strävt och relativt tydligt 7-nervigt, 
övre blommans ytterblomfjäll glänsande 
och otydligt 5-nervigt

tydligt 7 — 9-nerviga

Lemma of lower floret slightly Lemma of both florets scabrous.
scabrous and fairly distinctly
7-nerved, lemma of upper floret glossy 
and obscurely 5-nerved

prominently 7-9-nerved

1900, Papp 1932), utom i fråga om färgen, som 
sägs vara grågrön, medan de åländska exem
plaren är ljusgröna.

Flera goda karaktärer skiljer M. picta från 
M. nutans (se tabell 1 och fig 2 och 3). 1 all
mänhet räcker snärpkaraktären till för att 
omedelbart skilja arterna åt. M. nutans växer 
ibland i så täta bestånd att den ser tuvad ut, 
men om man undersöker dess underjordiska 
delar ser man genast de långa rhizomen och 
avsaknaden av tuvade skott.

Ståndorter
1 Mellaneuropa växer M. picta i örtrika löv
blandskogar, eksnår och xerotherma ekbland
skogar (Meusel 1942, Förster 1979, Oberdörfer 
1979). 1 Sovjetunionen växer arten bl a i torr 
och frisk skogsstäpp med ek (Kleopov 1933, 
Lavrenko 1934, Prokudin m fl 1977).

De åländska lokalerna för M. picta varierar 
från tämligen sluten klibbals- och asklund till 
öppen torräng. Alla lokaler befinner sig på 
mycket låg nivå, från geolitoralens översta del 
(översta driftvallen, dvs ca 0,5 m ö h) till ca 
5 —6 m ö h. På de flesta lokalerna dominerar

M. picta i fältskiktet. M. picta växer tillsam
mans med lundväxter som Carex digitata, 
Convallaria majalis, Listera ovata, Hepatica 
nobilis, Anemone nemorosa, Filipendula ulma- 
ria, Geranium sylvaticum, Viola riviniana och 
Angelica sylvestris (vispstarr, liljekonvalj, två
blad, blåsippa, vitsippa, älgört, skogsnäva, 
skogsviol och strätta; nomenklatur enl Lid 
1974) och ängsväxter som Ranunculus acris, R. 
polyanthemos, Alchemilla glaucescens, Trifo
lium medium, Primula veris, Galium boreale 
och Centaurea jacea (smörblomma, backsmör
blomma, sammetsdaggkåpa, skogsklöver, gull
viva, vitmåra och rödklint). Påfallande många 
arter, som är karakteristiska för åländska 
xerotherma ståndorter (xerotherm: beteckning 
för torra och varma ståndorter samt för de väx
ter som föredrar sådana ståndorter), ingår, t ex 
Arrhenatherum pratense, Bromus hordeaceus, 
Dactylorhiza sambucina, Ranunculus bulbosus, 
Sedum album, Saxifraga granulata, Potentilla 
subarenaria Borbås ex Zimmeter, Filipendula 
vulgaris, Agrimonia eupatoria, Geranium san- 
guineum, Helianthemum nummularium, Laser- 
pitium latifolium, Origanum vulgare, Veronica 
spicata, Melampyrum cristatum och Inula sali-
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t. MunkholmMariehamn
c. 5 km

Espholm

Slätholm

ÅLAND

(Gran holm

Skobbholm

500 m N åtö

Biol. Stat.N ä tö

Fig 1. A: Ålands läge. — B: Nåtö-områdets läge. — C: De kända lokalerna (streckade) för Melica picla på 
Åland. Siffrorna 1-10 hänför sig till närmare undersökta ytor (Hasggström 1985). Stjärnan markerar en liten 
lokal, som ej setts av förf.
A: General location of the Åland Islands. — B: Location of the Nåtö area. — C: The known occurrences 
of Melica picta (hatched) on the Åland Islands. The numbers 1 — 10 refer to closely investigated sample plots 
(cf. Hasggström 1985). The star indicates a small stand of M. picta not seen by the author.

cina (ängshavre, luddlosta, Adam och Eva, 
knölsmörblomma, vit fetknopp, knölbräcka, 
grå småfingerört, brudbröd, småborre, blod-

näva, vanlig solvända, spenört, kungsmynta, 
axveronika, korskovall och krissla). Samtliga 
dessa arter är kalkgynnade i sydvästra Fin-
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5 mm

Fig 2. Snärp av (ligules of) Melica. — A: AF. picta. - 
B: M. nulans.

lands skärgårdar enligt Eklund (1946, 1948). 
Också många andra kalkgynnade arter växer 
tillsammans med M. picta. Denna är inte en 
kalkväxt, men uppenbart föredrar den kalk
rika ståndorter på Åland, vilket kan ställas i 
samband med det faktum att många växtarter, 
som i sina huvudutbredningsområden är indif- 
ferenta i fråga om kalkfaktorn, växer på kalk
ståndorter på sina utpostlokaler (jfr Sterner 
1922 s 251, Pedersen 1962, Sjörs 1967 s 29).

Samtliga kända åländska lokaler med M. 
picta har varit löväng (jfr Palmgren 1915-17 
s 491 - 494), och således har de varit i hög grad 
påverkade av människans verksamhet. Flera 
av lokalerna är också idag kraftigt kulturpå- 
verkade eftersom de befinner sig i omedelbar 
anslutning till såväl sommarstugor som per
manent bosättning.

Melica picta är fridlyst på Åland sedan 1984 
och i övriga Finland sedan 1983.

Invandring
Melica picta är kanske en spontan skärgårds- 
växt, men det kan inte uteslutas att arten in
kommit till lokalerna i Finland med männi
skans hjälp. Introduktionen kan ha skett redan 
under vikingatiden, då det fanns förbindelser 
mellan Åland och handelscentra i den del av 
nuvarande Sovjetunionen där arten växer idag 
(Kivikoski 1934, Schaskolskij 1984). Observe
ras bör att de åländska lokalerna ligger invid 
den medeltida farled som beskrivs i det kända 
danska itinerariet från 1200-talet (Andersson

Fig 3. Ytterblomfjäll (blommor) av Melica. — A —B: 
M. picta. — A: Ovre blomma med bihang av rudi
mentära blommor. — B: Nedre blomma. — C —E: 
M. nutans. - C - D: Övre blomma (bihanget ej syn
ligt i D). — E: Nedre blomma. — Material från 
Åland, Lemland, Lemböte Granholm 1981-06-09, 
Hasggström 3013 resp 3011). Skala 5 mm. Foto 
Mauri Korhonen.
Lemmas (florets) of Melica. — A—B: M. picta. — A: 
Upper floret with appendage of rudimentary florets. 
— B: Lower floret. — C —E: M. nutans. — C —D: 
Upper floret (appendage not visible in D). — E: 
Lower floret. - Scale 5 mm.

1960, 1961, Schaskolskij 1984). Eftersom loka
lerna befinner sig på låg nivå kan också en 
senare introduktion vara möjlig. Under det 
stora nordiska kriget i början av 1700-talet 
medföljde kosacker den ryska galärflottan som 
opererade bl a längs den sydfinska kusten och 
i den åländska skärgården. Foder för hästarna 
fanns ombord på fartygen och diasporer av M. 
picta kan den vägen ha kommit till Åland, och 
kanske också till de andra lokalerna.

På de flesta av de åländska lokalerna växer 
Melica picta så rikligt och på så stora ytor att 
den idag måste anses vara en fullt naturalise- 
rad medlem av vår flora, om den inte är spon
tan.
Osökt ställer man sig frågan: Finns Melica 
picta också på den västra sidan av Ålands hav?
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För att få svar riktas här en uppmaning till 
växtintresserade i Sverige att i de svenska skär
gårds- och kustområdena söka efter tuvade 
”slokgräs” med långt, vitt snärp.
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Recension

Svensk allinän naturvård

Toneil, P.-E. 1984: Svensk allmän naturvård. 
182 sid. Universitetsförlaget Dialogos, Lund. 
ISBN 91-7504-049-2. Pris häftad ca 1 12 kr.
Efter en allmän inledning, innefattande bl a en 
kort historik om svensk naturvård, följer fyra 
avsnitt: Inventering —planering, Naturvårds
lagen, Allmän naturvård i övrig lagstiftning 
samt Den allmänna naturvårdens organisa
tion.

Det första avsnittet, Inventering —planering, 
bygger på en publikation utgiven av natur
vårdsverket. Läsaren får en god inblick i prak
tiskt naturvårdsarbete, dvs hur översiktliga na- 
lurinventeringar görs och hur dessa så små
ningom utmynnar i rapporter. Boken tar också 
upp vad en dylik rapport bör innehålla. Riks
omfattande specialinventeringar, bl a hotade 
djurarter, våtmarker, urskogar, Projekt Linné 
m m, behandlas också ganska utförligt. Läsa
ren får vidare veta lite om naturvårdsplane- 
ring. Naturvårdsplaner har ju upprättats för 
flera av de södra länen. Det aktuella läget be
träffande genomförda allmänna naturinvente
ringar och naturvårdsplaner redovisas.

Det andra avsnittet skärskådar naturvårds
lagen. Det är ju denna lag som innefattar alle
mansrätten, bildandet av nationalparker och 
olika reservat m m, så det faller sig naturligt att 
detta avsnitt blir det längsta. Bestämmeler om 
och bildande av nationalparker behandlas. 
Dessutom presenteras kortfattat de nuvarande 
19 nationalparkerna. Naturreservat behandlas

på ett liknande sätt, men presentationen av ett 
urval dylika blir naturligtvis summarisk. 
Andra företeelser som regleras i naturvårdsla
gen tas också upp, t ex särskilda bestämmelser 
till skydd av växter och djur (fridlysning), 
strandskydd och olika slag av täktverksamhet. 
En kort presentation av några av våra ca 30 
naturvårdsområden ges även.

I det tredje avsnittet redogörs för allmän 
naturvård i annan lagstiftning, dvs bokskogsla
gen, fornminneslagen, skogsvårdslagen m m. 
Den allmänna naturvårdens organisation på 
olika nivåer i samhället beskrivs i det fjärde 
och sista avsnittet. Här presenteras vidare de 
ideella organisationerna, t ex SNF. En littera
turlista för den som vill tränga djupare in i 
ämnet avslutar.

Författaren tar på ett bra sätt upp för- och 
nackdelar samt svårigheter vid tillämpning av 
lagarna. Det är den andra upplagan av boken 
som nu kommit. Den första kom 1978. Det 
händer mycket inom naturvårdsplanering och 
lagstiftning: lagar tillkommer eller omarbetas, 
nya reservat och nationalparker avsätts. Om en 
bok av det här slaget ska vara aktuell krävs att 
den revideras med jämna mellanrum. Förfat
taren verkar ju också ha ambitionen att göra 
detta. Jag tycker att Svensk allmän naturvård är 
värd att läsas av alla som vill veta lite mer om 
naturvårdslagstiftning och naturvårdsarbete, 
eller av naturintresserade i allmänhet.
Per Ola Karis



Några svampfynd från Furusund
ANDERS TEHLER

Ekudden, vid Furusunds sydostligaste obe
byggda del (Blidö sn, Stockholms skärgård), 
en liten ädellövskogsklädd udde på endast 4,5 
ha, hyser ett flertal ovanliga växter. Elär ska 
några fynd av sällsynta svampar presenteras.

Det man först noterar vid ankomsten till 
Ekuddens södra del är det gamla hasselbestån
det, som bildar ett tätt tak, under vilket asp- 
och annat lövsly inte kan hävda sig. Trädskik
tet består av ek och ask med inblandning av 
lönn, lind, alm, sälg och björk. Inga träd ser ut 
att ha varit hamlade. De lösa jordlagren är 
kalkhaltiga på grund av att inlandsisen trans
porterat dit sten och grus bland annat från 
Gävlebuktens sedimentära kalkbergarter.

Svamparna

Mutinus caninus (Pers.) Fr., liten stinksvamp, 
har jag funnit på två platser omkring 15 m från 
varandra. Totalt uppträdde 1984 ca 15 exem
plar. Marken är på båda ställena täckt av förna 
och har en mycket sparsam örtvegetation. På 
det ena stället, under en hassel, växer enstaka 
vårärt (Lathyrus vernus), skogsviol ( Viola rivi- 
niana), underviol (V. mirabilis), blåsippa (He- 
patica nobilis), lundgröe (Poa nemoralis), ask- 
och lönnplantor (Fraxinus excelsior, Acer pla- 
tanoides), några ca två m höga unggranar (Pi
cea abies), samt rikligt med den lilla sporsäck- 
svampen slemmurkling (Leotia lubrica). Det 
andra stället, närmare stranden, är likartat 
men granar saknas. Mutinus växer här inne 
bland stammarna i en gammal hasselbuske. 
Åtminstone några exemplar bildade tydligt 
mycel inne i fallna och kraftigt förmultnade 
hasselgrenar, medan de andra, liksom på det 
förstnämnda stället, växte i jorden. Svampen 
är tidigare känd från Furusund (1,5 km längre 
åt NV; belägg i S), men från en helt annan 
biotop, nämligen på alsocklar i ett alkärr.

Lycoperdon echinatum Pers. ex Pers., igelkott
röksvamp, växer vid basen av en gammal 
stubbe 100 m från Mutinus, i ett liknande, men 
något öppnare, ekdominerat parti. Örtskiktet 
är här tätare och myska (Galium odoratum), 
lundslok (Melica uniflora) och träjon (Dryo- 
pteris fdix-mas) tillkommer.

