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Bilden dokumenterar bristen på kunskap hos de 
som är satta att förvalta naturvärdena i skogen. 
Foto Jan-Olof Hermansson, Box 40401 Sörvik, 
771 04 Ludvika.



Samarbete med skogsbruket lindrar utarmningen
BENGT OLDHAMMER

Hur många botanister har inte sett ”sitt” smult
ronställe förstöras eller sargas av det moderna 
skogsbruket? Hur många exempel skulle inte gå 
att rada upp, som visar att hänsynen inom skogs
bruket är för liten idag. Landskapet har visser
ligen alltid förändrats, men det har aldrig skett så 
snabbt, totalt och brutalt som nu.

Virkesåkrar ersätter ett rikt och varierat skogs
landskap. Ensidighet och schablontänkande ut
nyttjas maximalt för att höja avkastningen. Ur
skogar huggs ner, sumpskogar dikas ut, hagmar- 
ker planteras med barrträd och fjällskogens mest 
produktiva arealer krymper. Skogslandskapet 
utarmas.

Kritiken mot skogsbruket har varit hård men 
befogad. Hård kritik leder dessvärre ofta till pola- 
risering som slutar i ”skyttegravskrig”, något som 
innebär att det gäller att hitta nya ”anfallsvink- 
lar”. Sådana nya vägar håller sedan några år på 
att byggas upp på några platser i landet. Sam
arbete heter den nya modellen, och den har öpp
nat nya möjligheter. Den här artikeln vill visa hur 
samarbetet fungerar i Dalarna och vill sporra 
botanister i fler län att ta aktiv del i naturvårds- 
arbetet.

Exemplet Dalarna

I Dalarna fungerar det så att en central skogs- 
kommitté bildats. Den leder arbetet och består av 
tre biologer från Naturskyddsföreningen i Dalar
na och Dalarnas ornitologiska förening. På varje 
större ort finns en lokal skogsgrupp som består av 
intresserade från en lång rad naturorganisationer, 
t ex Sveriges mykologiska förening, Sveriges 
entomologiska förening, Svenska botaniska före
ningen och Sveriges ornitologiska förening. På 
mindre orter finns kontaktombud.

Varje lokal skogsgrupp eller lokalt kontakt
ombud ansvarar för ett visst område. Områdes
indelningen sammanfaller med distriktsindel- 
ningen för skogsvårdsstyrelsens konsulenter. För 
varje distrikt finns en ansvarig ideell naturvårdare 
som sköter kontakten med skogsvårdsstyrelsen 
och olika markägare. Arbetet fungerar bland 
annat på det sättet att värdefulla lokaler prickas 
in på en karta och beskrivs på en särskild blan
kett.

Denna information registreras särskilt på 
skogsvårdsstyrelsen. När markägaren ska av
verka ett område får han reda på vilka hänsyn 
han bör eller måste ta.

Skogskommitténs personer (Rolf Lundqvist 
0246-236 23, Sören Nyström 0243-120 22, Åke 
Persson 0225-505 82) får mycket uträttat genom 
att jobba informellt och självständigt. De har 
goda och förtroendefulla kontakter med folk på 
skogsvårdsstyrelser och bolag. När naturvårdarna 
i skogsgrupperna får problem eller har funde
ringar får de på telefon eller via brev goda råd 
från skogskommittén. Det kan gälla allt från dip
lomati i kontakter med markägare till den for
mella gången vid gödslingsärenden.

Genom att verksamheten i skogsgrupperna är 
så verklighetsnära ökar kunskaperna och erfaren
heterna ganska snabbt hos de aktiva naturvår
darna. Tack vare informationsutskick från skogs
kommittén vet de aktiva personerna hur diskus
sionerna går och vilka problem som dominerar.

Samarbetsmodellen i Dalarna startade 1979 
och är en av dem som kommit längst. På 5-10 
andra platser i Sverige finns också ett aktivt en
gagemang, bland annat i Värmland och Sörm
land. Den riksorganisation som jobbar bäst med 
samarbetsfrågorna är Sveriges ornitologiska före
ning. Botanisterna har hittills visat ett klent 
intresse.
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Pär Johansson vid den nya lokalen för långskägg Usnea 
longissima i Mora sommaren 1985. Den upptäcktes tack 
vare skogssamarbetet och frågan är nu vilka möjligheter 
det finns att skydda området. Foto Bengt Oldhammer.

Naturvårdshänsyn som lyckats

Flera positiva resultat kan redovisas från sam
arbetet trots att det ännu är under uppbyggnad. I 
en del fall har bra generella hänsyn tagits och i 
vissa fall bra särskilda hänsyn.

Exempelvis sparade Stora Kopparberg ett tre 
hektar stort naturskogsparti i Björbo efter tre 
exkursioner i området. Diskussioner i fält resulte
rade i större förståelse för naturvårdens krav även 
i andra naturvårdsfall.

1 Enviken har Kopparfors lämnat en öppen yta 
i stället för att plantera skog i syfte att gynna 
bland annat sötvedel Astragalus glycyphyllos, 
brudsporre Gymnadenia conopsea och svedje- 
näva Geranium bohemicum (i fröbanken). Inom 
samma skogar har Stora sparat ett parti med skog 
vid en rik växtlokal med myskmåra Galium triflo- 
rum, strutbräken Matteuccia struthiopteris m m. I 
Fredriksberg har samma bolag lämnat 3-4 hektar 
granskog för att skydda brokig tagellav Bryoria

bicolor. En fin lokal för kambräken Blechnum 
spicant har också sparats tills vidare.

I Mora har Korsnäs-Marma lovat att spara två 
raviner med fina växter liksom ett parti med 
gamla tallar i Orsa. Bolaget har i samarbete med 
skogsgruppen utarbetat särskilda naturvårdsråd 
till alla anställda i reviret. Korsnäs har också sagt 
att de är beredda att spara ytterligare områden 
som har höga naturkvaliteter.

En privat markägare i Mora har lovat att spara 
lövträd i en brant med det förbehållet att han inte 
vill ha någon myndighet inblandad.

Listan på exempel där goda hänsyn tagits skulle 
kunna bli längre och förhoppningen är att skyd
det för lokalerna blir bestående. Totalt har i 
Dalarna några hundra områden prickats in, allt 
ifrån enstaka träd till ganska stora områden. En 
del av dem har dock inte gått att rädda.

Avverkningar kollas upp

Ett arbetssätt som utnyttjas är att områden som 
ska avverkas kollas upp av naturvårdare före av
verkningen. Det sker genom att skogsvårdsstyrel- 
sen skickar ut kartor till skogsgrupperna om de 
begär det. Tyvärr blir det ofta brandkårsutryck
ningar under fel tidpunkt på året, så arbetssättet 
är inte så bra. I norra Dalarna är det också dyra 
bensinomkostnader och det är omöjligt att få 
naturvårdarna att räcka till. De ideella insatserna 
tar för mycket tid i anspråk eftersom det är så 
stora arealer.

För att kolla upp mer avlägsna trakter som ska 
avverkas kan man tänka sig särskilda läger där ett 
område intensivinventeras och där värdefulla par
tier prickas in på kartor.

Det är problem att komma in tillräckligt tidigt i 
planeringsprocessen. Ofta kommer synpunkterna 
strax före avverkningen och det är inte alltid så 
populärt hos markägarna.

Direktkontakt är bäst

Det bästa sättet att samarbeta på lokal nivå är att 
ta direktkontakt med markägare i stället för att gå 
omvägen via skogsvårdsstyrelsen. Fördelen med 
goda kontakter med bolagen är att dessa ibland 
har möjligheter att spara värdefulla lokaler även 
om det kostar en del. Fördelen med direktkon
takt är stor när det t ex gäller gallringar. Dessa 
behöver inte anmälas till skogsvårdsstyrelsen, vil
ket är fallet med slutavverkningar. Ofta är röj-
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En av många exkursioner med folk från skogsvårdssty- 
relsen och naturvården. Här diskuteras vilka värden en 
torraka kan ha för faunan och floran och vad som hän
der med skuggtåliga arter om skogen huggs ner runt 
torrträdet. Naturvården har lämnat inriktningen att 
skydda enstaka träd och vill nu främst bevara biotoper i 
sin helhet. Foto Ragnar Nyberg.

nings- och gallringsobjekt särskilt värdefulla, t ex 
aspdungar med mycket död ved.