En annan nordlig samförekomst av igelkott
röksvamp och liten stinksvamp (Rådmansö sn, 
Kapellskär) har beskrivits av Kers (1975).
Amanita phaUoides (Vaill. ex Fr.) Secr., lömsk 
flugsvamp, växer endast ett tiotal m från igel
kottröksvampen i ett bestånd av lundslok nära 
en av ekarna.
Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Reid, krusig 
trumpetsvamp, står under hasslarna precis där 
dessa glesar ut mot platsen för den lömska 
flugsvampen. Alla de fyra hittills nämnda 
ädellövskogsarterna har sina nordligaste 
kända förekomster i Uppland.
CoUybia verna Ryman, en nagelskivling som 
saknar svenskt namn, växer alldeles i närheten 
av Mutinus och i samma miljö. Den är framme 
på våren och man kan se den på i marken mer 
eller mindre dolda, gamla, multnande löv- 
trädsgrenar, i detta fall av hassel. Denna röd
bruna, kanske förbisedda art beskrevs så sent 
som 1978 från Bondkyrka strax utanför Upp
sala (Ryman 1978). Den är känd från norra 
och mellersta Sverige.
Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb., scharla
kansröd vårskål, är en kanske mer iögonenfal
lande vårsvamp. Också den växer i samma 
miljö som, och i närheten av Mutinus, och sub- 
stratet är, liksom för CoUybia verna, i marken 
dolda hasselgrenar. Den förekommer emeller
tid också i västra delen av lunden i närheten av 
igelkottröksvampen, och då i mer öppen miljö 
bland gräs under några ekar alldeles bredvid 
en stig.
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Alla ovan presenterade svampar, utom Collv- 
bia vema, har insamlats på Ekudden. Collybia 
har jag emellertid samlat på en annan lokal, 
Svartnö i Länna sn, knappt två km från Furu
sund. Beläggen finns i S (Naturhistoriska riks
museets herbarium).

Andra växter

För att ge en lite fylligare bild av lokalen ska 
ytterligare några växter nämnas. Av lavar ser 
man Lobaria pulmonaria (lunglav), Graphis 
scripta (skriftlav), Buellia disciformis (rönnlav) 
och B. shaereri samt Opegrapha rufescens. Ty
piska mossor är Plagiomnium undulatum 
(praktstjärnmossa) och Eurhynchium angusti- 
rete (hasselmossa).

Bland kärlväxterna kan man notera sträv- 
losta (Bromus beneken ii), spenört (Laserpitium 
latifolium), tandrot (Dentaria bulbifera), stor
rams (Polygonatum multiflorum) samt, när
mare stranden, lundskafting (Brachypodium 
sylvaticum).

Grönområde
Ekudden gjordes till grönområde vid Furu
sunds avstyckning i mitten av 1940-talet. Se

dan dess har området inte hävdats. I början av 
1970-talet höggs mycket äldre gran bort i de 
högre be ägna delarna av området, medan de 
lägre lövpartierna, som sedan länge saknat 
gran, fick stå orörda. Här har nu smågranar 
alltmer börjat nästla sig in under hasselbus
karna. De är fortfarande små, men även om de 
har svårigheter att ta sig upp under de starkt 
skuggande hasslarna, så kommer de i det långa 
loppet att ta överhanden. Detta torde utgöra 
det enda hotet mot denna trevliga lilla lokal.
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Hårkvastmossa, Campylopus introflexus, i Sverige
TOMAS HALLINGBÄCK, TORBJÖRN JOHANSSON och ALF SCHMITT

Hallingbäck, T., Johansson, T. & Schmitt, A. 1985: Hårkvastmossa, Campylopus intro
flexus, i Sverige. [The moss Campylopus introflexus in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr 79- 
41-47. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Campylopus introflexus was first found in Sweden 1976. Thirty-five localities in the 
provinces Skåne, Halland, Västergötland and Bohuslän are now known. All of them lie 
within 30 km from the coast. Sporophytes have been found in five localities. The species 
often grows in rather dry and exposed sites, and characteristically on disturbed ground, 
like clear-felled or burnt areas, peat pits, road cuttings, and footpaths. It thus seems that 
C. introflexus is a pioneer species in Sweden.
Tomas Hallingbäck. Vänskapen 3D, S-443 00 Lerum. Sweden.
Torbjörn Johansson, Trädgårdsgatan 3, S-312 00 Laholm, Sweden.
Alf Schmitt, Fuse skola, S-574 00 Vetlanda, Sweden.

Campylopus introflexus har väckt ett visst in
tresse på senare år på grund av dess snabba 
expansion norrut i Europa. Fram till 1941 var 
den endast känd från södra halvklotet samt de 
södra delarna av Nordamerika (Richards 
1963). 1941 upptäcktes arten i Storbritannien 
vid Washington i Sussex, och från 1949 och 
framåt tillkom ett stort antal nya lokaler. De 
flesta av dessa var tidigare bryologiskt väl un
dersökta, varför arten rimligen måste ha varit 
nyinvandrad, inte bara tidigare förbisedd. I 
Frankrike upptäcktes den 1954 och därefter 
blev den funnen på ett mycket stort antal lo
kaler där och i Tyskland, Holland och Belgien 
(Frahm 1972). I Holland anses den nu vara all
män (Sipman 1977).

1 Skandinavien gjordes det första fyndet 
1968 norr om Filskov på Jylland, och 1970 hit
tades arten även på Romo (Frahm 1971). I 
Norge upptäcktes den 1978 vid Sotra i Horda- 
land (övstedal 1978).

De första svenska fynden gjordes i Halland 
1976 (Johansson 1977). Strax därefter togs den 
i norra Skåne. I södra Halland är den nu vitt- 
spridd (Johansson 1979), och i norra Halland 
blev den funnen i rika bestånd sommaren 1980 
och är härifrån nu känd från tre platser. I gö
teborgstrakten upptäcktes den först på en 
klipphylla i en vägskärning i Lerum (Carlsson

1979) och senare på Vättlefjälls ljunghedar. 
Slutligen kom rapporter om fynd från både 
södra och norra Bohuslän samt ytterligare fyra 
från Skåne. De hittills kända fynden visas på 
fig 1.

Hittills är C. introflexus funnen fertil på 
sammanlagt fem lokaler, tre i södra och två i 
norra Halland. Vid alla tillfällena fanns det 
även sporkapslar (Fig 3).
Den snabba spridningen av Campylopus intro
flexus i västra Europa är ett intressant pro
blem. På vilket sätt sprider sig en mossa så 
långt och så snabbt? Den bildar relativt ofta 
sporer, men Verdus (1978, 1979) har visat att 
arten även sprider sig vegetativt på ett effektivt 
sätt genom att somliga toppblad ramlar av, 
blåser iväg, utvecklar rothår och bildar nya in
divider. Dessa speciella toppblad är vanligen 
täckta av en slemmig hinna som skyddar bla
det från uttorkning.

Morfologi

Släktet Campylopus står nära Dicranumjkvast
mossor), men skiljer sig främst på bladets myc
ket breda nerv och på att sporkapselskaftet är 
böjt, inte rakt som hos Dicranum. Genom sin 
långa vita hårspets skiljer sig Campylopus in-
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Göteborgs

Fig 1. Hittills kända lokaler för Campylopus intro- 
flexus i Sverige.
Known localities (Dec., 1984) for Campylopus intro- 
flexus in Sweden.

troflexus från andra svenska Campylopus-arter. 
Endast C. atrovirens har en hårudd, fast kor
tare, och dess blad har öronlikt utbuktande 
bashörn och mörkgrön bladfärg. C. introflexus 
har en vackert ljusgrön lyster.

Campylopus introflexus varierar mycket i ut
seende mellan torrt och fuktigt tillstånd. I torrt 
tillstånd bildar hårspetsarna en tydlig stjärna, 
uppifrån sett, beroende på att hårspetsarna då 
är utspärrade 90° eller mer (fig 2). I fuktigt till
stånd står hårspetsarna rakt upp och färgen är 
då ljusare. Arten liknar då något Dicranum 
scoparium.

sm * 'A&

mm
m *

-

Fig 2. Närbild på Campylopus introflexus. De utspär
rade håruddarna gör att skottspetsarna ser stjärnfor- 
miga ut. Skala ca 2:1. Material från Skanör 1983 06 
07. Foto Alf Schmitt.
Close-up of Campylopus introflexus. Note the long 
hair-points.

Bladens basala celler är långsmala och hya- 
lina och är skarpt avgränsade mot de övre cel
lerna, som är kortare och tjockväggiga (fig 4A, 
B). Bladspetsen är lång, hyalin och tandad (fig 
4C, D).

En intressant morfologisk detalj är att bla
dets nerv har låga, lamelliknande åsar på rygg
sidan. I de flesta fall är dessa åsar endast en 
cell höga, men hos några av de svenska kollek- 
terna har vi funnit åsar som är två celler höga 
(fig 5). För mer detaljerade uppgifter om mor
fologi och biologi se Smith (1978).

Ekologi
Alla i norra Europa förekommande Campylo- 
pus-arter har oceanisk utbredning och de växer 
oftast på torvjord eller sura klippor, som året 
runt hålls fuktiga. C. introflexus förekommer i 
Europa mest i de västra delarna som har ett 
atlantiskt klimat. Lokalerna ligger ofta nära 
havet och underlaget är i regel surt, torv- eller 
sandjord. Oftast växer den på hedar men 
ibland även på sanddyner. Den växer även på 
störd eller bränd mark, där jorden lämnats bar,
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TÜ

Fig 3. Campylopus introflexus. Habitus. Teckning ur Giacomini 1955.
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Tabell 1. Vegetationen kring Campylopus introflexus 
vid Skanör. Alla observerade kärlväxter inom cirkel
formiga provytor med diametern 5 m noterades. 
Nomenklaturen följer Lid (1974), Smith (1978) och 
Krog m fl (1980). — Lokal 1 är gränsen mellan en 
dunge och stranden, lokal 2 en stig i kraftlednings- 
gata.

Följearter 1 2

BqXllZcl voASiUdOACL, vårtbjörk + +
CaZZuna vuZgatUA, ljung + +
CaA&X OXZnaAjjX, sandstarr + +
HoZcllå la.nctf.LLA, luddtåtel + +
Rentes AyZvetViZA, tall + +
AfiJikiincutliOAum dJLcutÄ±U>, knylhavre +
CcU12.x. n^g/iCLy hundstarr +
ConnuA AUZCA-Ca, hönsbär +
VeAchampAta fiZe.xu.0Aa, kruståtel +
EmpeX/ium yiigtium, kråkbär +
LuzuJUl multtfiZona, ängsfryle +
Poa pncut<in&ÅJ>, ängsgröe +
Rumex tenutfi 0ZtuA, rödsyra +
TtvientaZtA euAopaea, sjustjärna +

PohZZa nutans + +
Vtcmnum poZysetum +
V. scopcuuwn +
V. ApuAAtm +
PZeuAoztum AcknebeJu. +

CZadonZa ckZotLopha&a +
C. poAt&ntoAa +

och arten har tydligen en förmåga att snabbt 
kolonisera sådan jord (Richards 1963).

Alla de svenska förekomsterna är belägna 
inom tre mil från kusten, från havsnivå upp till 
110 m över havet. De första fynden i Sverige 
gjordes utmed en bäck resp i kanten av ett 
sumpområde, och man förmodade då att arten 
fordrade relativt stor fuktighet. Flera av de nya 
växtplatserna har emellertid varit torrare. Det 
verkar nu snarare som om C. introflexus, i jäm
förelse med släktets övriga arter i Sverige, 
växer relativt exponerat och torrt — inte sällan 
rentav i sydvända sluttningar. Många torrt 
växande mossor har, liksom C. introflexus, en 
vit hårspets på bladen, och man kan tänka sig 
att dessa hårspetsar av döda celler, som saknar

O o

Fig 5. Campylopus introflexus, tvärsnitt av nerven i 
bladets övre del. Arten har lamelliknande åsar på 
nervens rygg. — A: Exemplar från Lerum (ur Carls
son 1979). — B: Exemplar från England (ur Smith
1978) .
Campylopus introflexus. Cross sections of the nerve 
in the upper part of the leaf. — A: Specimen from 
Sweden, Västergötland, Lerum (from Carlsson
1979) . — B: Specimen from Britain (from Smith 
1978).

klorofyll, fungerar som ljusreflektorer, och att 
de även kan ha en viss isolerande effekt.

Vid Skanör växer mossan dels på gränsen 
mellan en björk-talldunge (Betula verrucosa, 
Pinus sylvestris) och strandhed (fig 6), dels 
längs en stig i en kraftledningsgata, i båda fal
len på sandig jord i omedelbar närhet till ha
vet. Vegetationen på dessa lokaler framgår av 
tabell 1.

På flera ställen växer arten på brandplatser 
med naken torv. En annan typisk biotop är 
hyggeskanter mot växande skog. Den har 
också flera gånger påträffats i myrkanter som 
blivit skadade av täkt. Sådana ståndorter vitt
nar om att C. introflexus i vårt land hör till 
pionjärsamhällen på framför allt tillfälligt

Fig 4. Campylopus introflexus, detaljer av blad. — A: Överst till vänster ses bladnerven. Nederst ses den 
sneda, skarpa gränsen mellan nedre och övre bladceller. Skala 50 pm. — B: Tjockväggiga övre bladceller. 
Skala 25 pm. — C: Basen av den långa hårudden. Skala 50 pm. — D: Yttersta delen av hårudden. Skala 100 
pm. — Foto Alf Schmitt.
Details of leaves of Campylopus introflexus. — A: The broad nerve and the boundary between hyaline and 
green cells in the base of the lamina. Scale 50 pm. — B: Thick-walled upper lamina cells. Scale 25 pm. — 
C: The basal part of the hair-point. Scale 50 pm. — D: Outermost part of the hair-point. Scale 100 pm.
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Fig 6. En av lokalerna i Skanör. Campylopus intro
flexus syns på nedre fjärdedelen av bilden. Foto Alf 
Schmitt 1983-06-07.

«. -T

, t 'tfnjfr

ÖhJ

One of the localities at Skanör, Skåne. Campylopus 
introflexus is visible in the lower fourth of the photo. 
An analysis of the vegetation is given in Table 1, 
column 1.

nakna jordytor, där konkurrensen från andra 
växter inte är så stor.

På några ställen har arten påträffats på igen
växande skogsstigar i granskog. Några udda 
biotoper är: mellan sprängsten (Ö om Hovs 
Hallar i NÖ Skåne), klippspringor på en öp
pen bergvägg (Älgön i mellersta Bohuslän), 
och på ett tunt lager sandjord i en vägskärning 
vid motorväg (E3 utanför Göteborg).

Lokalförteckning
Skåne. — Båstad V om Kattvik, på jord bland 
sprängsten ca 50 m från havet 1978 K. Georgson — 
Löderup 400 m NV Sandhammarens fyr, på yta med 
död ljung 1983 M. Magnusson (LD, S) — Gladsax 
150 m SV om stenbrottet vid Tobbisborg, på tunt

jordlager tillsammans med ljung och kruståtel 1984
K. Georgson — Skanör Gyeholmen (1 km VNV 
Ljunghusen hpl), ca 100 m från havet (UTM UB 675 
424) 1983 A. Schmitt (LD) — Dito, ca 600 m från 
föregående (UTM UB 668 424) 1983 A. Schmitt.
Halland. — Breared Jönstorp, stig över myrmark 
1978 K. Georgson — Eftra Stensjö, torvjord mellan 
ljungtuvor ca 100 m från havet 1979 T. Johansson — 
Eldsberga Tönnersa, sumpområde bakom dynerna
1976 T. Johansson — Enslöv Vapnö mosse, skogsstig 
vid myr 1983 T. Johansson — Knäred Kyrkhult, 
igenväxande stig i granskog 1984 T. Johansson - 
Kvibille Kajehallar, torvjord i övre kanten av klipp
brant 1978 K. Georgson (S) — S om Storaberg, torv
jord på hygge 1978 T. Johansson — Trången, torv
jord bland unggran 1983 T. Johansson — Laholm 
Ala, torvjord vid mindre kärrområde 1982 T. Jo
hansson — Ränneslöv Hjörnered, utmed Hjörne- 
redssjöns O-sida 1983 T. Johansson — Slällåkra S 
om Kroksjön, torvjord vid granplantering 1983 K. 
Georgson — Snöstorp Marbäck, stig i granplantering 
1978 K. Georgson — Steninge Steninge strand, torv
jord i ljunghedsreservatet 1981 T. Johansson - 
Söndrum Grötvik, hårdtrampad stig 50 m från havet 
1984 K. Georgson — Tönnersjö Tönnersjö, torvjord 
vid Hunesjön 1978 T. Johansson — Vapnö Nyårs
åsen, exponerad sluttning i kanten av granodling
1983 K. Georgson (med frukt) — Nyårsåsen N om 
Gullbrandstorp, väg genom plantering 1984 K. 
Georgson (med frukt) — Veinge Mästocka, på torv- 
aktig jord utmed Blankan 1976 T. Johansson (S) — 
Ysby Hjörnered, på torvaktig jord i kanten av hygge
1977 T. Johansson (med frukt) — Ölmevalla Bolg, 
brandfält 1984 T. Hallingbäck (S, med frukt), H. An
dersson (med frukt) — Käringe mosse, torv på myr 
1980 T. Hallingbäck (med frukt).
Västergötland. - Angered Vättlefjäll, brandfält SV
L. Stentjärnet 1982 T. Hallingbäck — Askim Sisjön, 
öppen hedtallskog med inslag av björk 1983 P. Jo
hansson — Bergum Långmossen, brandmark nära 
myren 1982 T. Hallingbäck - Jonsered Härkeshult
1984 E. S. Blomgren — Lerum Hulan, vägskärning 
vid motorvägens avfart till Hulan 1978 P. Sögård (S)
- Nödinge strax NO om Dammetjärn i kraftled- 

ningsgata 1984 P. Sögård.
Bohuslän. — Herrestad, myren N om sjön Hästskon, 
hygge, 1981 T. Hallingbäck — Lycke Älgön, klipp
skreva på kalt berg 5 m från havsstranden 1982 S. 
Ekman — Tanum St. Vitemyren, 110 m ö h, på torv 
på brunnen mosse 1981 T. Hallingbäck (S).
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Recension

Ryman-Holmåsens svamphandbok

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar. En 
fälthandbok. 718 sid, över 1000 färgfoton plus 
kartor och teckningar. Interpublishing, Stock
holm. ISBN 91-86448-06-4. Inbunden. Pris ca 
340 kr.
Länge efterfrågad av välunderrättade mykolo- 
ger låg äntligen efter drygt fyra års möda 
denna bok på diskarna i slutet av oktober. Öv
rig allmänhet kanske suckar: ”ännu en svamp
bok”! Men man behöver inte bläddra länge för 
att märka att den är något extra — annat var 
heller inte att vänta från så erfarna yrkesmän.

Svampar åt tredje delen i den serie som givit 
oss Lavar och Mossor, och därmed vet de 
flesta läsare hur den är upplagd: en fotoflora 
i färg med ett par bilder och åtföljande be
skrivningar per sida. Inledningen täcker histo
rik, olika miljöer, utbredningstyper, insamling 
och förvaring av storsvampar, allmän litteratur 
och nycklar till alla behandlade basidiomycet- 
släkten utom slätsvamparna. Det traditionella 
morfologikapitlet saknas dock. Boken avslutas 
med speciell referenslista, ordförklaringar och 
namnregister.

Svampar \'År\(3e,r sig i första hand till de mer 
erfarna mykologerna. Rymans ursprungliga 
idé var att göra en bok med bara ovanliga ar
ter, men förlaget ansåg en sådan osäljbar. Slut

Brit. Bryol. Soc. 4: 404 — 417.
Sipman, H. 1977: Campylopus introflexus (Hedw.) 

Brid. en C. pilifer Brid. in Nederland. Lindbergia 
4: 157-159.

Smith, A. J. E. 1978: The moss flora of Britain and 
Ireland. Cambridge.
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pagules de Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 
sens, restr. (Bryopsida, Dicranales). Bull. Soc. Bot. 
France 31: 33 — 40.

Verdus, M.-C. 1979: Étude biologique des propagu- 
les de Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. sens, 
restr. (Bryopsida, Dicranales) en relation avec sa 
dispersion. Bull. Mens. Soc. Linnéen, Lyon 48: 
135-143.

0vstedal, D. O. 1978: Campylopus introflexus 
(Hedw.) Brid. new to Norway. Lindbergia 4: 336.
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kompromissen blev ett både-och med alla de 
vanliga arterna på plats plus rariteterna, vilket 
resulterat i den digraste volym genren skådat 
på svenska språket med 1500 beskrivna arter. 
Egendomligt nog är den ändå i fälthandboks- 
format, om än i tyngsta laget (1,2 kg). I flera 
fall har förf dock varit sin originaltanke trogen 
och valt den ovanligare av två närstående ar
ter, då båda inte fått plats i bild.

Man frågar sig kanske vad Svampar har, 
som inte finns i den härom året utkomna Nor
stedts stora svampbok. Först som sist kan sägas 
att de kompletterar varandra, trots att artstoc
ken till stor del är gemensam. Nästan alla fo
tografier i Svampar har tagits i naturen, medan 
de i Norstedts bok är från ateljé. I åtskilliga 
andra avseenden avviker Svampar från alla ti
digare svenska svampböcker. Mängden säll
synta arter är avsevärd, och många av dem av
bildas här för första gången. Förutom de om
fattande släktnycklarna finns det också för 
vissa släkten nycklar till de arter som är kända 
från Sverige. Man får gå till de nu delvis för
åldrade flororna av Krok & Almquist, Ingel- 
ström och Ursing för att hitta något liknande. 
Rymans stora erfarenhet som fältmykolog och 
herbarieman visar sig i detaljer i beskrivning
arna och i herbarietekniska upplysningar; bl a 
ger svamparnas utseende efter torkning ofta 
ledtrådar för identifieringen. Dokumente
ringen av fotografierna är också exemplarisk:
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för varje foto finns lokal och datum angivet, 
och merparten av objekten finns bevarade i 
uppsalaherbariet.

Det ökade svampintresset och uppblom- 
stringen av svampklubbar landet runt har på 
senare tid dramatiskt ökat vårt mykofloristiska 
vetande. Äldre svampböckers intetsägande ut
tryck som ”skogar, allmän” kan allt oftare er
sättas med precisare beskrivningar. Vårt lands 
många naturtyper och geografiska utsträck
ning måste självfallet avspeglas i de flesta 
svampars förekomst. Detta belyses t ex i ka
pitlen om miljö- och utbredningstyper. För 
första gången finns schematiska utbrednings- 
kartor för en mängd arter i Norden (utom Is
land), baserade på herbariematerial, litteratur
uppgifter och andra, förhoppningsvis pålitliga 
rapporter. Även svamparnas ståndorter fram
hålls noggrant, och inte minst poängteras de 
kalkgynnade arterna. En annan nyhet är att 
fjällfloran och norrlandssvamparna äntligen 
får sin rättmätiga plats.

Litteraturlistorna är omfattande, vilket be
ror på att Ryman under de flesta släkten och 
många arter citerat moderna revisioner och 
översikter. Detta är utmärkt och bör stimulera 
till vidare läsning. Beskrivningarna förefaller 
att vara väl komponerade inom det givna ut
rymmet och innehåller naturligtvis också mi
kroskopiska och ibland kemiska karaktärer. 
För flera basidiomyceter och en handfull as- 
comyceter visas teckningar på sporer eller cys- 
tider. Flär kunde man ha önskat ytterligare fi
gurer, där plats gives.

Bilderna håller en hög kvalitet, vilket var 
väntat med den skicklige Holmåsen bakom 
kameran. Även övriga medverkande fotografer 
har lyckats bra. Jag efterlyser dock en förteck
ning över dessa personer. Nu ligger emellertid 
det bildmässiga slutresultatet alltid i trycke
riets händer, och tyvärr har några bilder ham
nat fel i färgskalan. En del är murriga eller har 
stick i rött (gulfotad sköldskivling, fårticka, 
kantarellmussling), blått till lila (gråfotad flug
svamp, aspnästing), gröngult (slingerticka), 
brunt (mönjeskål) eller grönvitt (fläckriska, grå 
kamskivling), för att ta några flagranta exem
pel. I sådana fall är det alltid nyttigt att jäm
föra med andra svampböcker. Men visst finns 
här fotografiska pärlor i mängd, så genom- 
snittsbetyget får bli ”med utmärkt beröm god
känt”. Fotoobjekten är också väl valda, och

skivlingarna har arrangerats så att någon 
fruktkropp alltid visar undersidan eller ibland 
demonstreras i snitt. Mindre lyckade exemplar 
är outvecklad guldtofsskivling, höstmusseron 
med färglös fot och gul hasselriska.

Trots det stora antalet avbildade arter måste 
förf ändå ha haft problem med urvalet, spe
ciellt i stora släkten. Somliga rariteter torde 
också ha varit omöjliga att hitta. Man får 
trösta sig med att de flesta av dessa, åtmins
tone basidiomyceterna, finns omnämnda i be
skrivningar eller nycklar, oftast med hänvis
ning till illustrationer i andra svampböcker. 
Bland ascomyceterna har gallringen helt na
turligt varit mycket sträng. Notabelt är ändå 
att rum har givits för fullständiga nycklar över 
två fruktkroppslösa parasitsläkten (Exobasi- 
dium med 20 och Taphrina med 35 arter), som 
genom de sjukdomsbilder de framkallar (svul
ster, häxkvastar, bucklor) är mycket iögonen
fallande. Myxomyceterna är helt uteslutna.

De svenska namnen följer i stort sett den 
preliminära svampnamnslista som utarbetats i 
Svenska Botaniska Föreningens regi, och Ry
man har även skapat en del nytt. Men man 
förbryllas över att nästan inga av de icke av
bildade men omnämnda arterna har fått 
svenska namn, trots att majoriteten har så
dana. De kan alltså i registret enbart sökas 
under sina vetenskapliga namn. En lapsus i 
sammanhanget är ”silkestrådskivling” i stället 
för ”silkesslidskivling”. De gastronomiska vär
deringarna är förf försiktig med, och det är 
kanske klokast så, men jag saknar ändå de 
gamla praktiska stjärnorna och korsen. I övrigt 
har nya rön om giftighet, kadmiumhalt m m 
inte försummats.