Själva inprickandet av lokaler är alltså inte all
tid det viktigaste. Störst nytta verkar personkon
takterna göra. De bryter i bästa fall upp isen och 
den ekologiska kunskapen sprider sig som ringar 
på vattnet. Allt fler inom skogsbruket inser att 
något måste göras mot utarmningen, särskilt på 
lokal nivå. Idag är det ganska svårt att hitta en 
skoglig företrädare som tycker att hänsynen är 
tillräckligt bra. Det är alarmerande men ger 
trumf på hand för samarbete.

Det ska inte stickas under stol med att natur
vårdare har en hel del att lära av skogsfolket. Det 
är inte så lätt alla gånger att praktiskt ta en viss 
hänsyn eller veta vad som är rätt. Naturvård är 
egentligen ganska svårt.

Gnissel i maskineriet kan naturligtvis inte und
vikas när ett fungerande nät med naturvårdare är 
i ett uppbyggnadsskede, men några allvarligare 
problem har det inte varit. När den goda viljan 
finns hos alla parter brukar det ordna sig förr eller 
senare. En del skogsbrukare som jobbat ett helt 
liv i skogen kan dock bilda igelkottsförsvar och bli 
ganska elaka när naturvårdare ”lägger sig i” deras 
jobb och önskar mera hänsyn.

Pågående arbete

Sören Nyström i den centrala skogskommittén 
har sammanställt artlistor (med utgångspunkt 
från Floravård i skogsbruket - Artdel och Dalar- 
nes flora) med växter som ska prickas in på kartor 
i de olika distrikten. Så småningom ska en egen 
floralista för Dalarna upprättas. Eftersom flora- 
vårdens mål är livskraftiga populationer av arter
na inom hela deras utbredningsområden så är art
delen av Floravård i skogsbruket otillräcklig.

Vid vägutbyggnad, gödsling, dikning och plöj
ning kan naturvården få lämna synpunkter och 
göra korrigeringar. Ett samrådsförfarande är här 
under utarbetande.

Det bör påpekas att samarbetet bygger på att 
man ska lämnna synpunkter på markanvänd
ningen. Man kan inte driva en linje för att stoppa 
plöjningar, vägutbyggnader och stora hyggen 
bara för att man inte gillar dessa saker.

Exkursioner är viktiga

Som ett led i arbetet med att skapa förståelse för 
de naturvärden som finns har en rad exkursioner

genomförts där naturvårdare och personal från 
skogsvårdsstyrelsen och olika bolag deltagit. När 
man väl fått igång en konstruktiv diskussion är 
alla parter positiva till ett utökat samarbete. En 
av anledningarna till detta är utan tvekan ett ak
tivt engagemang av skogsvårdsstyrelsens jägmäs
tare Per-Anders Ingebro och länsjägmästaren 
Hans Petré. Det är nog svårt att hitta en länsjäg- 
mästare som jobbar lika bra som Petré med de 
här frågorna.

Den centrala skogskommittén i Dalarna har 
också genomfört flera exkursioner med såväl 
kommunal- som riksdagspolitiker. Politiker
exkursioner är bra och nödvändiga för att på sikt 
förändra saker. De ger kanske inga konkreta 
omedelbara resultat, men om makthavarna inte 
får reda på hur mycket fint som finns kommer vi 
aldrig att få någon förståelse för utökat natur
skydd.
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helmeka- manuell avverkning
NISERAT MASKINELL UPPARBETN. HELMANUELLT

El Fullständig hänsyn tagen

Delvis hänsyn tagen 
I I Ingen hänsyn tagen

Diagram från Katarina Eckerbergs undersökningar om 
hänsynen i dagens skogsbruk. Av diagrammen framgår 
att hänsynen är dålig och att den minskar med ökad 
mekanisering. Ur Skogsfakta 6 1984, Sveriges lant
bruksuniversitet, Box 7077, 750 07 Uppsala.

Okade kunskaper

Något som underlättat samarbetet är våra ökade 
kunskaper. Det bör dock påpekas att naturvår
dens talesmän under många år ställt krav på 
skogsbruket utan att få gehör. T ex kom Ingemar 
Åhlén redan 1977 med sin bok Faunavård med 
detaljerade råd både vad gäller arter och biotoper 
i sin helhet. Domänverket hade 1974 en särskild 
naturvårdspärm som talade om vilka hänsyn som 
skulle tas.

1979 kom Faunavård i skogsbruket följd av 
Floravård i skogsbruket. Den allt mer ökade kriti
ken har med dessa böcker fått slagkraftiga argu
ment och skogsbruket har till sist fått sluta med 
den kalla handens taktik.

Dålig hänsyn idag

Hänsynen fungerar idag allt annat än bra enligt 
jägmästare Katarina Eckerbergs undersökningar. 
På endast 24 procent av de hyggen som tas upp 
har fullständig flora- och faunavårdshänsyn ta
gits. Skogsbolagen är sämst och hänsynen mins
kar med ökad mekanisering.

En av anledningarna till detta är gamla in
rotade vanföreställningar, t ex att det ska se 
snyggt och städat ut på ett hygge, något som inne
bär att t ex skogsridåer längs våtmarker ofta 
huggs ner. När man sparar handlar det ofta om 
”blickfång” eller sociala hänsyn. Nu ska man inte 
vara alltför kritisk, eftersom det är naturligt att 
det kan vara svårt att lära om för många. Det ser 
ut att gå åt rätt håll, även om det går för lång
samt.

En av de viktigaste målgrupperna, som hittills 
försummats, är skogsarbetarna. Dessa om några 
skulle kunna göra mycket för naturvården i det 
dagliga skogsarbetet.

Skogsbruket tar för lite ansvar

Alla, som arbetar med praktisk naturvård, pratar 
med skogsbrukare och prickar in skyddsvärda 
lokaler, måste vara medvetna om att de arbetar 
för -att nå det självklara, och att hur hårt de än 
jobbar så får naturvården bara småsmulor. Men 
småsmulor är betydligt bättre än ingenting.

En del är kritiska och menar att samarbetet 
sker på skogsbrukets villkor och att bolagen ut
nyttjar den ideella naturvården för att göra gratis
jobb åt dem. Jobb som det egentligen skulle an
ställas biologer för. Många naturvårdare kräver 
också att större markägare tar ansvar för natur
vården och skaffar kompetens på området. Det 
kravet är dock svårt att driva eftersom en hel del 
skogsbrukare saknar viljan att ta hänsyn i någon 
större utsträckning.

Men som det är idag skulle ovärderlig natur gå 
till spillo om det inte fanns naturvårdare överallt i 
Sverige som slog larm och som höll en liten 
tumme i ögat på myndigheter och markägare. 
Kanske kan man säga att de irriterar på ett sätt 
som gör att ägarna blir påminda om sitt dåliga 
samvete.

Skogsbruksplaner

OSI och NISP är två begrepp som är bra att kän
na till. På privatägd mark ska en översiktlig skogs- 
inventering göras för att erhålla en bild av hur 
skogen ska skötas. I dessa ÖSI-planer finns det 
möjlighet att ta med intressanta floralokaler. In- 
venteraren som upprättar ÖSI-planerna har dock 
sällan tid till eller tillräcklig kunskap för att 
plocka med naturvårdshänsynen. Bolagen har 
egna planer och även där bör det gå bra att få 
värdefulla lokaler inprickade.

Om ett skogsområde innehåller så stora natur
värden att en särskild skogsbruksplan behövs kan 
området NISPas. NISP står för naturvårdsinrik- 
tad skogsbruksplan. Att göra sådana planer är 
dyrt och det sker främst i skogsområden som lig
ger nära tätorter.



SVENSK BOT. TIDSKR. 81 (1987) Samarbete lindrar utarmningen 5

Ny lokal för sötgräs Cinna latifolia, skuggblåslav Hypogymnia vittata och norsk näverlav Platismatia norvegica i 
Borlänge kommun oktober 1985. Hur ska området skyddas? Med vilka paragrafer - och behövs det ekonomisk 
ersättning? Foto Bengt Oldhammer.
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Tjugoettan

Den paragraf som samarbetet bygger på är para
graf 21 i skogsvårdslagen. Tjugoettan kom 1979 
och innehåller en förvånansvärt detaljerad be
skrivning av vilken hänsyn som skall resp bör tas. 
Det finns regler för slutavverkning, beståndsan- 
läggning, transportarbeten och skogsvägsbygg- 
nad. T ex står det under rubriken Slutavverkning:
Vid slutavverkning är det särskilt viktigt att ta sådan 
hänsyn som syftar till att bevara flora och fauna, att 
gynna individ- och artrikedom och att skydda hotade 
eller sällsynta arter.