En detaljgranskning av Svampar har inte 
varit möjlig annat än undantagsvis och vore 
knappast heller meningsfull. Boken gör ett 
högst gediget intryck, och Rymans sakkunskap 
borgar för att framställningen är modern och 
bestämningarna pålitliga. Tryckfelen förefaller 
vara ytterst få. Det är angenämt att kunna av
sluta denna anmälan med lovord. Svampar blir 
självfallet en Standardflora för lång tid fram
över för alla botaniskt inriktade svampentu
siaster, som jämfört med matsvampsplockarna 
hittills varit missgynnade med svenskspråkig 
litteratur.

Nils Lundqvist



Stereocaulon capitellatum i Skandinavien
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Carlin, G. 1985: Stereocaulon capitellatum i Skandinavien. [Stereocaulon capitellatum in 
Sweden and Norway.] Svensk Bol. Tidskr. 79: 49-50. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The distribution of Stereocaulon capitellatum in Sweden and Norway is mapped. The species 
has been collected in subalpine and alpine areas throughout the Scandinavian mountain range. 
A new chemical strain containing lobaric acid instead of perlatolic and anziaic acids is re
ported . S. farinaceum is narrowly circumscribed and is only represented by the type collection, 
which is sufficiently deviant to call the recent inclusion of S. farinaceum in S. capitellatum in 
question. S. capitellatum is mainly (exclusively?) saxicolous, while S. farinaceum was collected 
on soil. The former species has a distinct main stem, whereas the latter is repeatedly divari
cately branched and the upper sides of its branches are covered by phyllocladia.
Gunnar Carlin, Institutionen för systematisk botanik, Box 541, S-75I 21 Uppsala, Sweden.

Stereocaulon capitellatum beskrevs från Tärna i 
Lycksele lappmark av Magnusson (1926). Den 
återfanns av mig på samma lokal drygt ett halvse
kel senare (Carlin & Carlin-Silväng 1982), men 
har hittills inte varit känd från någon annan svensk 
lokal. Två nya fynd av arten, i Åsele lappmark 
(Vilhelmina, Stekenjokk, leg. Carlin 84-51 och 
Vilhelmina, Marsliden, leg. Carlin 84-83, UPS) 
föranledde en genomgång av de skandinaviska 
fynden, dels för att kartlägga utbredningen, dels 
för att studera skillnaden mellan S. capitellatum 
och S. farinaceum Magnusson, en art som inklude
rats i S. capitellatum av Lamb (1977).

Som framgår av kartan är S. capitellatum en al
pin art spridd längs hela den skandinaviska fjäll
kedjan. Arten är vidare känd från Finland, Island, 
Österrike, Schweiz och Grönland (Lamb 1977). 
Den är i Skandinavien funnen i björkregionen och 
på kalfjället upp till 1600 m ö h (Sör-Tröndelag, 
Oppdal, Dovrefjell, leg. A. J. Sörensen 1700f, O). 
Tyvärr saknar de flesta kollekterna utförliga eko
logiska uppgifter. Mina egna kommer från naken 
sten alldeles invid rinnande vatten, en miljö som 
också är typisk för S. nanodes. Sju av de andra har 
enligt etiketten vuxit på sten och ingenting motsä
ger att även de övriga gjort det.
Kemisk variation. Den nämnda, mycket vackra 
kollekten från Oppdal innehåller lobarsyra, vilket 
redan insamlaren noterade, till skillnad från de 
övriga, vilka innehåller perlatolsyra och anziansy-

ra (samt mer eller mindre tydliga spår av miriqu- 
idinsyra). I övrigt avviker den inte anmärknings
värt, och liknar inte t ex 5. coniophyllum, S. uligi- 
nosum eller Poelt Lieh. Alpinum 116 (se Lamb 
1977), vilka också är sorediösa med lobarsyra. En 
liknande kemisk rasbildning uppvisar S. rivulo- 
rum.

Problem kring S. farinaceum

Typkollekten av Stereocaulon farinaceum (TL, 
Vassitjåkko, leg. Magnusson, UPS) avviker mar
kant från övrigt av mig studerat material, och kan 
inte gärna inkluderas i S. capitellatum. Dess 
pseudopodetier är upprepat dikotomt förgrenade 
utan antydan till huvudstam, medan S. capitellatum 
har en tydlig, kraftig sådan. Även fyllokladiernas 
placering är olika. Magnusson (1926) beskrev ar
terna utförligt. S. farinaceum växte dessutom, till 
skillnad från S. capitellatum, på jord. Lamb och 
Magnusson har dock bestämt flera av föreliggande 
kollekter till S. farinaceum.

Lamb (1977) baserar sin sammanslagning av ar
terna på ”examination of fairly copious material”. 
Min studie omfattar endast ett begränsat extra- 
skandinaviskt material, och givetvis krävs ett stör
re material av S. farinaceum för ett bestämt ställ
ningstagande.

En uppgift om S. farinaceum i Värmland (Sun-
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dell 1972) beror med största sannolikhet på felbe
stämning (Carlin & Carlin-Silväng 1982).

Hjärtligt tack till kuratorerna i O, S, TRH och UPS, som 
ställt material till förfogande.
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Fynu av Stereocaulon capitellatum (prickar) och S. fari- 
naceum (stjärna) i Skandinavien.
Finds of Stereocaulon capitellatum (dots) and S. farina- 
ceum (star) in Sweden and Norway.



Klibbal som relikt i mellersta Norrland
GUNNAR WESTMAN

Westman, G. 1985: Klibbal som relikt i mellersta Norrland. [Relict occurrences of Ainus 
glutinosa in the N Swedish inland.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 51-64. Stockholm. ISSN 0039- 
646X.
Ainus glutinosa is nowadays principally a coastal plant in central Norrland, N Sweden, 
However, it also occurs in isolated localities in the interior parts of the provinces of 
Medelpad and Ångermanland. 33 localities of this type are reviewed; most of them have 
not previously been published. The localities are situated at fairly high altitudes, at or 
close to the highest coastline (HK), formed c. 7000 — 5000 B. C. There are no finds from 
low levels, e.g. in adjacent valley bottoms. Finds of macrofossils published in the 1890s 
show that the species was present in the area before the immigration of Picea. This is 
evidence that A. glutinosa has not reached its inland localities in historical time by a 
westward migration from the coast along the river valleys. Probably it arrived from the 
south along the shores of the ancient Ancylus lake, and so is a relict from the post
glacial warm period. After the Ancylus period it probably spread eastwards, keeping 
pace with the land elevation. In most of the inland localities, which must have arisen 
during this process, it has died out later because of drying up, competition and climate 
deterioration. It probably survived in upland localities because the local winter climate 
is less hard in the mountains than in the valley bottoms.
Gunnar Westman. S. Järnvägsgatan 21 B. S-852 37 Sundsvall, Sweden.

När klibbalen, Ainus glutinosa, invandrade till 
Skandinavien kom den söderifrån. Den be
hövde inte ens hoppa över Öresund, eftersom 
sundet inte fanns på den tiden. Nu är klibb
alen allmän i södra Sverige. I Norrland upp
träder den i huvudsak i kusttrakterna och föl
jer Bottenvikens strand till längst i norr, där 
den möter motsvarande utbredning på den 
finska sidan.

Klibbalens släkting gråalen, Alnus incana, 
kom däremot från öster över Finland och 
trängde norrifrån ned genom Sverige. Den är 
nu allmän i norra Sverige utom längst i norr. 
Söderut är den sällsyntare, men har nått fram 
till norra Småland och de svenska västkust
landskapen.

Klibbalen är en av de växtarter som nämns 
i den tidigaste växtgeografiska litteraturen om 
mellersta Norrland. Genom att den då var 
känd nästan enbart från kusttrakterna och var 
ganska vanlig närmast havet, fick klibbalen ge 
namn åt en hel växtregion vid kusten, subregio 
Alni glutinosae, alregionen (Wahlenberg 1811 
s 34, Fristedt 1857 s 4).

Förutom ovan nämnda kustlandslokaler 
Finns det i mellersta Norrland ett antal isole
rade, högt belägna klibbalslokaler, som ligger 
långt in i landet. De ligger inte i floddalarna, 
som vissa författare (Lagerberg 1937, Praglow- 
ski & Wenner 1968) har gjort gällande. Då 
bortser jag från tre lokaler i västligaste Medel
pad, där dalbottnen själv ligger mycket högt, 
245 — 260 m ö h. Många av dessa inlandsloka
ler har hittills endast varit kända av enstaka 
personer.

Avsikten med denna uppsats är att redovisa 
de senaste årens opublicerade fynd av klibbal 
i de inre och västra delarna av Medelpad och 
Ångermanland, att sammanställa de kända 
äldre fynden i samma områden, och att ange 
lokalernas höjd över havet. Det ska visa sig att 
lokalerna såväl horisontellt som vertikalt nära 
följer den högsta kustlinjen, HK, och att fynd 
nästan helt saknas från de stora älvdalarna.

Vidare ska nämnas några fynd av makrofos- 
sil klibbal samt av åldersbestämt, subfossilt 
pollen av värmekrävande växtarter från områ
det. Dessa fossilfynd visar, att klibbal var van
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lig här före granens invandring, och att ädla 
lövträd växte i området ca 6700 år f Kr och 
flera tusen år framåt i tiden.

Kartering

De skuggade områdena på grundkartan, fig 1, 
visar hur Ancylussjön täckte nuvarande land
områden upp till HK (inlagd enligt Lundqvist 
& Nilsson 1959). Man ser hur stora fjordar 
trängde djupt in i Medelpad, Jämtland och 
Ångermanland och att det fanns en vidsträckt 
skärgård utanför det dåvarande fastlandet. De 
slingrande linjer, som löper i stort sett från 
väster och nordväst genom mitten av fjor
darna, markerar de nuvarande älvarna. Större 
nutida sjöar återges heltäckande i grundkar
tans färg. Nuvarande havsyta liksom landom
råden, som ligger ovanför HK, saknar färg.

En kraftig, svart avgränsningslinje har dra
gits ett stycke innanför den nuvarande kusten. 
Därigenom har det relativt stora antalet kust- 
och låglandslokaler, som ligger öster om linjen 
uteslutits och avgränsats mot området med de 
högt belägna, karterade lokalerna i väster. En
bart i Medelpad uppgår antalet kust- och låg
landslokaler till ett 80-tal enligt det material, 
som Rolf Lidberg välvilligt ställt till mitt för
fogande. Det bör dock tilläggas, att det även 
öster om linjen finns en del klibbalslokaler i 
Medelpad på nivåer upp emot 200 m, men som 
inte redovisas här.

Samtliga hittills kända fynd av klibbal, såväl 
nu levande som fossila, inom området väster 
om avgränsningslinjen har lagts in på kartan.

Lokaler med levande klibbal, vilka är kända 
till sitt läge, har lagts in med svarta prickar på 
kartan. Lägg märke till hur de flesta prickarna 
ligger på eller intill HK, linjen mellan skug
gade och vita fält inne i området. Många lo
kaler ligger på vad som en gång var öar ute i 
den forna skärgården.

Öppna ringar markerar osäkra eller till sitt 
läge okända lokaler, eller sådana där klibbalen 
sannolikt dött ut. Den nordligaste av alla fö
rekomsterna i undersökningsområdet är nr 21, 
i Gulsele by, Junsele socken, som upptäcktes

omkring 1940. Denna sannolikt överdämda lo
kal är särskilt intressant eftersom just Gulsele 
by redan 1911 omnämndes som den innersta 
stranden — numera kallad HK — för den 
stora fjord, som efter istiden fyllde Ångerman
älvens dalgång (Lidén 1911).

Fyra trianglar markerar lokaler för fossil 
klibbal.

Hybrider med gråal, Alnus glutinosa x incana, har 
inte redovisats på kartan. Det finns dock sådana i 
området, och även dessa kan betraktas som relikter.

Ilöjddiagram

Fig 2 upptar de lokaler, vilkas höjdlägen har 
kunnat fastställas någorlunda säkert, och visar 
deras vertikala fördelning. Numreringen är 
densamma som på kartan och i lokalförteck
ningen, och lokalerna redovisas således soc
kenvis med början i västra Medelpad. Sock
narnas namn finns i lokalförteckningen. HK 
markeras med en dubbel våglinje. Den visar 
ungefär på vilken höjd HK ligger inom olika 
delar av landskapen: i västra Medelpad ca 240 
m ö h, i Ångermanlands inland 240 — 275 m.

Vidare anges namnet på det vattendrag, som 
bildar lägsta nivån i respektive socken. De 
grova, vågräta linjerna markerar dessa vatten
ytors höjd över havet, medan den vågräta bas
linjen markerar havsytans nivå. Det framgår 
att lokalerna grupperar sig kring HK, och att 
lokaler på lägre nivåer saknas i området.

Två opublicerade botanister

Isak Anton Jakobsson föddes 1868 i Holmsta 
by, Helgum socken i Ångermanland. Större 
delen av sitt liv tillbringade han i Boden i 
Norrbotten. Han var landstingspolitiker och 
tidningsman, musiker och botanist. Av sina 
vänner kallades han med vördnad Latin-Ja- 
kob. Sin botanikhobby bedrev han tills han var 
över 90 år.

I sin ungdom, sannolikt i slutet av 1880-ta- 
let, botaniserade han i hembygden Helgum, 
men det verkar inte som om han senare i livet 
fick mer än en dag att på nytt botanisera där.