Smärre lokaler med sällsynta växter och växtsamhäl
len bör undantas från slutavverkning. Det gäller främst 
lokaler för sådana växter som är beroende av att skugg- 
och fuktighetsförhållanden inte ändras. Träd eller träd
samlingar som avviker från det egentliga beståndet, 
t. ex. insprängda ädla lövträd, gamla aspar på granmark 
och hassel bör sparas. Detsamma gäller sällsynta träd 
som idegran och vissa arter av oxel och alm samt träd 
med mistel eller sällsynta lavar, mossor eller svampar.

Lagens krav är minimikrav, som under alla för
hållanden (!) måste uppfyllas. Det finns dels en 
generell hänsyn som alltid ska tas, t ex att spara 
vid bäckar och bergsbranter, och dels en särskild 
hänsyn som ska tas intill ”bebyggelse och i om
råde som är av stor betydelse för vetenskaplig 
naturvård”, t ex hotade växters lokaler.

I §21 finns själva lagen, en förordning oc\\ före
skrifter. Föreskrifter som är skrivna med rak stil 
är bindande, och de med kursiv stil utgör goda 
råd. Mycket som står i tjugoettan kan tolkas på 
olika sätt, och hela tiden faller tolkningen tillbaka 
på lagens text om att naturvårdskraven inte får 
innebära att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras.

Var gränsen går för försvårande av mark
användningen vet ingen. Det anses att man inte 
kan skydda mer än högst några hektar med §21. 
Är områdena större ska naturvårdslagen gripa in. 
Dilemmat är bara att naturvårdsverket kräver att
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ett värdefullt skogsområde i Dalarna måste vara 
minst 25 hektar för att naturvårdslagen ska kunna 
utnyttjas. Detta beror på att de statliga anslagen 
är så små att man tvingas kompromissa på ett 
skrämmande sätt även när det gäller toppobjek
ten.

Det är med andra ord inte fel på naturvårds
lagen utan på hur den tillämpas. Det finns ett 
glapp mellan skogsvårdslagen och naturvårds
lagen. Ett otal områden på upp till 25 hektar blir 
idag lämnade åt sitt öde.

I skogsvårdslagens föreskrifter står det att 0,5- 
1 hektar kan sparas. Detta är en generell hänsyn 
som skall tas. Eftersom lagens krav är minimikrav 
borde större arealer kunna fredas. När det gäller 
hotade eller sällsynta arter som verkligen kräver 
särskild hänsyn bör betydligt större arealer kunna 
sparas. Det är en tolkningsfråga hur stor areal 
som kan skyddas.

Men naturvårdens krav är att utarmningen av 
växtlivet ska stoppas och det är efter den målsätt
ningen som lagen bör tolkas, inte efter vad skogs
brukets ekonomer tycker. Det är viktigt att på
peka detta, eftersom alla som vill arbeta med 
dessa frågor förr eller senare stöter på problemet.

Lagen behöver skärpas

Skogsvårdslagen tillvaratar skogsbrukets intres
sen och §21 är den enda paragraf som markäga
ren kan bryta mot utan att bli bötfälld. Här be
hövs en skärpning av lagen.

Det allvarliga med att §21 inte fungerar trots 
att den funnits i sju år är att de nya skogar som 
kommer upp inte är lika intressanta som de som 
huggs ner. Andelen §21-hänsyn kommer då i 
framtiden att bli mindre.

Två konkreta fall
I Dalarna har folk i skogsgrupperna under 1985 
bland annat hittat en ny och ganska fantastisk 
lokal för sötgräs Cinna latifolia och en ny lokal för 
långskägg Usnea longissima. Båda arterna är så 
sällsynta att lokalerna rimligen måste total- 
skyddas.

Men hur går det om markägarna inte vill spara 
skogen eller om de kräver ekonomisk ersättning?

Var ska man hitta pengar och vilka paragrafer ska 
man använda sig av? Och hur går det med halv
sällsynta arter om det är svårt att skydda de verk
ligt sällsynta?

Slutord

Botanister i alla län måste stanna upp lite och inte 
bara inventera, dokumentera och undersöka. Det 
är nu nödvändigt att ställa detaljkunskapen till 
förfogande och se till att så mycket som möjligt 
kan sparas åt kommande generationer.

Även om det kan kännas hopplöst att arbeta 
med naturvård i en tid med accelererande land- 
skapsomvandling, så kan man komma långt inom 
de ramar som finns. Och så småningom kan det 
kanske leda till ett mer hänsynsfullt skogsbruk. 
Grundförutsättningen är dock att man aldrig ger 
upp, att man använder kunskapen som arbets
metod, och att man är beredd på blod, svett och 
tårar.

Det går faktiskt att slåss på ett utomordentligt 
bra sätt med vapen som sköra gräs och spröda 
lavar. De behöver skydd och ödmjuk förståelse 
lika väl som stora, spektakulära arter som havs
örn, pilgrimsfalk och utter.

Litteraturtips

En bra introduktion för den som vill börja sam
arbeta är fältbiologernas Naturvård i skogen. 
Floravård i skogsbruket - Allmän del och Artdel 
är oumbärliga och kan beställas från skogsstyrel
sen. SNV PM 2006, Restbiotopers betydelse för 
fauna och flora kan beställas från statens natur
vårdsverk och ger en god inblick i de gigantiska 
problem det handlar om.

Skogsvårdslagen kan du nog få gratis på när
maste skogsvårdsstyrelse. Roger Olssons Levan
de skog är en synnerligen faktaspäckad, lättöver- 
skådlig och initierad beskrivning av det moderna 
skogsbrukets miljöproblem. Boris Erssons Sko
gen i våra hjärtan beskriver skötseln av våra sko
gar ur känslomässig och samhällskritisk synvin
kel. Låt dem leva är en skrift från SNFs höstkon- 
ferens 1983 som är tänkvärd. Domänverket och 
naturvården från SNF kan också rekommenderas.
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I SBTs temanummer 1979 (häfte 6) presenterades 
de påbörjade och nyligen avslutade floraprojek- 
ten i Sverige. Hälsingland blev ett av de vita om
rådena på kartan över pågående florainvente- 
ringar. Sedan dess har åtskilligt hänt. Florapro- 
jektet i Hälsingland startade på allvar 1981. Ini
tiativtagare är Arbråsonen Anders Delin. Det är 
Anders’ förtjänst att ett så livskraftigt invente- 
ringsprojekt kunnat komma till stånd och att ett 
så stort intresse för botanik kunnat genereras på 
så kort tid i ett landskap där inte mycket hänt 
sedan P. W. Wiströms hälsingeflora utkom anno 
1898.

De äldre flororna

Hälsinglands flora är utan tvekan en av de sämst 
dokumenterade i landet. Sammanlagt finns 
endast ett 40-tal tryckta arbeten som bidragit till 
dokumentationen av landskapets vegetation och 
flora.

1854 utgav Robert Hartman Helsinglands coty- 
ledoneae och heteronemeae. I denna lilla skrift, 
som utgör hans doktorsavhandling, finns 590 vild
växande kärlväxtarter upptagna. De är angivna

med gängse frekvensuppgifter och exempel på 
lokaler för de ovanligare i form av fotnoter (fig 
1).

Nästa flora utkom 1867 och är skriven av Johan 
Alfred Wiström. Det är ett verk i samma anda 
som föregångaren. Presentationen är inte fylli
gare än att alla de 689 arterna ryms på 28 sidor. J. 
A. Wiströms finaste fynd var Miihlenbergia, dvs 
Cinna latifolia, som var en för landet ny art. Ori
ginallokalen på Älvåsen i Hassela finns för övrigt 
fortfarande kvar.

Johan Alfred Wiströms efterlämnade anteck
ningar kompletterades av hans brorson P. W. 
Wiström, som 1898 utkom med Förteckning över 
Helsinglands fanerogamer och pteridofyter (fig 2). 
Denna flora är mer omfattande än de föregående 
men innehåller dessvärre en hel del felaktigheter. 
Den upptar ca 900 kärlväxter - odlade arter och 
hieracier oräknade.

Någon ytterligare flora har inte utkommit. 
Framlidne stadsarkitekten i Hudiksvall, Zander 
Säfverstam, har dock efterlämnat en samman
ställning, som mycket väl skulle kunna tjäna som 
manuskript till en fjärde hälsingeflora. Denna 
består av fem pärmar med uppgifter ordnade art-
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Fig 1. Utdrag ur Helsinglands cotyledoneae och hetero- 
nemeae, skriven av Robert Hartman 1854.

efter kusten, ehuru den ej blifvit närmare un
dersökt och skild från föregående.