Fig 1. Utbredningen av klibbal i Medelpads och Ångermanlands inland i förhållande till HK (inlagd efter 
Lundqvist & Nilsson 1959). — Prick: Nuvarande förekomst. — Ring: Osäker eller upphörd förekomst. — 
Triangel: Makrofossil förekomst.
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The distribution of Alnus glutinosa in the interiör parts of the provinces of Medelpad and Ångermanland. 
All known localities W of the bold line, which delimits a rather large number of coastal and lowland loca
lities, are shown. — Dot: present-day locality. — Ring: locality, from which the species has (or possibly has) 
disappeared in recent time, e.g. due to development for hydroelectric power. — Triangle: find of macrofossil 
A. glutinosa. — The shaded area shows the Ancylus Lake, which formed the highest coastline. It had a large 
number of narrow bays, and a large archipelago was present. The A. glutinosa localities follow the ancient 
coastline rather closely.
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Han ritade emellertid en växtkarta över hem
bygden, ”Kartskiss över floran i grönstens- 
rödgranit-området i Helgum och Edsele sock
nar upprättad i maj 1934 av I. A. Jakobsson.”. 
Den är tydligen ritad på fri hand och ur min
net. Man ser Faxälven, Långån, bäckar, går
dar, slåttrar, fäbodar m m. Lokaler för ett 20- 
tal av traktens mer sällsynta växter finns mar
kerade, däribland tre lokaler för klibbal.

Kartan skänkte han omedelbart till en känd 
botanist, som skrev följande på den: "Denna 
karta tillhör Sten Grapengiesser.” Denne åter
fann på sommaren 1934 de flesta av växtloka
lerna, dock inga klibbalar, och han har mig 
veterligt aldrig nämnt Jakobssons karta i sina 
uppsatser, bara Jakobssons namn helt kort. 
Kartan är sedan många år i min ägo liksom 
delar av Jakobssons korrespondens med bl a 
Grapengiesser.
John Westerlund (1900— 1959) var skogskassör 
i Björkåbruk. Han botaniserade flitigt i sin 
hembygd och dess omgivningar, Boteå, Över- 
lännäs, Sånga, Multrå, Sollefteå och Ed sock
nar, som alla numera ingår i Sollefteå kom
mun.

I tre anteckningsböcker, som tillsammans 
kan betraktas som en botanikdagbok, noterade 
han under några år sina vandringar och iakt
tagelser. Här finns bl a fem klibbalslokaler, 
alla högt belägna och alla opublicerade. Efter 
hans bortgång fick jag dessa anteckningsböc
ker som gåva av hustrun Annye Westerlund. 
De fem klibbalslokalerna finns också i ett ma
nuskript, som Westerlund skrev på 1950-talet 
och som finns bevarat på Riksmuseets bota
niska sektion.
1 det följande kommer jag vid flera tillfällen 
att referera till John Westerlunds anteckningar 
och I. A. Jakobssons karta. Dessa två doku
ment är de ursprungliga inspirationskällorna 
till denna uppsats.

Egen verksamhet

Arbetet med denna studie började på allvar 
sommaren 1979 i och med att jag för första 
gången såg klibbal på ett riktigt höjdläge. Det 
var då jag återfann den av Westerlund be
skrivna lokalen på Roselidhöjden i Sånga. Un
der årens lopp har jag strävat efter att åter
finna så många som möjligt av de opublice

rade lokalerna i fält. Jag har också haft turen 
att själv hitta en ny lokal, Klosstjärnen i Me
delpad. Allt eftersom åren gått har jag fått ta 
emot nya tips om lokaler. Med bistånd av ett 
flertal intresserade medhjälpare har de flesta 
av mina exkursioner blivit lyckade. Härige
nom har jag kunnat fastställa lokalernas ex
akta lägen i fält och få en egen uppfattning om 
lokalernas utseende och vegetation. Dessutom 
har jag fått möjlighet att på vanligt sätt doku
mentera lokalerna med herbarieexemplar.

Klibbal i andra områden

Lappland och Västerbotten. Även norr om 
Ångermanland har man funnit högt belägna, 
isolerade klibbalslokaler. Först kan nämnas 
Gustav Fridners fynd vid Ajaur i Lycksele soc
ken 1948, som var det första klibbalsfyndet i 
Lappland (Malmström 1949 s 126 fotnot). Den 
lokalen ligger också i närheten av HK, dock 
utan att detta förhållande nämns av Malm
ström. Ett par lokaler i Vindelälvens flodom
råde anges av Lundqvist m fl (1974). Vidare 
har Christer Nilsson några opublicerade klib- 
balsfynd nära HK i Västerbotten.
Jämtland och Härjedalen. Några klara bevis 
för eller tecken på förekomst av ren klibbal i 
dessa landskap har jag inte funnit. En lokal i 
Medelpad, nr 9, ligger dock endast 2 — 3 km 
från Jämtlands gräns. Collinder (1909 s 35) 
nämner klibbal i sin förteckning över sydliga 
arter i Medelpad, vilka även finns i Härjeda
len, men någon bestämd härjedalslokal har jag 
inte lyckats få kännedom om.

Hybrider med gråal synes uppträda utanför 
klibbalens utbredningsområde, t ex i Jämtland 
och Härjedalen (Hultén 1971).

Äldre iakttagelser på höjdlägen
Iakttagelser av högt belägna lokaler för klibb
al, som är tydligt isolerade från de lågt belägna 
lokalerna, är i och för sig inte något nytt och 
inte heller något speciellt för Norrland. Det 
finns mer än hundra år gamla skrifter, som 
omtalar liknande lokaler i de något lägre ber
gen i sydvästra Sverige. Dessa iakttagelser 
kunde då för tiden inte sättas i samband med 
sådana fenomen som landhöjningen.

Två kända botanister, C. G. Myrin och M. 
W. von Düben, reste var för sig omkring i
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Fig 2. Höjdläge i meter över havet för högsta kustlinjen (HK: dubbel våglinje) och för samtliga till sitt läge 
kända klibbalslokaler i området. Lokalernas nummer hänför sig till lokalförteckningen och kartan, fig I. — 
Prick: Nuvarande förekomst. — Ring: Sannolikt överdämd lokal. — "Trappstegen” nedanför HK visar 
lägsta nivån inom resp socken. Det anges även vilket vattendrag som bildar denna lägsta nivå.
Altitudes in meter above sea-level for the ancient highest coastline (double wave-line) and all Alnusglutinosa 
localities in the investigated area, for which the exact position is known. The locality numbers are the same 
as in Fig. I. — The step-formed lines below the wave-line show the lowest level in the respective parishes, 
and the names of the waters forming these levels are given. The Alnus localities lie close to the highest 
coastline, and the absence of the species from the valley bottoms (except where these are, themselves, on a 
high level) is evident.

Värmland, Dalsland och Bohuslän i början av 
1800-talet. Båda blev mycket överraskade av 
att finna isolerade klibbalslokaler uppe i 
bergstrakterna. De visste att klibbal hörde 
hemma i låglandet och att gråal vanligtvis 
växte på högläntare ställen.

Myrin (1831) skrev, att ”i Det öfriga Fryks- 
dalen, i hela Wenerslandet och Dalsland för
ändras detta till ett alldeles motsatt förhål
lande". På de större höjderna såsom Fryks- 
dalshöjden och Sundgårdsbergen syntes klibb- 
alen vara "riktigt hemmastadd i de sumpiga 
hålorna”. När han kom upp på Stigs- eller 
Kroppefjäll fann han att gråalen tvärt upp
hörde och att klibbalen intog ”sina omtyckta, 
svarta sumphålor”.

När von Düben färdades på vägen mellan 
Sörbo och Kvistrum och kom upp på höjderna 
kring Åbolands gästgivargård (Hede socken, 
Bohuslän, ca 110 m ö h) märkte han att gråalen 
upphörde helt och hållet. Däremot uppträdde 
klibbalen där uppe på höjderna, ”och är detta 
förhållande så mycket besynnerligare som

båda annorstädes förhålla sig alldeles tvert- 
om” (von Düben 1843).

Makrofossil klibbal i området

Lämningar av växter och djur, som legat länge 
i jorden utan att helt förmultna, brukar man 
kalla subfossil. Man kan finna dem bl a i torv-, 
ler- eller gyttjclager. Om lämningarna har den 
storleken, att man kan se dem med blotta ögat, 
kallas de makrofossil. Exempel kan vara has
selnötter, kottar, blad och frön. Man lärde sig 
tidigt att skilja på växtarter bland makrofossi- 
len, t ex olika starrarter kände man igen på 
frukterna.

För snart hundra år sedan gjordes flera fynd 
av makrofossil klibbal i jordlager i Ångerman
land. Om det hade varit idag, skulle dessa fos
sil ha kunnat besvara frågan, hur länge det var 
sedan klibbalen levde i trakten. Då kunde man 
emellertid inte bestämma fossils ålder med 
den noggrannhet, som man kan nu för tiden, 
bl a med hjälp av C14-metoden. Nu finns
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dessa fossil antagligen inte kvar. Jag har för
sökt spåra upp en del av dem, men jag har inte 
lyckats.

Man vet att både klibb- och gråal kom in i 
Sverige före 6000 f Kr och att de har funnits 
här sedan dess. På 1970-talet nedlade P. A. 
Tallantire mycket arbete på att klarlägga klibb- 
alens och gråalens invandringstider och ut- 
bredningshistoria i Norden efter den senaste 
istiden. Han studerade och sammanställde ti
digare uppgifter om såväl makrofossil som 
subfossilt pollen av Alnus, som på olika sätt 
var åldersbestämda. Han framhöll dock, att de 
åldersbestämda makrofossilfynden i Sverige är 
alldeles för få.

Tallantire (1974) kom fram till att klibbalen 
synes ha etablerat sig utmed sin nuvarande 
diffusa nordgräns först efter 2000 f Kr. Bilden 
av klibbalens forna utbredning framträder 
emellertid inte så klar i hans redogörelse. Till 
någon del beror det på att inga fynd av mak
rofossil klibbal i Norrlands inland redovisas, 
trots att det finns sådana fynd publicerade (se 
nedan, B —D). Åskammens mosse, lokal A ne
dan, som ligger endast ett fåtal km från den 
nuvarande havskusten, är den enda lokalen i 
Norrland för makrofossil klibbal, som han re
dovisar. Vidare har lokalerna för pollendia
gram från Sand i Ed socken och Vignäsbrän- 
nan i Resele socken (Fromm 1938) placerats i 
Ångermanälvens mynningsvik, medan de i 
verkligheten ligger ca 90 km in i landet.

Fynd av makrofossil klibbal i samma mark
lager som vissa andra växtarter är emellertid 
intressanta, när man vill försöka komma till 
klarhet om tiden för klibbalens invandring i 
mellersta Norrland. Särskilt intressant är det, 
att man funnit klibbal i djupa marklager, som 
helt saknar rester av t ex gran, Picea abies. 
Man kan då anta, att klibbalen fanns här före 
granens invandring. Därför redogör jag här 
nedan i korthet för några sedan gammalt 
kända lokaler för makrofossil klibbal i Ånger
manland. Beteckningarna A—D återfinns på 
kartan i Hg 1.
(A) Åskammen, Ås by, Själevad socken, ca 35 m ö 
h. Lokalen varen mosse, som förr låg där järnvägen 
nu går fram mellan Hörnettberget och Åsberget ett 
par km V om Örnsköldsviks centrum. Mossen gräv
des ut 1892 — 94 i samband med järnvägsbygget. 
Därvid påträffade järnvägsingenjören Forselius 
växtfossil och sände därför in stora jordprover till 
Naturhistoriska riksmuseet. Här identifierade man

drygt ett tiotal fanerogamarter, bl a klibbal och gråal 
(Nathorst 1892). Gunnar Andersson utförde därefter 
nya undersökningar på platsen. Han indelade mar
ken i fem lager av mycket olika tjocklek, fråm 5 cm 
till ca 2 m. I det översta, som han kallade grantorv, 
fanns klibbal tillsammans med bl a gran och tall, 
Pinus sylvestris. Han skrev, att i de fyra djupare la
gren ”lyckades det mig ej att påvisa de allra minsta 
spår af gran”. Detta tyder på att lagren 2 — 5 härrör 
från tiden före granens invandring, som numera an
tas ha skett omkring 1300 f Kr.

I lagren 2, 4 och 5 fanns bland ett 20-tal växtarter 
talrika lämningar av klibbal men avsevärt sparsam
mare med gråal. I det understa av två prov, som togs 
i det djupaste lagret, nr 5, fanns inte ens gråal utan 
endast klibbal samt glas- och vårtbjörk (B. odorata 
och verrucosa). Andersson (1902) skrev, att antalet 
funna frukter av resp klibbal och gråal i vardera av 
de fem lagren ”torde fullt klart visa, att klibbalen 
under hela furens tid afgjort dominerat, ehuru grå
alen mot slutet vunnit rätt afsevärdt på sin medtäf- 
lare”. Med ”furens tid” menas tiden från tallens in
vandring till granens.

(B) Nordströmsmyren, ca 83 m ö h, i Björkådalen, 
Överlännäs socken, var ett torvtag, där man någon 
gång på 1800-talet hittade fossila hasselnötter. My
ren undersöktes av Gunnar Andersson 1894. Frukter 
och grenar m m av klibbal hittades liggande i lito- 
rinalera. "Arten synes nu alldeles saknas i trakten. 
Af den på mossen och i omgifningarne allmänna A. 
incana fanns ej något i leran” skrev Andersson. I 
leran fanns också bl a fruktgömmen av slokstarr, 
Carexpseudocyperus. ”Denna i mossarne kring Ång- 
ermanelfven ej alltför sällsynta art finnes numera ej 
lefvande i Ångermanland, Medelpad och Helsing- 
land” (Andersson 1894).