Anunadenia peploides (L.) Rupr. — r. Stugsund, på bal
last; Hudiksvalls skärgård på flere st. t. ex. 
Kålsön, Maln, Agön vid Storhamn etc.; Stocka, 
norr om Morungsviken — ej på ballast. 

Moeliringia trinervia (L.) Clairv. — t. allm.
Arenaria serpyllifolia (L) « seabra Fenzl. — t. allm.
* — „ f. tenuior M. et K. — r. Stocka

1895—91».
Stell aria nemoriim L. — t, r. Söderhamn, i en gammal 

trädgård, troligen förvildad; Arbrå. Prostberget 
på norra sidan vid en källa (J. L.) och Kol- 
demo vid en källa efter vägen till Gåsmyran; 
Knånger; Hudiksvall, Kullbäcken ymnig; Tuna, 
Smälsk; Rogsta, Nordenholm; Hög, Halldalarne; 
Delsbo, Djupdal; Bjuråker, Hedvigsfors; Ljus
dal, Alsmyrvallen och invid Naggsjön; Ström; 
Gnarp.

media (L.) (’yr. « vulgaris Lge — allm.
— palustris (Murr.) Retz, a glauca With. — flerst.

i södra delen t. ex. Hanebo; Segerstad, Landa; 
Söderhamn; Mo; Bollnäs, Vågen, efter järnvä
gen in. tl. st. — i mellersta delen sällsynt: 
Ljusdal, Lillskogen spars.; Hudiksvall, Agön och 
vid öfre kvarn; Tuna, Ullsiiters äng. Ej observ. 
i trakten af Stocka (E. W. S.), och blott en 
uppgift om förekomst i den nordligaste delen: 
Loos, vid Kyrksjön (G. L.).

* — palustris y micropetala Krok — r. Söderhamns
skärgård, vid Storjungfrun och Sandarne. 

graminea L. — allm.
„ f. juncea Fr. — Hudiksvall, Djupet. 

Friesiana Ser. — flerst. t. ex. Skog; Of vanåker; 
Arbrå, Koldemo; Järfsö, Kåsjö, Ufås m. fl. st., 
dock spars.; Tunn, Lingarö och Vallarne; Ide- 
nor, Nederberge; Ljusdal, Bölesängarne; Färila, 
nära Laforsen; Loos, Karlsberget; Norrbo och 
Bjuråker Hei*st.; Hassela etc.

Q
Fig 2. Utdrag ur den senast tryckta floran över Hälsing
land, författad av P. W. Wiström 1898.

vis (fig 3) och utgör ett tillförlitligt uppslagsverk 
över samtliga kända fynd fram till 1960-talet. För
utom litteraturuppgifter ordnade kronologiskt 
finns Zander Säfverstams egna fynd och en del 
andra, som han införlivade i sitt herbarium. Säf- 
verstam fick med åren allt sämre fysik, vilket till 
hans stora förtret kraftigt begränsade hans rörlig
het. Flans egna fynd utgör därför en relativt liten 
del. Han exkurerade mest i hudiksvallstrakten 
och i sin hemsocken Bollnäs, men i mycket liten 
omfattning i de okända, inre delarna av land
skapet.

Hur Hälsinglands flora utforskas

Vårt arbetssätt är i grunden det samma som i de 
flesta nystartade floraprojekt. Den grundläg

gande faktainsamlingen sker genom inventering 
med krysslistor anpassade till databehandling 
enligt RUBIN (RUtin för Biologisk INvente- 
ring). Krysslistorna knyts till ett inventeringstill- 
fälle och till ett undersökt, begränsat område, 
t ex en vegetationstyp, en växtlokal, en sträcka 
eller en yta.

Antalet producerade krysslistor ger en god 
uppfattning av hur verksamheten vuxit i omfatt
ning. 1974-78, innan floraprojektet ännu startat, 
var Anders Delin ensam om att göra krysslistor. 
Under denna period skrevs 109 krysslistor. 1986 
är 22 inventerare engagerade i projektet och 
antalet listor per år uppgår till omkring 1000.

Den samlade mängden floristiska data är redan 
avsevärd. De färdiga krysslistorna, som arkiveras 
brandsäkert, upptar för närvarande 14 pärmar 
eller en dryg hyllmeter. De motsvarar närmare
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Caryophyllaceae.

231. Stellaria nemorum L.1753 (2n=26.)
S tellaria montana Pierr.1880

1854 Hm Hudiksvall:vid Kullen.
1864 Wi Hudiksvallstrakten.

Loos:Tensberget.
1898 Wi Arbrå:Koldemo,vid vägen till Gåsmyren.

Arbrå:Prostberget,norra sidan. leg.J.Lindfors 
B juråk er:Hedvigs fors.
Delsbo:Djupdal.
Enånger.
Gnarp.
Harmånger:Ström.
Hudiksvall:Kullbäcken,ymn.
Hög:Halldalarna.
Ljusdal:Alsmyrvallen.
Ljusdal:vid Naggsjön.
Rogsta:Nordenholm.
Söderhamn:gammal trädgård,trol.förv.
Tuna:Smälsk.

1911 Sö Bergsjörnära Yttrevallen.
Hassela:Malungen.
Hassela:Rigberg.

1926 Hd Skog:Fagersand. leg.B.Halden 1924
1927 Ar Alf ta : Brat tskuru . leg. I. Arvridsson
1944 Hd Skog:Hamnäs,n.om byn. leg.B.Halden 1942 
1955 Hd Hassela:Hångberg. leg.B.Halden 1913 
1965 Vr Alfta:Västeråsen,! bäckravin. leg.J.Viger

Sm Hassela:Korpås en. leg.R.Matsson 1912 (leg.Z.Sm.1952)
Hudiksvall:vid Nya kyrkogården, leg.Z.Sm.1948 
Jättendal:3äling. leg.Z.Sm.1955 
Rogsta:ö.om Norstafjärden. leg.Z.Sm.1952

Fig 3. Utdrag ur Zander Säfverstams manuskript. Samt
liga kända förekomster av lundarv Stellaria nemorum är 
noggrant angivna.

200.000 artregistreringar, dvs en art på en plats 
vid en viss tidpunkt.

Att för hand sammanställa en sådan data
mängd till lokalförteckningar och utbrednings- 
kartor förefaller inte särskilt lockande. Med 
datorns hjälp är det däremot enkelt, och datorn 
ger obegränsade möjligheter till sortering av in
formationen (fig 4). Eftersom även församling 
registreras är det t ex möjligt att maskinellt få 
fram enkla sockenfloror med lokalangivelser och 
fyndår för de sällsyntaste arterna. Likaså går det 
lätt att göra sammanställningar över olika vegeta- 
tionstyper, följearter till en viss växt etc.