Fossila frukter av slokstarr, geokronologiskt date
rade till 5000 f Kr har även hittats i Ragunda i Jämt
land (Sandegren 1924), ca 30 km SV den nutida 
klibbalslokalen 18 Holmstaberget i Helgum.

Fossilfynden i Nordströmsmyren beskrevs senare 
mera utförligt av Andersson. 1 översta delen av torv- 
lagret fanns klibbal tillsammans med bl a gråal och 
”massor af barr, grenar, ved, hela kottar” m m av 
gran. I torvlagrets nedersta del fanns klibbal tillsam
mans med talrika hasselnötter, Corylus avellana, 
men sparsamt med gran under det att gråal sakna
des. Under torvlagret låg ett några cm tjockt lager av 
gyttja och under den låg ovannämnda litorinalera 
med talrika rester av bl a klibbal men utan vare sig 
gråal eller gran (Andersson 1902). Dessa förhållan
den liknar mycket beskrivningen från Åskammen.

Eftersom jag inte har hittat namnet Nordströms
myren på någon karta, har jag frågat mig för om var 
myren ligger — eller har legat — men jag har ännu 
inte fått någon klarhet. Eventuellt ligger den inte i 
Överlännäs utan i Sånga socken.

(C) Holmsholmen, ca 5 m ö h, i Ångermanälven mitt 
emot Holms säteri i Överlännäs socken. I holmens 
sandiga lerlager har man funnit subfossila läm
ningar av bl a klibbal (Andersson 1894).

Jag botaniserade på Holmsholmen 1969 utan att 
se någon klibbal (Guvå 1971 s 70). Detta utesluter
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inte att klibbal kan finnas i de kärr, som finns S om 
holmens fasta mark, men det är inte troligt.
(D) Tjärnmyren, 100 m ö h, 4 km S om Ångermanäl
ven i Sollefteå. Myren omtalades första gången då 
Gunnar Andersson (1896 s 70) på en karta redovi
sade fyndet av subfossil alm, Ulmus glabra, i myren. 
Några år senare (Andersson 1902 s 20 — 21) beskrev 
han myren mera utförligt. I tre av de fyra torv- och 
lerlager, som han redovisade, fanns klibbal. I det 
understa lagret, som bestod av lera som låg mellan 
2 och 2,5 m under markytan, fanns förutom klibbal 
bl a gråal, alm och slokstarr.

I anslutning till detta skriver Andersson ”ehuru ej 
hassel där är funnen”. Till detta kan jag foga, att 
subfossila hasselnötter under 1900-talet har påträf
fats på minst tre lokaler i Sollefteå socken. Det 
första av fynden gjordes i Hullstamyren, egentligen 
två små myrar, läge enligt RUBIN 19H Oe 4- 3-. 
Detta fynd gjordes på 1920-talet av hemmansägare 
John Ledin, Hullsta. Mitt hem låg i samma by och 
jag minns, att jag har hört talas om denna händelse. 
Fyndet är publicerat i Västernorrlands Allehanda 
1971-05-25 s 9. I samma artikel anmäldes också ett 
nytt fynd, som hade gjorts av Torsten Holmlund, 
Västanbäck, i maj 1971. Det fyndet gjordes i en myr 
strax Ö om Västra Spannsjön, 19H Oe 3- 2-. Flera år 
tidigare fann hemmansägare Erik Österberg, Rödsta, 
tre hasselnötter i en myr V om Jan-Gulliktorpet, 19H 
le 0- 0- (eller 1-). Fyndet publicerades med bild av 
nötterna i Västernorrlands Allehanda 1971-05-26 s 3. 
Dessa tre hasselnötslokaler ligger alla inom 5 km 
från Tjärnmyren men på högre nivåer, 180 — 250 
m ö h.

Pollenanalyser

Under åren omkring 1910 utfördes omfattande 
provtagningar och geokronologiska undersök
ningar av de sedimentära lösa jordlagren i 
nedre delen av Ångermanälvens ådal (Lidén 
1913).

På 1930-talet hämtade E. Fromm material ur 
dessa jordlagerprover i och för pollenanalys. 
Resultatet redovisades i pollendiagram från 
provtagningsplatserna Prästmon i Torsåker 
socken, Undrom i Boteå, Björkåbruk i Över- 
lännäs, Nyland i Multrå, Sand och Forsmo- 
bron i Ed samt Vignäsbrännan i Resele socken. 
Dessa orter ligger alla inom 20 km från när
maste lokal för levande klibbal enligt lokalför
teckningen.

Alnuskurvart
Ett pollendiagram hänför sig i princip till en 
namngiven ort och omfattar en viss tidrymd. 
Ur jordlagerproverna tar man ut mycket små 
delar, motsvarande kortare tider, t ex 50, 100

eller 300 år, som analyseras på sitt polleninne
håll, skilt på olika växtsläkten. Efter vissa jus
teringar redovisas innehållet i procent av to
tala mängden räknat pollen i det lilla jordpro
vet. Ett förenklat exempel: 15% al, Alnus, 30% 
tall, Pinus, 55% björk, Betula, för en viss pe
riod. 1 ett slags koordinatsystem avsätts tid
rymden på y-axeln och procenttalen 0- 100 på 
x-axeln period för period. Punkter som tillhör 
ett och samma växtsläkte sammanbinds slutli
gen med en linje. Härigenom får man en kurva 
för varje växtsläkte av betydelse. På så sätt 
framträder t ex Alnus-kurvan.

Studier av /l/«ws-kurvan i flera olika dia
gram visar, att alar fanns i vad som nu är In
dalsälvens och Ångermanälvens flodområden 
redan omkring 6500 f Kr och att de levt här allt 
sedan dess. När diagrammen utarbetades på 
1930-talet kunde man emellertid inte skilja på 
pollen av gråal och klibbal.

Subfossilt pollen av värmeälskande träd
I de nyss nämnda sju pollendiagrammen fram
träder flera arter värmeälskande träd samt has
sel, Corylus. Hasseln uppvisar en i tiden nära 
nog sammanhängande förekomst — av stor
leksordningen 1% — i området, från år 5000 f 
Kr och framåt. Vid 5000 f Kr och sporadiskt 
framöver uppträder också ek, Quercus, på de 
sju orterna. På sex av platserna redovisas alm, 
Ulmus, varierande under tiden 4800 — 500 f Kr. 
Lind, 7/7/a, uppträder också på sex platser 
sporadiskt mellan år 6700 och 700 f Kr 
(Fromm 1938).

1 Ljungans dalgång i Medelpad har lik
nande undersökningar gjorts. Ett pollendia
gram från Bymyren i Haverö socken, 260 m ö 
h, redovisar i stort sett hela tiden förekomst av 
hassel och sporadiskt alm mellan 6000 f Kr 
och 1000 e Kr. Dessutom förekommer pollen 
i mindre omfattning av ek, ask (Fraxinus) och 
lind samt mycket sporadiskt även lönn, bok 
(Fagus) och till och med avenbok (Carpinus) 
(Engelmark 1978).

Förmodade värmetidsrelikter av andra arter

Brakved, Rhamnus frangula, är en buske, som 
ofta uppträder i sällskap med klibbal (Lager
berg 1937). Av lokalförteckningen framgår, att 
det växer brakved på flera av klibbalsloka-
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lerna. Den finns även på flera andra högt be
lägna lokaler, där jag träffat på den i det inre 
av Ångermanland.
Exempel: liten bäck på Älggårdsberget, 340 m, i 
norra delen av Resele socken 1961. Liten bäck 100 
m NO Skärvstabodarna, 260 m, i Sollefteå socken 
1950. Samtidigt tycks brakveden praktiskt taget sak
nas i de närliggande lägre delarna av området. På 
utbredningskartan för brakved hos Hultén (1971) 
saknas markering för Junsele socken och dess när
maste omgivning. Emellertid förekommer den där. 
Anders Edsfors i Eden meddelade i brev till mig 
1950, att brakved växte på Bommeråsskogen vid 
Kortingselet i Ångermanälven, ej långt från Tärnick- 
åns utlopp — enligt dåvarande generalstabskartan 
231 m ö h och ca 8 km SSV klibbalslokalen nr 21 i 
Gulsele. Brakvedslokalen ligger numera sannolikt 
under vatten genom kraftverksdämning. Edsfors 
nämnde också en lokal för brakved i byn Eden vid 
ån Uman i nästan oavbruten följd på en sträcka av 
150 m (läge enligt RUBIN 20H 2b 1- 3-). Han upp
mätte några stammar till 4 cm i diameter en meter 
ovan mark. Adolf Myrholm, Junselevallen, sände 
mig också ett brev 1950 med en kvist av brakved från 
Rinnån, ca 5 km NV Junselevallen och 210 m ö h.

Olvon, Viburnum opulus, har jag nämnt under 
lokal nr 28. Det finns också enligt litteraturen 
på höjdlägen i flera socknar i västra Ånger
manland (Fristedt 1857, Guvå 1971).

På Jakobssons karta 1934 och i hans samti
diga brev till Grapengiesser anges, att olvon 
fanns V eller S om Djupdalsmyren i gränstrak
ten mellan Helgum och Edsele socknar. Trak
ten ligger 350 m ö h.
Blåsippa, Hepatica nobilis, är mindre allmän i 
området, men där den finns uppträder den 
vanligen i syd- och sydvästsluttningar på höjd
lägen.
Några exempel: Bastusjöberget 250-350 m Gra
ninge socken. Trästatjärnberget 325 m Billsta by, 
Lidberget 255-325 m Hallsta och Billsta byar, 
Granvattenberget 280 m Västanbäck by, Hattkull
berget 280 m Rödsta by (Rolf Hellberg), Skölings- 
klippen 270 m Prästbordet (Margit Westman) i Sol
lefteå socken. Långselåsen 140 — 270 m Örbäcks och 
Långsele byar (Göte Sköld) Långsele socken. Lid
berget 225 m Yttersel by i Resele socken och samma 
berg i Västerås by i Ed socken.

Som exempel från det inre av Medelpad, mindre 
än 10 km från jämtlandsgränsen, kan anföras att 
Håkan Lindström och jag 1982 fann blåsippa i 
Kvarnberget 250 - 275 m, Leringen by, Torp socken, 
just på min misstanke, att den kunde finnas högre 
upp än där vi ursprungligen var.

Sjöranunkel, Ranunculus lingua, är i Sverige en 
sydlig art. I början av 1970-talet var den i mel
lersta Norrland känd endast från ett tiotal

platser, alla i inlandet (Hultén 1971). Mellan 
1975 och 1982 upptäcktes ett antal nya lokaler 
i Västerbottens inland och i södra Lappland. 
Merparten av både gamla och nya lokaler, sär
skilt de i Västerbotten, ligger i nära anslutning 
till HK (Nilsson 1977, 1982, 1984). Likheten 
med klibbalens utbredning är så slående, att en 
gemensam orsak måste finnas. I Ångerman
land är ännu ingen sjöranunkel påträffad, vil
ket förefaller egendomligt, när man betraktar 
den senaste utbredningskartan (Nilsson 1982).

Klibbalen — en relikt i inlandet?

Jägmästaren i dåvarande Mellersta Ångerman
lands revir av Domänverket, Thorsten Örten
blad i Sollefteå, var kanske den förste botanis
ten, som kom på idén, att de nutida nordliga 
isolerade växtlokalerna för klibbal och andra 
växtarter kunde ha samband med såväl den 
postglaciala värmetiden som den efterföljande 
kallperioden och de nuvarande växtplatsernas 
lokalklimat. Så här skrev han 1891 bl a:
Alen (klibbalen) förekommer såsom blandningsträd 
i skogarna inom sydligaste Medelpad. På Sörfors 
bruks skogar har jag flerstädes anträffat henne å lik
nande växtplatser som längre nedåt landet —. Å 
holmar är hon känd efter Östersjökusten till Skel- 
lefte skärgård, och på sista åren lär man ha funnit 
henne äfven utanför Piteå. Hvad som i fråga om de 
nämnda trädens förekomst är märkligast, synes mig 
vara, att deras nordligaste växtplatser blifva små be
gränsade områden, på flera mils afstånd skilda från 
liknande förekomster för samma trädslag. Hur skall 
detta förklaras? —

Man har under senaste åren funnit nya bevis för 
den åsigten, att vårt land i längesedan hänsvunna 
tider haft en period, då klimatet var varmare och 
sålunda för ömtåliga växter gynnsammare än nu är 
fallet. Det är då ej blott möjligt utan mycket sanno
likt, att många växtarter under sagde period spridt 
sig så långt norrut, att de vid klimatets försämring 
der icke längre funnit trefnad. Vare sig de i följd 
häraf rent af dött ut eller fått svagare utveckling, så 
att de af mera härdiga växter kunnat öfverväxas och 
utträngas, blir dock resultatet detsamma, nämligen 
att de förlorat sina nordligaste växtplatser och blivit 
trängda mot söder. De ömtåliga växterna måste 
emellertid längst hålla sig qvar på för dem synner
ligen lämpliga lokaler, och der de äro mindre utsatta 
för härdigare växters intrång. Ligga nu dylika loka
ler icke i ett sammanhang utan spridda, så måste de 
ömtåliga växterna här, sedan de å angränsande stäl
len trängts undan, blifva avskilda, bildande smärre 
samhällen, möjligen vidt skilda från sina stamför- 
vandter.



SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985) KlibbaI som relikt 59

Temperaturinversionen — en gynnsam faktor

Att klibbalen har kunnat överleva på de vat
tenrika höjdlägena i det inre av Medelpad och 
Ångermanland, medan den dött ut i närlig
gande dalgångar och i en zon mellan höjdlä
gena och kustområdena, beror enligt min me
ning i huvudsak på det naturfenomen, som 
kallas temperaturinversion.

Fenomenet uppträder regelbundet vintertid 
i kuperad terräng. Det yttrar sig i att det är 
betydligt varmare vintertid på höjdlägena än i 
dalgångarna. Fenomenet blir särskilt utpräglat 
vid mycket låga temperaturer (Wallén 1925).

Man skulle kunna beskriva företeelsen så 
här. Vid omslag till kallare väder ”rinner” den 
kalla luften på grund av sin större tyngd, den
sitet, ner i dalgångarna. Det dröjer därför en 
tid, innan den kallare luften har fyllt dalen och 
kommer upp till höjdlägena. Ofta blir det inte 
ens då lika kallt där uppe som i dalens botten.

Vid omslag till varmare väder vintertid kom
mer den varma luften först till höjdlägena och 
sedan tar det en tid innan den har förmått 
tränga undan den kallare, tyngre luften i da
lens botten.

På grund av detta fenomen är vinterklimatet 
i sådana trakter varmare på höjdlägena än i 
närliggande dalbottnar. Jag har mångårig per
sonlig erfarenhet av detta från min hembygd 
Sollefteå. I litteraturen tycks följderna för 
växtvärlden speciellt ha uppmärksammats i 
mellersta Norrland (Ahlner 1948 s 102—103, 
125, Westman 1977 s 436). — Temperaturin
versionen torde även medföra, att tjälen blir 
mindre djup på höjdlägena, vilket i sin tur kan 
medföra en gynnsammare vinter- och vårtem
peratur för växtrötterna.

I detta sammanhang bör framhållas det ak
tuella områdets läge rakt öster om den kraftiga 
sänkan i fjällkedjan mitt för Trondheimsfjor- 
den. Läget bör ha en gynnsam inverkan på 
vinterklimatet, och detta kan vara en del av 
förklaringen till att det finns så många relikt
lokaler för klibbal just här.

Sammanfattning

Som framgår av ovanstående finns det mycket 
som tyder på att klibbalen på de högt belägna 
lokalerna i området inte har invandrat i histo
risk tid från kusten och västerut längs älvda-

■ tL /M0

Fig 3. Roselidhöjden, Sånga sn, lokal nr 25, 220 
m ö h. En av de största klibbalarna är ca 15 m och 
sticker upp över de andra träden mitt i bilden. På 
denna höstbild avtecknar sig dess blad mörkare: det 
är lättast att finna klibbalslokalerna på hösten, se
dan björkarna och asparna gulnat. Foto: förf 
22.9.1979.
Locality no 25 (Ångermanland, Sånga parish, Rose
lidhöjden), alt. 220 m. One of the largest trees of Ai
nus glutinosa is c. 15m and appears dark in this 
photo from autumn. It is still green, while the bir
ches and aspens have turned yellow.

larna, utan att den har kommit hit från söder 
för omkring 7000 år sedan längs den dåva
rande stranden av Ancylussjön och därför 
fanns här redan innan de nuvarande älvda
larna bildades.

Eftersom klibbalen idag i huvudsak är en 
havsstrandsväxt i området och de högst be
lägna förekomsterna följer FIK, förefaller det 
också troligt, att klibbalarna efter Ancylusti- 
den har spritt sig i stort sett från väster mot 
öster successivt i takt med landhöjningen. San
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nolikt har klibbalen på grund av sin förmåga 
att redan från ungplantestadiet uthärda vatten- 
dränkning bättre än sina konkurrenter gråal 
och gran (Ericson 1972 s 239 — 242) genom år
tusendena haft ett eget livsrum allra närmast 
vattenbrynet vid Bottniska viken, allt eftersom 
den genom landhöjning och konkurrens har 
förlorat mark längre in från stranden. Kvar har 
den kunnat bli endast på de klimatiskt gynn
sammaste lägena, vilket på grund av tempera
turinversionen har blivit höjdlägena.

Intressanta forskningsuppgifter återstår för 
att skaffa fram bindande bevis för denna teori, 
t ex i form av åldersbestämd makrofossil klib- 
bal ur någon myr i området. Kanske skulle 
man också genom noggrann morfologisk ana
lys av ,4/rm.s-pollen kunna visa upp åldersbe- 
stämt pollen av klibbal från exempelvis Sand 
eller Vignäsbrännan eller någon annan av 
Fromm (1938) undersökt plats, och visa att den 
har haft en kontinuerlig förekomst i området. 
Det bör finnas pollen av klibbal i dessa prover, 
eftersom man i samma område (Andersson 
1902) har funnit makrofossil klibbal bl a från 
tiden före granens invandring.

Medverkande
Många personer har bidragit till denna uppsats ge
nom tips, vägvisning, bilskjutsar på usla skogsvägar, 
gåvor i form av privata floraanteckningar m m. Jag 
tackar nedanstående personer, som på olika sätt har 
medverkat.

Sten Ahlner, Uppsala, Anna-Greta Agge, Gimå- 
fors, Lars-G. Candell, Härnösand, Oscar Comsta- 
dius, Fränsta, Anders Edsfors, Eden, Junsele, Ruben 
Fryleskog, Härnösand, Pär Gottvall, Mo, Helgum, 
Rolf Hellberg, Sollefteå, Arne Holmlund, Sollefteå, 
Lars Jönsson, Gagnet, Helgum, Rolf Lidberg, 
Sundsvall, Lennart Lindevall, Sollefteå, Gustav 
Lindgren, Kölsillre, Håkan Lindström, Sundsvall, 
Jan W. Mascher, Örnsköldsvik, Adolf Myrholm, 
Junselevallen, Christer Nilsson, Umeå, Erik Petters
son, Sollefteå, Konrad Riklund, Holmstrand, Hel
gum, Gunnar Selling, Sillre, Erikslund, Per Simons- 
son, Härnösand, Göte Sköld, Långsele, Annye Wes- 
terlund, Tybränn, Undrom, Margit Westman, 
Sundsvall och Pehr Åslin, Anundgård, Holm.

Lokalförteckning
Förteckningen är uppdelad på landskapen Medel
pad och Ångermanland. Den upptar endast inlands
lokaler. Inom varje landskap anges lokalerna soc
kenvis i stort sett från SV till NO. Efter varje socken
namn anges socknens lägsta nivå med vattendrags

namn och höjd över havet i och för jämförelse med 
resp lokalers höjd.

Lokalernas kartografiska läge anges dels i klartext 
och dels efter RUBIN-metoden (Österdahl 1976, 
Björkbäck 1980).

Förkortningarna S, LD, UME och UPS markerar 
i vilken utsträckning belägg har inlämnats till de of
fentliga herbarierna i Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm och universiteten i Lund, Umeå och 
Uppsala.

Lokalernas nummer svarar mot numreringen på 
kartan och höjddiagrammet.

Medelpad
Haverö socken, Ljungan 220 m
(1) Norra Strömmen, mellan Enstern och Märrviken, 
260 m, ca 17F 1 c 46 19. Några träd, 1970 R. Lidberg 
(Guvå 1972 s 33).
(2) Bursnäset-Kyrkenäset, Turingen by, 260 m, ca 
17F 4b 45 11. Nyetablering på genom tippning i vat
ten anlagd mark, eventuellt hybriden med gråal, 
1976 R. Lidberg.
(3) Lövåstrakten, Viken by, vid en bäck S om byn, ca 
320 m, 17F 3d. En hel dunge (Allegård 1953). På 
båda sidor om gamla landsvägen, där den passerar 
bäcken, enligt telefonsamtal med G. Lindgren.
(4) Vassnäs by, "utefter Holmsjön vid Vassnäs (244 
meter öfver hafvet)” (Dusén 1881 s 76, Hultén 1971), 
245 m, 17F 4e 29 18. Herbarieexemplar av C. A. 
Nordlander 18.9.1907 (UPS). Vassnäs, Kvarnbäcken 
vid landsvägen, 1970 R. Lidberg. Har växer även 
brakved (Engelmark 1978 s 31).
(5) Smålåsflon, Alby by, 2 km N sjön Åldern, 300 m,
17F 5f 4- 4-, Ett 5-6 m högt träd i NV kanten av 
myren, 1979 P. Simonsson.
(6) Storflon, 2 km Ö om Östavall, 435 m, 17F 4h 3- 
1-, 1981 K. Due och M. Muhr (Due & Muhr 1982). 
Den högst belägna av alla de här upptecknade lo
kalerna.

Torp socken, Ljungan 60 m
(7) Råggån, 180 m, 17G 5e. 1959 R. Lidberg.
(8a) Åktjärnbäcken, Vissland by, 500 m SV Stora 
Åktjärnen, 235 m, 17G 7e 37 09. Gunnar Selling fann 
1984 ett bestånd av ett 100-tal ex, de största 15 m 
höga och med en diameter i brösthöjd av minst 25 
cm.
(8b) Klosstjärnen, Leringen by, 100 m NV tjärnen, 
240 m, I7G 9f 48 41. Jag såg ett flertal träd, upp till 
5 m höga, sommaren 1982. Belägg i LD.
(9) Skarpudden, Leringen by, ett kärr 500 m S om 
landsvägen i Skarpudden, 230 m, 18G Of 2- 3-. Inter- 
lokutör Anna-Greta Agge, vägvisare Oscar Comsta- 
dius. Jag fick se ett 30-tal träd, de största upp till 15 
m höga och 20 — 25 cm i diameter i brösthöjd som
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maren 1982. Belägg i UME. Denna lokal ligger en
dast 2 — 3 km från gränsen till Jämtland, där ännu 
ingen klibbal är funnen.

Stöde socken, Ljungan 50 m
(10) Lintjärn, Källsta by (Collinder 1909, Hultén 
1971), ca 50 m, 17G 4h. Lokalen är ej återfunnen i 
nutid och arten är sannolikt utgången enligt R. Lid
berg.
(11) Hammarsjön, Kärvsta by, 301 m, 17G 6i och 
I7G 6j, 1979 H. Lindström.

Holm socken, Holmsjön 200 m
(12) Sunnansjö 1 :3, norra kanten av myren närmast 
S om Skorvmyrberget, 100-300 m SO Stortjärnen, 
245 m, 17G 9h 42 22. Lokalen blev funnen i början 
av 1930-talet av E. Pettersson enligt brev till mig 
1981. Jag återfann den i juli 1982. Ca 60 stammar 
3 —8 m höga samt ungefär lika många mindre och 
svagare ex, alla spridda längs myrkanten på en 
sträcka av 200 m. Belägg i S och UME. Även ett 
antal hybrider med gråal, A. glutinosa x incana, 
fanns här.
(13) Anundgård 3:25, ca 1800 m N Holms kyrka, 300 
m V landsvägen till Liden, 260 m, 18G Oi 14 26. Två 
mindre arealer på något hundratal meters avstånd 
från varandra i fuktig barrskog, den ena vid en smal 
kraftledningsgata, den andra vid en liten rännil. Här 
fann jag 1982 några träd, 3-4 m höga, efter anvis
ningar per telefon av Pehr Åslin. Interlokutör: 
Anna-Greta Agge. Belägg i LD och UME.
(14) Kväcklingssjön i Östbyn, 204 m, 18G Oj 1- 0-. 
1979 H. Lindström. — Samma sjö som lokal nr 15.

Liden socken, Indalsälven 25 m
(15) Kväcklingssjön i byn Åsen, 204 m, 18G Oj 1- 0-, 
1979 R. Lidberg och H. Lindström.

Ångermanland

Graninge socken, Ledingesjön 186 m
(16) Graninge (Stefansson 1953), sannolikt i södra 
delen av socknen, men närmare uppgifter kunde jag 
inte få vid telefonsamtal med Stefansson 1982.

Helgum socken, Helgumsjön 113 m
(17) Holmstamarken, Holmsta by, mellan Långån 
och Västby fäbodar 1893 eller tidigare enligt I. A. 
Jakobssons karta upprättad 1934. 250-300 m, 19G 
3i. HK går mellan ån och fäbodarna. Jag gjorde ett 
försök 1976 att hitta lokalen men utan att lyckas.
(18) Holmstaberget, NO-sluttningen, F. Bergvall 
muntl (Hultén 1971), ca 200 m, 19G 3i och 19G 3j. 
Belägg från 1950 samlat av F. Bergvall finns i UPS 
enl brev från S. Ahlner. Lokalen är sannolikt iden
tisk med en förekomst nära landsvägen i Holmsta på 
I. A. Jakobssons karta från 1934.
(19) Älggårdsbergets östsluttning, Holmstrand by,

sluttande kärr 1500 m Ö om Ärtriksklippens topp, 
200 m, 19G 4j 04 24. I oktober 1982 besökte min 
hustru och jag lokalen med Lars Jönsson, Gagnet, 
och Konrad Riklund, Holmstrand, som vägvisare. 
Ett förhållandevis kraftigt bestånd med drygt hund
ratalet ex, både unga skott och äldre träd, som var 
upp emot 15 m höga och med en diameter på ca 30 
cm. Lokalen är sannolikt identisk med den klibbals- 
lokal, som finns markerad i Holmstrand by på I. A. 
Jakobssons karta 1934. Belägg i S.
(20) Mo-Långmyrens utloppsbäck, Mo by, 6 km N 
om bebyggelsen, 700 m Ö om Visarbergets topp, 215 
m, 19H 4a 30 21. Bäcken finns ej på topografiska 
kartan 19H SV tryckt 1981. Med Lars Jönsson och 
Per Gottvall som vägvisare besökte jag lokalen i sep
tember 1984. På ett några år gammalt hygge fanns ett 
30-tal relativt smala stubbar. De hade emellertid till
sammans över 100-talet 2-3 m höga, kraftiga stubb- 
skott. I V fanns mogen skog. Där den gränsade mot 
hygget fann jag en 15 m hög klibbal, vars stam hade 
en diameter i brösthöjd av ca 30 cm. Belägg i UME. 
Jag såg inga anmärkningsvärda växtarter i övrigt vid 
bäcken.

Junsele socken, Ångermanälven 148 m
(21) Gäddhålsskiftet, Gulsele 2:1, 3:1 och 4:1, vid 
Ångermanälvens västra strand ungefär mitt emot 
Gultjäl by, ca 257 m, 20H 6d 1- 0-. Lokalen upptäck
tes av distriktslantmätare E. Pettersson omkring 
1940 vid lantmäteriförrättning på nämnda fastighe
ter enligt samtal och brev till mig 1981. Vattenstån
det är numera betydligt högre än 1940 genom kraft- 
verksdämning, varför klibbalarna sannolikt är ut
gångna.

Sollefteå socken, Ångermanälven 2 m
(22) Trästatjärnen, Trästa by, 304 m, 18H 9e 22 06, 
enligt telefonsamtal från Arne Holmlund 1979. Jag 
besökte Trästatjärnen sommaren 1980 och fann 
drygt 50 större och mindre träd, de flesta på tjärnens 
västra strand. Vid tjärnen växte även brakved och 
kärrsilja, Peucedanum palustre. Det vertikala avstån
det ned till HK är rätt stort, ca 42 m, men det hori
sontella är kort, ca 700 m.

Multrå socken, Ångermanälven 2 m
(23) Tjäll by (Arnell 1925, Hultén 1971). Inga ytter
ligare uppgifter finns om lokalens läge. Jag har vid 
flera tillfällen eftersökt lokalen men ej återfunnit 
den. Det är sannolikt Arnells uppgift, som har tagits 
upp av Grapengiesser (1934 s 307), utan att han an
givit bynamnet. 1 hans litteraturförteckning finns Ar
nell 1925 upptagen.
(24) Mjösjön, Hakesta by, 242 m, 19H 2g 23 04. Lo
kalen upptäcktes av John Westerlund något av åren 
1949— 1952. Han skrev att han fann ett enda träd på 
sjöns västra strand, 10 — 12 m högt och drygt 20 cm 
i diameter i brösthöjd. Sannolikt undersökte han 
inte mer än en kort bit av stranden. Jag besökte 
Mjösjön hösten 1980 och fann ett 40-tal klibbalar av 
olika åldrar på sjöns norra och västra strand, de hög
sta ca 6 m. På norra stranden växte i vattenbrynet bl
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a ett tiotal ex av brakved och i myrmark ett par meter 
från vattenbrynet ett 50-tal ex av örnbräken, Pteri- 
dium aquilinum, upp till 95 cm höga. Det vertikala 
avståndet upp till HK är 20 m och det horisontella 
är 50 m.

Sånga socken, Ångermanälven, 2 m
(25) Roselidhöjden, Väst-Para by, 220 m, 19H 2g 49 
47. Litet, sluttande kärr i sydostsluttning. Denna be
står sedan mitten av 1970-talet av ett stort hygge. 
Lokalen upptäcktes 1952 av John Westerlund. Han 
skrev följande i sin botanikdagbok:

”Om man från Västpara fäbodar följer basvägen 
mot nordväst till man träffar sockengränsen mellan 
Sånga och Multrå och sedan fortsätter denna tills 
man kommer ca 50 m norr om Gåssjöbäcken och där 
viker av till höger och fortsätter först till en nyupp- 
trampad stig över en försumpning och sedan en svag 
ås, kommer man till ett drog, som går i öst-västlig 
riktning.

Här växer klibbal (Alnus glutinosa) som bestånd. 
De största träden höggs ned på trettiotalet. Numera 
finns det kvar ett tjugotal alar, varav de största mäter 
i höjd ca 17 m och i stamomkrets närmare 1 m. Be
ståndet föryngrar sig själv, så att det finns alar i alla 
åldrar och storlekar.

En av de kvarvarande stubbarna från de fällda 
träden mäter i omkrets 1 1/2 m med en diameter av 
närmare 1/2 m och torde i höjd överstigit 20 m. Be
ståndet växer på ett höjdläge av 200 m ca 6 mil från 
kusten, longitud 0 34' v., latitud 63 14 .”

Sommaren 1979 återfann jag lokalen på Roselid
höjden. Totalt fanns där omkring 50 träd, varav ett 
tiotal var ca 8 - 15 m höga och ett 40-tal var mindre, 
ca 1 - 3 m. Det största trädet hade en stamdiameter 
av ca 30 cm strax ovan marken. Alla träden hade en 
präktig grönska, flera av de större träden bar kottar. 
Ett par stora träd var avsågade och låg på marken. 
De syntes ha legat där några år. Det vertikala avstån
det upp till HK är 42 m och det horisontala är 500 
m. Fyndet av lokalen publicerades av signaturen 
SEC 1979 i Västernorrlands Allehanda.

Dal socken, Lesjön 19 m
(26) Vålmsjön, Galagök och Ärsta byar, 207 m, 18H 
8g 38 35. I litteraturen anges, att det finns rikligt med 
klibbal vid Volmsjön och att den ”fick bli ved under 
första världskriget” (Berglund 1974 s 418).

Lägesangivelsen kompliceras något av att det 
finns två sjöar i Dal socken, 9 km från varandra, 
vilka heter Volmsjön resp Vålmsjön enligt den gamla 
s k generalstabskartan, tryckt 1950. På den moderna 
topografiska kartan, tryckt 1976, heter båda Vålm
sjön!

Efter tips av Ruben Fryleskog, Härnösand, be
sökte jag sommaren 1983 den av sjöarna, som ligger 
ca 2 km Ö om Tunsjön. I vattenbrynet på västra 
stranden växte flera klibbalar, de största omkring 5 
m höga. En del såg något tynande ut. Belägg i UME. 
I vattnet eller i vattenbrynet växte förutom vanliga 
arter såsom gul näckros, Nuphar lutea, vattenklöver, 
Menyanthes Irifoliata, kråkklöver, Comarum pa- 
lustre och topplösa, Lysimachia thyrsiflora, även 
brakved, kärrsilja och dvärgmåra, Galium trifidum.

Överlännäs socken, Ångermanälven 2 m
(27) Östra Lökomsvattnet, Lökoms by, 183 m, 19H 
Oh 19 42 med omgivning. Lokalen upptäcktes av 
John Westerlund i början av 1950-talet och angavs 
då med beteckningen Lökomsvattnen. Sommaren 
1980 gjorde jag ett försök att hitta klibbal vid Västra 
Lökomsvattnets södra och västra strand, dock utan 
att lyckas. Tillsammans med Lennart Lindewall 
uppsökte jag Östra Lökomsvattnet på hösten 1982 
och fann då klibbalar flerstädes runt sjön. Det var ett 
50-tal ex, men de flesta var små och med krokiga 
stammar och de verkade på flera ställen föra en ty
nande tillvaro. Gamla stubbar visade, att klibbalar 
hade avverkats på flera ställen runt sjön. Den gröv
sta stubben, som jag såg, var 20 cm i diameter. På 
flera ställen fanns stubbskott, som visade att nya 
stammar håller på att växa upp ur stubbarna. Belägg 
i S och LD.

Runt sjön växte också ett 50-tal tämligen små ex 
av brakved. Skvattram, Ledum palustre, växte i be
gränsad mängd på norra strandens västra del samt 
på en myr 800 m N sjön. Skvattram är nästan säll
synt i dessa trakter och förekommer mig veterligen 
här endast på myrar i höjdlägena över 150 m. Intet 
talar emot att klibbal kan finnas även vid Västra och 
Mellersta Lökomsvattnen. Höjdskillnaden mellan 
de tre vattnen är så liten, att den inte kan avläsas på 
den topografiska kartan.
(28) Norra Vargtjärnen, Lännäs by, 210 m, 19H 2i 12 
40. Lokalen upptäcktes av John Westerlund 1951 el
ler möjligen något tidigare. Vid tjärnens utlopp fann 
han ett par träd, 4-5 m höga, med en stamdiameter 
av 7-8 cm. De såg ut att föra en tynande tillvaro 
tillsammans med några meterhöga ex.

På sensommaren 1979 uppsökte jag Norra Varg
tjärnen och fann först några klibbalar i västra änden. 
Det var två träd, som var ca 6 m höga och knappt 10 
cm i diameter i brösthöjd samt sex träd, som var 
I - 3 m höga. Vid utloppet i östra änden av tjärnen 
fanns två ex som var 0,5 m höga. Alla såg mer eller 
mindre tynande ut. Det vertikala avståndet upp till 
HK är 52 m medan det horisontala är 500 m. Till
sammans med klibbalarna växte ett mindre antal ex 
av brakved, vilket även Westerlund hade noterat. 
Brakved och olvon växte enligt Westerlund också 
500 m längre åt SV vid Södra Vargtjärnen, 196 m ö h, 
vilket jag även såg själv 1979.
Boteå socken, Ångermanälven 1 m
(29) ”Ett par individer vid vägen till Gålsjö" (Fri- 
stedt 1858, Hultén 1971). Vägen till Gålsjö är 6 km 
lång räknat från vägskälet i Offer. Jag har sökt lo
kalen, men hittills har jag inte återfunnit den.
(30) Svarttjärnen, Sundby och Golva byar, 7,5 km N 
om Gålsjöbruk, 323 m, 19H 3j 30 48. Tjärnen är ca 
400 m lång. J. Westerlund upptäckte lokalen något 
av åren 1949- 1952. Han beskrev lokalen så här:

”Tjärnen har ett skyddat läge mellan två bergåsar. 
Nästan alla större klibbalar hade varit utsatta för 
snöbrott. De största stammarna hade en diameter av 
ca 30 cm, men de hade en höjd av föga mer än 7 — 8 
m. Föryngringen syntes vara god, träd fanns i alla 
åldrar längs stranden runt hela tjärnen.”
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Fig 4. Svarttjärnen, Boteå sn, lokal nr 30, 323 m ö h, nästan på toppen av Norsjöhöjden. I förgrunden en av 
de grövsta klibbalarna, ca 30 cm i diameter. I bakgrunden sänker sig horisonten tills den nästan tangerar 
sjöns (tjärnens) yta. Markens höjd över vattnet är här endast omkring en meter. Där bortom sänker sig 
terrängen först långsamt över en 500 m lång myr och sedan kraftigt, 120 m på en sträcka av 500 m. Ett nästan 
idealiskt läge med tanke på temperaturinversionen. Foto: förf 29.9.1983.
Locality no. 30 (Ångermanland, Boteå parish, Svarttjärnen), alt. 323 m. In the foreground one of the thickest 
trees of Alnus glutinosa at this site, ca 30 cm diam. The trees grow almost at the top of the mountain 
Norsjöhöjden. The horizon almost touches the level of the tarn. Localities of this type are favoured by a less 
harsh winter climate than the surroundings, due to the fact that the coldest air sinks to the bottom of the 
valleys.

Hösten 1983 besökte jag lokalen tillsammans med 
Rolf Hellberg. Vi undersökte norra stranden av tjär
nen. Antalet stammar och yngre skott uppgick till ett 
50-tal. Det största levande trädet mättes till 8,5 m. 
Det hade en diameter i brösthöjd av 24 cm. Ett par 
döda stammar var grövre men toppbrutna. De hade 
en diameter av nära 30 cm. Alla stod i vattenbrynet. 
Belägg i LD och UPS. Där växte också hästsvans, 
Hippuris vulgaris, och kärrsilja. På myren som bildar 
den västra stranden växte hönsbär, Cornus suecica. 
Detta är den högst belägna av klibbalslokalerna i 
Ångermanland.

Sidensjö socken, Nätraån 40 m
(31) Torsmyren, ca 1 km SV Gåsviken i Hinnsjön, 
sannolikt på fastigheten Västerby 3:3, i en östlig ut- 
löpare av myren, 270 m, 191 2d 25 25.

Lokalen, som tidigare var känd av markägaren, 
sågs 1978 av Per Simonsson och uppsöktes somma
ren 1982 av J. W. Mascher. Han har i brev meddelat

mig, att beståndet utgjordes av 10—15 större träd 
och åtskilliga mindre stammar och buskar. Inga hy- 
bridogena ex syntes till. Den grövsta stammen mätte 
1 m i omkrets i brösthöjd. Floran i övrigt var ej 
märklig. Dominerande var kärrarter som vattenklö
ver och kråkklöver, och dessutom fanns rikligt med 
korallrot, CoraUorhiza trifida. Denna lokal ligger så 
nära HK att någon avvikelse inte kan redovisas.
(32) Selshöjdens norrsluttning, 700 m S Gåsviken i 
Hinnsjön, vid en liten bäck, 270 m, 191 2d 30 40. 
Lokalen hittades 1981 av Lars-G. Candell efter tips 
av en ortsbo. Klibbalarna var endast fyra eller fem 
till antalet och tre å fyra m höga. Även denna lokal 
ligger så nära H K att någon avvikelse inte kan anges.
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