Inläsningen av krysslistorna är måhända inte 
lika rolig som fältarbetet, men behöver inte ta 
mer än ca 5 min per lista. 50 listor, vilket är en 
genomsnittlig årsskörd för en inventerare, kräver 
ca 5 timmar vid terminalbordet. Det är olämpligt 
att spara inläsningen till slutet, eftersom sorterad 
information behövs under inventeringsfasen. Vår 
målsättning har hela tiden varit att inläsningen i 
datorn skall hålla jämna steg med arbetet i fält. 
Bristen på terminaler har dock gjort att inmat
ningen släpat efter. Ca hälften av krysslistorna 
har ännu inte lästs in på datorn. Vi har dock gett 
oss den på att allt material skall vara inmatat till 
nästa fältsäsong.
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START 706 DR0S ROT 1 40
PICE ABI 379 BETU PEN 1 38
V A C C VIT 357 EQUI FLU 1 37
PINU SYL 352 VALE/'OFF 1 37
V A C C MYR 335 AN DR POL 1 36
BETU PUB 323 CALA ARU 1 31
SORB AU C 306 CREP PAL 1 30
P0TE F.RE 284 RUBU CHA 1 30
TRIE EUR 283 VER0 OFF 1 26
ALNU INC 271 C DIG51TA 1 25
GERA SYL 271 ANGE SYL 1 22
CALL VUL 258 C LAS; I0C 1 18
JUNI COM 258 C FL'i V A 1 17
MAI A BI F 252 HIER/' VUL 1 17
SOLI VI R 251 PTER AQU 1 14
GYMN DRY 248 GEUM RIV 1 11
RUBU SAX 234 SALI NIG 1 10
RUBU IDA 230 PP0D VUL 1 08
EPIL ANG 225 RANU RNS 1 07
VIOL PAL 222 C P A U C I F 1 06
L YCO ANN 221 AN EM NEM 1 01
DES C FLE 219 EQUI PAL 1 01
LINN BOR 217 SCIR CES 99
FILI ULM 208 SCIR HUD 98
OXAL ACE 206 EQUI ARV 95
EQU I SYL 205 FRAN ALN 95
M EL I NUT 205 C LIM0SA 94
LUZU PIL 201 PLAT BI F 93
C ON V MAJ 198 DR0S ANG 92
THEL PHE 198 PRUN PAD 92
ATHY FIL 194 ALNU GLU 91
DESC CES 194 JUNC FIL 91
POPU TRE 191 LYS I THY 91
MELA PRA 188 C MAGELL 89
CALA PUR 186 HEPA NOB 89
P0TE PAL 174 BETU NAN 88
VACC ULI 174 Cl RS HEL 8 8
C NIG RA 172 C CH0RD0 87
EMPE/ NIG 169 C GLOBUL 87
C VAG INA 168 SALI AUR 87
DRYO ASS 168 PARN PAL 85
FRAG VES 167 CI RS PAL 84
ORTH SEC 166 SALI LAP 83
VACC 0 X Y 165 MILI EFF 81
MELA SYL 164 RANU ACR 81
C ROS TRA 163 C DIOICA 80
VIOL RIV 160 HUPE SEL 80
MENY TRI 156 PYR0 MIN 80
GALI PAL 155 ANTE DIO 7«
MOL I CAE 152 EPIL PAL 75
C CUR TA 151 FEST RUB 75
PARI QUA 150 MYRI GAL 74
D A C T MAC 148 PEDI PAL 74
£ R I 0 VAG 147 CALT PAL 7 3
ERIO ANG 145 P0 A NEM 73
C ECH INA 144 DRYO CAR 72.
SALI CAP 143 VERO CHA 71
AGRO CAP 140 CICE ALP 70
Fig 4. Exempel på databearbetning. Vilka växter är de 
mest vittspridda i landskapet? Antal registreringar av 
de oftast rapporterade arterna i Hälsingland. Bearbet
ningen bygger på 706 artlistor. Artnamnen förkortade 
enligt RUBIN.
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ATLASRUTOR - DAGSLÄGET jan -8/

logdal

Kårtböli

Edsbyn

Färdiginventerad ruta
Ljusne

Delvis inv. ruta

:: Tillf, besök

Bokad ruta
Fig 5. Inventeringsläget inom Projekt Hälsinglands Flora. 69 av 656 5 x 5 km-rutor är inventerade

Inventeringen med krysslistor som bas har ock
så varit fördelaktig ur naturvårdssynpunkt. Efter
som informationen är lokalbunden kan intressan
tare lokaler lätt rapporteras vidare till bl a natur
vårdande myndigheter. Så skedde också under 
länsstyrelsens myrinventering 1981-83, då inven
tering av myrar prioriterades i floraarbetet.

För att systematisera inventeringsarbetet och 
fördela arbetsinsatserna har det visat sig praktiskt 
att utnyttja den ekonomiska kartans rutnät. Den
na metod är nu allmänt tillämpad vid biologiska 
inventeringar och behöver knappast kommente

ras närmare. Inom kartrutorna sker invente
ringen liksom i övrigt med krysslistor. Dessutom 
registreras alla påträffade arter på en särskild 
blankett. Rutorna inventeras översiktligt (samt
liga biotoper och intressanta växtlokaler doku
menteras). Det tar mellan 20 och 40 timmar att 
inventera en ruta.

Målsättningen är att ha den nya hälsingefloran 
klar omkring 1990. Då räknar vi med att ca 1/4 av 
landskapets 656 rutor skall vara inventerade (fig 
5).
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Fig 6. Roland Moberg (t v) har förtjänstfullt lett botanikundervisningen under GÄBS’ sommarmöten sedan starten 
1981. Här tillsammans med Anders Delin vid mötet i Los 1982. Foto Peter Ugander/N.
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GÄBS och hälsingefloran

För att organisera floraarbetet och sammanföra 
botaniskt intresserade i regionen bildades Gävle
borgs Botaniska Sällskap (GÄBS). Föreningen 
har för närvarande 203 medlemmar. Den är en 
ovärderlig hjälp i floraarbetet. Bl a anordnas 
varje år kurser i fältbotanik, vilket gjort det möj
ligt att successivt utvidga inventerarskaran. Dess
utom har det varit relativt lätt att genom före
ningen få ekonomiska bidrag från kommuner, 
länsstyrelse, skogsbolag och en del andra. Alla 
kostnader för resor, kartmaterial m m har därför 
kunnat täckas.

Föreningen utger tidskriften Växter i Hälsing
land och Gästrikland, som speglar den botaniska 
verksamheten i länet. Här redovisas förstås också 
inventeringsläget inom Projekt Hälsinglands 
flora.

Det bör sägas att inventeringen av Hälsing
lands flora inte enbart syftar till att presentera 
landskapets flora i bokform. En inte obetydlig del 
av verksamheten inom projektet och i föreningen 
ägnas åt naturskydd och floravård. Som exempel 
kan nämnas att de flesta av projektets inventerare 
engagerade sig i föreningens inventering av Vox- 
nan 1984. Med hjälp av denna inventering blev 
det möjligt att skapa en bred opinion mot utbygg
naden av älven. Detta gjorde att regeringen slut
ligen sade nej till det planerade kraftverksbygget 
vid Hylströmmen.

Efterlysning

Hälsingland omfattar som nämnt ca 650 5 x5 
km-rutor. Med 20 inventerare är det i realiteten 
omöjligt att hinna inventera alla dessa på rimlig 
tid. Med nuvarande arbetstakt (25 rutor/år) blir 
den sista rutan klar först år 2010. Så länge tänker 
vi inte hålla på. Floran kommer att skrivas på det 
material som är befintligt 1990.

Vårt problem är alltså att få tillräckligt många 
inventerare att engagera sig i projektet. Vi vill 
därför uppmana alla botaniskt intresserade med 
någon inventeringsvana att hjälpa till. Vi ordnar 
varje år inventeringsläger i någon outforskad del 
av landskapet. Våra erfarenheter från dessa är 
mycket positiva. Inventeringsmötena har förutom 
att vara till nytta för floraprojektet också bjudit 
på en trevlig samvaro och stimulerat till nya bota
niska fynd.

I år finns det särskilt goda möjligheter för bota
nister utanför länet att delta. Årets inventerings- 
möte anordnas nämligen i Hassela i direkt anslut
ning till SBFs botanikdagar (se Anders Delins 
inbjudan i detta häfte av SBT).

En mer detaljerad inventeringsinstruktion kan 
rekvireras från föreningen (enl författarens ad
ress, se artikelhuvudet).

Några resultat

Floraprojektet har inte oväntat avkastat åtskilliga 
intressanta växtfynd. 18 arter är av allt att döma 
nya för landskapet. Av dessa har bantörel Eu
phorbia agraria, sandviva Androsace elongata, 
stennarv Sagina saginoides och bergviol Viola col- 
lina tidigare presenterats i denna tidskrift (Ågren 
1983, 1984 a. Delin 1982, Åkerström 1983). Ny, 
men av marginellt intresse, är gullfrö Xanthium 
strumarium, som 1983 uppträdde på en rivnings- 
tomt i Ljusdal. Föreställningen blev kort - den 
avslutades med att tomten begöts med asfalt.

Övriga nya arter och ett personligt urval andra 
fynd presenteras nedan.

Lycopodium alpinum, fjällummer. - Ny för Häl
singland. Två lokaler har påträffats: Degerköis- 
vallen i Färila och Framsängsån i Hassela. På den 
senare lokalen växer arten på en öppen flack tall
hed med något ängsartad växtlighet. På bägge 
lokalerna förekommer också topplåsbräken Bot- 
rychium lanceolatum.

Botrychium-arter, låsbräken. - Vanlig låsbräken 
B. lunaria, höstlåsbräken B. multifidum, rutlås- 
bräken B. matricariifolium, nordlåsbräken B. 
boreale och topplåsbräken B. lanceolatum är 
kända från landskapet. Endast vanlig låsbräken 
förekommer någorlunda allmänt. Alla arterna är 
kulturberoende och ger intryck av att vara på 
tillbakagång. Deras uppträdande i förhållande till 
kulturen är dock långt ifrån entydigt, och deras 
val av ståndort är så oberäkneligt att man lätt blir 
osäker. Möjligen gynnas de under viss tid av upp
hörande hävd. Kanske är de knutna till vissa 
svamparter.

Höstlåsbräken har påträffats på över 20 loka
ler, topplåsbräken på ca 10, nordlåsbräken på 6 
och rutlåsbräken på 2. Ett av de i särklass finaste 
fynden under 1985 blev en lokal på Hornslandet 
med alla fem arterna tillsammans och med sär
skilt rik förekomst av rutlåsbräken.
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Fig 7. Utbredningen av sötgräs Cinna latifolia. Sex nya 
lokaler har framkommit under inventeringen.

Dryopteris cristata, granbräken. — En tidigare 
känd lokal nära Gullgruva i Skog har återfunnits. 
1986 hittades arten mycket oväntat på en lokal 
vid Ljusnan i Färila (Wallgren 1986).

Pilularia globulifera, klotgräs. - Ny för Hälsing
land. Arten påträffades på tre lokaler i Hälsing
land och en i Dalarna vid föreningens inventering 
av Voxnan 1984. Klotgräset växer här på dybott
nar i grunda älvsjöar som tidigare fungerat som 
flottningsmagasin. Avståndet till närmaste lokal i 
södra Dalarna är ca 20 mil (Delin 1986).

Cinna latifolia, sötgräs. - Till vår stora glädje har 
flera nya lokaler framkommit under invente
ringen. Artens biotopkrav är svårtolkade. Bara 
på den klassiska lokalen vid Älvåsen växer den i 
en bäckravin. I stort sett tycks arten kunna dyka 
upp i alla delar av landskapet (fig 7). Nya lokaler 
är Gålycksberget i Bergvik, Djupsjöhallan i 
Ängersjö, Brassberget i Ramsjö samt Dalaber
get, Lillåsen och Hornberget i Bjuråker (Larsson 
1986). Sammanlagt är 9 lokaler nu kända i land
skapet.

Agrostis clavata, köseven. - Kösevenen är tidi
gare känd bara från Älvåsen i Hassela, där den 
nyligen återfanns. Misstankar om att arten skulle 
vara förbisedd och betydligt vanligare än vad som 
angivits i litteraturen har inte kunnat bekräftas.

Fig 8. Utbredningen av axag Schoenus ferrugineus. 
Arten har tidigare bara varit känd från Los men har 
mycket oväntat upptäckts i skilda delar av landskapet 
trots avsaknad av rikare berggrund.

Följande nya lokaler har dock påträffats: Hag- 
åsen i Hassela på två ställen, Roråsen i Arbrå och 
Kuntmyrbäcken i Ytterhogdal.

Beckmannia syzigachne, radgräs. - Ny för Häl
singland. Gräsfröinkomling som påträffats på åt
skilliga lokaler i Norrland under senare år. 1985 
påträffades arten för första gången i Hälsingland i 
ett vägdike intill ÖSAs industriområde i Alfta och 
efter samma väg ca 1 km längre österut. Den 
aktuella vägsträckan byggdes i början av 1970- 
talet.

Glyceria lithuanica, glesgröe. - Arten är åter
funnen vid Storröjningsmoran i Skog, där den 
upptäcktes av Halden 1925. Ytterligare två loka
ler finns i närheten. Dessutom har arten hittats 
vid Höljebroforsen i Ljusnan och väster om Sör- 
lia i Bjuråker (Larsson 1985).

Schoenus ferrugineus, axag. - Axagen har tidi
gare varit känd från ett fåtal lokaler i grönstens- 
området i Los. Flera nya lokaler har också hittats 
inom detta. Mer förvånande är de många nya 
fynd som gjorts i andra delar av Hälsingland (fig 
8). Axagen växer i öppna fastmattesamhällen i 
rikkärr. Den växer dock i förhållandevis trivialt 
sällskap och uppträder i regel inte som en extrem-
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Fig 9. Utbredningen av kransrams Polygonatum verticil- 
laturn. I Sverige är detta en västlig art, men i Hälsing
land är den nästan rent nordlig.

rikkärrsart. Utöver i Los har arten påträffats i 
följande socknar: Rengsjö, Alfta, Ovanåker, 
Kårböle, Ängersjö, Ramsjö och Gnarp.

Carex tribuloides, kanadastarr. - Ny för Hälsing
land. Denna amerikanska gräsfröinkomling har 
nyligen påträffats i Medelpad, Ångermanland 
och Västerbotten. 1984 hittades kanadastarren i 
ett vägdike nedom Gryttjesberget i Delsbo. Den 
är troligen inkommen med gräsfrö, som såddes då 
vägen byggdes om ca 1970 (Stridh 1986 b).

Nigritella nigra, brunkulla. - Som vildväxande är 
brunkullan av allt att döma utgången ur Hälsing
land. I litteraturen finns en handfull 1800-tals- 
fynd, bl a från Ljusdal, där den dock var försvun
nen redan 1920. På den av Björkbäck & Lund- 
qvist (1982 s 216) markerade lokalen är den in
planterad från Jämtland.

Epipactis atrorubens, purpurknipprot. - Ny för 
Hälsingland: Åsbacka i Söderhamn. Lokalen till
hör de mer udda. Purpurknipproten växer här i 
en gammal lundartad herrgårdspark tillsammans 
med poppel, lind och alm. Det är okänt hur arten 
kommit hit liksom vad som får den att trivas i 
denna miljö.

Microstylis monophyllos, knottblomster. - Knott- 
blomstret är tidigare känt från kusten vid Njut-

•* * 1
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Fig 10. Inventerade 5x5 km-rutor med och utan klibb- 
al Alnus glutinosa. Utbredningen blir begriplig endast 
med kännedom om högsta kustlinjens sträckning i land
skapet. Arten saknas ovan högsta kustlinjen, har relikt
förekomster vid denna och är allmän i de lägre delarna 
av landskapet.

ånger, men har inte varit synligt på åtskilliga 
decennier. 1985 hittades emellertid en fin före
komst i ett klibbalkärr på Örängesnäset (Sand
ström 1985).

Salix myrsinites, glansvide. - Ny för Hälsingland. 
Glansvidet påträffades 1981 på Össjöslåtten och 
vid Olofstorp i rikområdet i Los under en exkur
sion tillsammans med Folke Björkbäck. Två år 
senare hittades arten också på Starmyran i samma 
trakt. Glansvidet tillhör, tillsammans med blod
nycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta och 
huvudstarr Carex capitata en liten, i Hälsingland 
mycket exklusiv grupp rikkärrsarter. De är in
skränkta till Los-området och utgör här en syd
ostlig utpost från de rika förekomsterna i Jämt
lands kambrosilurområde.

Salix triandra, mandelpil. - Rika förekomster av 
mandelpil har under inventeringen påträffats 
längs meanderavsnitt av Voxnan och Svågan. 
Mandelpilen växer här på bankar av sand eller 
finsediment och är säkert fullt naturlig i denna 
miljö. Äldre förekomster är mer tveksamma i 
detta avseende.
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Polygonum foliosum, ävjepilört. - Många rika 
förekomster av ävjepilört har påträffats vid Ljus
dal i den ännu outbyggda Mellanljusnan (Stridh 
1986 a). Arten är knuten till de nakna dysträn- 
derna i Ljusdalsselet och i anslutande lagunsjöar, 
vilka blottläggs vid naturligt sommarlågvatten. 
Mycket sparsamt förekommer arten vid Lötån i 
Söderhamn. Den är också eftersökt längs tänk
bara älvsträckor i andra delar av landskapet - 
dessvärre utan framgång. Artens framtid i land
skapet synes avgöras av vattendomen i det s k 
Edängemålet. Detsamma gäller nog huvudföre
komsterna av andra ävjebroddsarter såsom röd- 
lånke Peplis portula, fyrling Crassula aquatica och 
nordslamkrypa Elatine orthosperma.

Dianthus armeria, knippnejlika. - Ny för Hälsing
land. Knippnejlikan hittades tillsammans med 
styv fingerört Potentilla recta i en solbelyst slänt 
vid Ljusne kraftverk 1979. Hur dessa för trakten 
fullständigt främmande arter hamnat här är 
okänt. Kraftverket anlades på 1940-talet och 
arterna kan möjligen ha följt med gräsfrö eller de 
ädla lövträd som planterades ovanför slänten 
(Ågren 1984 b).
Cardamine flexuosa, skogsbräsma. - Skogsbräs- 
man, som tidigare bara var känd från Tensberg i 
Los och Hedvigsfors i Bjuråker, har påträffats på 
ett 20-tal nya lokaler. Arten tycks vara vanligast i 
mellersta Hälsinglands skogsbygder med egen
domliga lokala koncentrationer i Bjuråkers och 
Delsbo socknar (fig 11).

Sedum rosea, rosenrot. - Ny för Hälsingland. 
Några exemplar av rosenrot hittades 1985 på den 
klassiska och relativt välbesökta växtlokalen 
Tensberget i Los (Hedman 1986). Arten är knap
past spontan i Hälsingland och sannolikt inkom
men i sen tid. Hur den hamnat på lokalen är en 
öppen fråga.

Potentilla recta, styv fingerört. - Ny för Hälsing
land. Ljusne vid kraftverket på samma lokal som 
knippnejlika Dianthus armeria (Ågren 1984 b).

Potentilla tabernaemontani, småfingerört. - Ny 
för Hälsingland: Hagaborg i Norrala. Småfinger- 
örten växer på en solexponerad slänt längs en 
gammal byväg. Den hittades 1983 men är troligen 
ingen nyinkomling- snarare en rest från det äldre 
kulturlandskapet i denna anrika kulturbygd.

Geranium sanguineum, blodnäva. - Ny för Häl
singland. Arten påträffades 1983 på en grässlänt i

Fig 11. Utbredningen av skogsbräsma Cardamine flexu
osa. Arten har egendomliga lokalanhopningar i Bjur
åkers och Delsbo socknar.

Ljusne samhälle. Den växer här tillsammans med 
andra införda växter såsom ryssgubbe Bunias 
orientalis och parksallat Lactuca macrophylla och 
ser ut att bli en tillfällig gäst i Hälsinglands flora. 
1986 fanns bara några blad kvar.

Elatine orthosperma, nordslamkrypa. - Nord- 
slamkrypan är inte angiven från Hälsingland i 
tidigare litteratur, men har enligt Uotila (1974) 
blivit samlad i Ljusdal vid några tillfällen. Arten 
ingår i ävjebroddsvegetationen längs Mellanljus
nan vid Ljusdal (Stridh 1986 a). Särskilt rikligt 
förekommer arten i Vikarsjön. Förekomsterna 
kommer att dränkas om Ede- och Edängesfor- 
sarna byggs ut.

Myriophyllum exalbescens, kotteslinga. - Ny för 
Hälsingland. Den ur axslinga M. spicatum nyligen 
urskilda arten har hittats på två lokaler i södra 
Hälsingland - Sunnäsfjärden i Skog och Morviks- 
tjärnen i Söderhamn. Kotteslingan har inte sär
skilt eftersökts, varför den kan vara betydligt van
ligare än vad vi för närvarande vet.

Erica tetralix, klockljung. - Ny för Hälsingland. 
Flera fynd av klockljung har under senare år 
gjorts i Norrland. Bl a har arten dykt upp i barr
planteringar och vägkanter i Västerbotten och 
Åsele lappmark (Ericsson 1984, 1986). 1985 på-
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Fig 12. Utbredningen av fjällskära Saussurea alpina. 
Arten har en mycket markant sydostgräns utan utpost
lokaler.

träffades klockljungen i Bollnäs södra finnskog av 
ett par riksskogstaxerare som kände igen den från 
sina hemmatrakter och hade den goda smaken att 
rapportera fyndet vidare. Växtplatsen utgörs av 
10-årig tallungskog med normal hedartad barr- 
skogsflora (Olander 1985).

Primula farinosa, majviva. - Majvivan har gått 
starkt tillbaka i Hälsingland. Hela 17 gamla loka
ler är kända, men bara en recent. Förekomsten 
på den kvarvarande lokalen vid Långtjärns- 
bäcken i Los ser dessbättre ut att vara tämligen 
stabil.

Melampyrum nemorosum. Natt och dag. - Ny för 
Hälsingland: Storsand vid Söderhamsfjärden. 
Lokalen, som hittades 1984, är en öppen skogs
mark nedanför ett brant berg. Växten är möjligen 
inkommen i sen tid men knappast odlad på plat
sen.

Arnica montana, slåttergubbe. - Förekomsten av 
slåttergubbe i Hälsingland markeras av två ofyll
da ringar i Hulténs (1971) växtatias. Med stor 
glädje har vi kunnat konstatera att den ena ringen 
borde varit fylld - åtminstone ännu ett tag. Den 
aktuella lokalen ligger vid gården Böle i Jättendal 
och var känd också av Zander Säfverstam. Den

omgivande odlingsbygden är mycket gammal och 
historiskt intressant med talrika lämningar efter 
järnåldersbosättningar. Även själva växtplatsen 
är av allt att döma mycket gammal och har tidi
gare hävdats genom slåtter eller möjligen bete. 
Slåttergubben är dock reducerad till ett tiotal ex 
och hotas av igenväxning och av markägaren, 
som tycker om att ställa sina jordbruksredskap på 
platsen.

Citerad litteratur
Björkbäck, F. & Lundqvist, J. 1982: Aktion brunkulla - 

ett botaniskt WWF-projekt. Svensk Bot. Tidskr. 76: 
215-228.

Delin, A. 1982: Sagina saginoides, stennarv, funnen i 
Hälsingland. Svensk Bot. Tidskr. 76: 90.

Delin, A. 1986: Klotgräs i Voxnan. Trollius 1: 16-19.
Ericsson, S. 1984: Klockljung i Norrland. Natur i Norr 

3: 17-23.
Ericsson, S. 1986: Nya lokaler för klockljung. Natur i 

Norr 5: 73.
Hartman, R. W. 1854: Helsinglands cotyledoneae och 

heteronemeae. Gävle.
Hedman, J. 1986: Förändringar i florans sammansätt

ning vid Tensberg. Växter i Hälsingland och Gästrik
land 4 (1): 19-26.

Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Nor
den. 2 uppl. Stockholm.

Larsson, A. 1985: Årets fynd eller hur Poa remota blev 
Glyceria lithuanica. Växter i Hälsingland och Gästrik
lands (3): 22-23.

Larsson, A. 1986: Tre nya sötgräslokaler i Hälsingland. 
Växter i Hälsingland och Gästrikland 4 (1): 55-57.

Olander, S. 1985: Klockljung i Hälsingland. Växter i 
Hälsingland och Gästrikland3 (3): 24-25.

Sandström, A. 1985: Knottblomstret återfunnet i Häl
singland. Växter i Hälsingland och Gästrikland 3 (3): 
4-5.

Stridh, B. 1986 a: Mellanljusnan. Naturvärden på 
sträckan Edeforsen-Malmyrströmmen. Statens 
Naturvårdsverk Rapport 3146.

Stridh, B. 1986 b: Kanadastarr - ny art för Hälsingland. 
Växter i Hälsingland och Gästrikland 4 (2): 29-33.

Uotila, P. 1974: Elatine hydropiper L. aggr. in northern 
Europe. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 50: 
113-123.

Wallgren, R. 1986: Granbräken funnen i Färila. Växter 
i Hälsingland och Gästrikland 4 (3): 50-52.

Wiström, J. A. 1867: Provinsen Helsinglands fanero- 
gama vexter och ormbunkar. Hudiksvall.

Wiström, P. W. 1898: Förteckning över Helsinglands
o fanerogamer och pteridofyter. Vimmerby.
Ågren, A. 1983: Euphorbia agraria, bantörel - ny 

svensk växt. Svensk Bot. Tidskr. 77: 329-330.
Ågren, Å. 1984 a: Sandviva, Androsace elongata, fun

nen i Hälsingland. Svensk Bot. Tidskr. 78: 93-94.
Ågren, Å. 1984 b: Växter i människans spår. Natur i 

Gävleborg 3: 34-38.
Åkerström, O. 1983: Viola collina, bergviol, funnen i 

Hälsingland. Svensk Bot. Tidskr. 77: 2.



Lavfloran i Gravbäcksravinen i Värmland

LARS-ERIK MUHR

Muhr, L.-E. 1986: Lavfloran i Gravbäcksravinen i Värmland. [The lichen flora of Grav
bäcksravinen, Värmland, W Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 17-36. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
The result of an investigation of the lichen flora in a ravine in northern Värmland is 
presented. An account is given of the physical characteristics of the site. The lichen vegeta
tion is described, and the main features of the lichen flora are outlined. The ravine has 
proved to be a site of great lichenological interest, being the habitat of several rare or 
threatened forest species. The total number of species recorded is c. 360 (including some 
non-lichenized fungi). Special attention is given to twenty rare, overlooked or otherwise 
interesting species and notes on their identification, ecology and distribution are given. 
Thelocarpon depressellum and Trapeliopsis percrenata are reported new to Scandinavia. 
Cladonia norvegica is new to Sweden. A new combination, Micarea vulpinaris (Nyl.) Muhr, 
is made.
Lars-Erik Muhr, Selkroksvägen 47, S-691 42 Karlskoga, Sweden.

Upptäckten av Gravbäcksravinen som en för
nämlig lavlokal är ganska nyligen gjord. Den 
lichenolog som först besökte ravinen var Dan 
Nilsson, som 1975 där fann Ramalina thrausta, 
numera en av våra mest hotade skogsarter. Några 
år senare upptäckte Sigurd Sundell ett rikt be
stånd av Menegazzia terebrata, en sällsynt art i 
Sverige. Mina egna undersökningar under åren 
1979-1985 har gett ytterligare bevis för att ravi
nen har en mycket anmärkningsvärd lavflora. Av
sikten med denna uppsats är att beskriva ravinens 
lavvegetation och lavflora samt att ge information 
om ett antal mindre kända eller på annat sätt 
intressanta arter.

Nomenklaturen följer Santesson (1984) om 
inte annat anges. Lavarnas svenska namn finns 
redovisade i artlistan.

Läge och topografi

Gravbäcksravinen är belägen i Dalby, en av 
Värmlands nordligaste socknar, 60°46'-60°47’N 
och 12°49’-12°50’Ö på ca 230 m höjd över havet 
(fig 1). Ravinen är ca 1 km lång och sträcker sig i 
NNV-SSO. Sidorna är på de flesta ställen branta, 
särskilt den västra, med talrika lodytor och över
häng. De största rasbranterna finns på östsidan. I

HOLJ ES

VÄNER N

Fig 1. Gravbäcksravinens läge.
The situation of Gravbäcksravinen
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Facktermer
Apothecium: knapp- eller skålformad fruktkropp.
Areoler: små bålrutor, uppkomna genom sprick

bildning.
C+: positiv färgreaktion med klorkalk.
Epithecium: övre delen av theciet.
Excipulum: det koppformade skikt som omsluter 

theciet och hypotheciet.
Förbål: ett hyflager under bålen, ofta synligt i bål

kanten och ibland mellan areolerna.
Hypothecium: skiktet omedelbart under theciet.
Isidier: små, ofta stiftlika, vegetativa föröknings- 

organ.
Å'+: positiv färgreaktion med kaliumhydroxid.
Parajyser: hyfer mellan sporsäckarna.
Pd+: positiv färgreaktion med parafenylendiamin.
Perithecium: urnformad fruktkropp, ofta nedsänkt 

i bålen.
Pruina: mjölaktig beläggning på bål eller apothe- 

cier.
Pyknid: små (sexuella?) förökningsorgan, som kan 

vara nedsänkta, sittande eller skaftade.
Soral: områden med soredier.
Soredier: vegetativa förökningsorgan, bestående av 

kornlika nystan av hyfer som innesluter alger.
Thecium: den del av apotheciet där sporerna 

bildas.
TLC: tunnskiktskromatografi, metod att under

söka en lavs kemi.
UV+: positivt fluorescensutslag med UV-lampa.

sin nordliga del är ravinen ca 7 m djup och ca 10 
m bred, medan den i söder har ett djup av ca 15 m 
och en bredd av ca 30 m. Gravbäcken, som från 
ett vattenfall i den norra ändan rinner genom hela 
ravinen, är endast undantagsvis mer än 1 m bred.

Klimat

Dalby socken ligger inom ett område med uttalat 
kontinentalt klimat. Vid den meteorologiska sta
tionen i Höljes, 17 km NV om ravinen, är medel
temperaturen för januari och juli — 11°C resp 
14°C. Den årliga nederbörden är 700-800 mm och 
snötäckets varaktighet 160-180 dagar.

Viktigare för ravinens lavflora är emellertid 
lokalklimatet, särskilt den höga fuktigheten. Av- 
dunstningen är relativt låg beroende på det skydd 
som framförallt topografin men också den om
givande barrskogen ger.

Geologi
Värmlands berggrund är i regel sur. Kalksten är 
sällsynt, men andra basiska bergarter, t ex hype-

Tabell 1. Nordliga arter i Gravbäcksravinen.
Table 1. Northern species in Gravbäcksravinen. (No or 
only few occurrences further south.)

Arthrorhaphis grisea 
Aspicilia subsorediza 
Bacidia pallens 
Belonia russula 
Buellia spuria 
Calicium denigratum 
Chaenotheca subroscida 
Chaenothecopsis nana 
C. viridialba 
Diploschistes gypsaceus 
Hypocenomyce xantho- 

cocca
Hypogymnia bitteri 
Lecanora cateilea

L. frustulosa 
Lecidea albofuscescens 
L. cinnabarina 
L. elegantior 
L. tornoénsis 
Lopadium coralloideum 
Micarea crassipes 
Ochrolechia inaequatula 
Pertusaria geminipara 
P. oculata 
Rhizocarpon inter- 

mediellum
Rhopalospora lugubris 
Rinodina turfacea

rit, uppträder i vissa områden. I Gravbäcksravi
nen indikeras basisk påverkan, troligen från por
fyr, av exempelvis tibast Daphne mezereum, flera 
mossor och åtminstone fem lavar (se Lavvegeta
tion).

Vegetation

Området ligger nära den södra gränsen för norra 
barrskogsområdet. I ravinen dominerar granen 
(Picea abies) i de fuktigare delarna, medan tallen 
(Pinus sylvestris) framför allt finns längs ravinens 
kanter. Lövträden representeras av i första hand 
björk (Betula pubescens), gråal (Alnus incana) 
och sälg (Salix caprea). I de sumpigare delarna i 
ravinens botten är träden små och vegetationen 
glesare med flera öppnare områden som följd.

Mossorna utgör ett viktigt inslag i vegetatio
nen. Mest iögonenfallande är den rika förekoms
ten av Sphagnum-arter (vitmossor).

Lavvegetation

Alectoria sarmentosa, Bryoria capillaris, B. fus- 
cescens och Usnea filipendula bildar tillsammans 
rikliga hänglavsbestånd på grenarna av gran och 
tall. Hypogymnia physodes och Platismatia glauca 
är de viktigaste bladlavarna på dessa träd. Van
liga skorplavar på gran är Haematomma elatinum 
och Mycoblastus sanguinarius. Mindre vanliga, 
men karakteristiska för den fuktiga granskogen, 
är Lopadium disciforme och den nordliga Lecidea 
albofuscescens. Nära basen växer på några ställen 
Chaenotheca subroscida och Chaenothecopsis
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Fig 2. Fuktig, exponerad lodyta i ravinens södra del. Växtplats för fuktighetskrävande arter som t ex Aspicilia 
lacustris, Lecanora frustulosa, Lecidea chalybeioides, Porpidia glaucophaea och Rhizocarpon hochstetteri. Foto T. 
Hallingbäck.
Moist, exposed vertical rock in the southern part of the ravine. Habitat of hygrophilous species, as Aspicilia 
lacustris, Lecanora frustulosa, Lecidea chalybeioides, Porpidia glaucophaea and Rhizocarpon hochstetteri. Photo T. 
Hallingbäck.

viridialba, båda indikatorer på ett fuktigt mikro
klimat.

De flesta av granens arter påträffas också på 
björk. Vanliga tillkommande arter på detta träd 
är Lecanora symmicta och Lecidea nylanderi, den 
senare endast funnen steril.

Gråalen har arter som är typiska för slät bark, 
t ex Arthonia radiata, Arthopyreniap unctiformis, 
Buellia disci)'ormis, B. griseovirens, Pertusaria 
carneopallida och P. leioplaca.

Som ofta är fallet i fuktiga och skyddade lägen 
har sälgen en artsammansättning typisk för Loba- 
rion. Följande arter antecknades från ett och 
samma träd: Collema occultatum, Leptogium sa- 
turninum, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, 
Nephroma parile och Parmeliella triptophylla.

Den viktigaste lavvegetationen på lignum är 
den som återfinnes på tallstubbar och kullfallna

torrakor i öppna lägen. Vanliga i dessa samhällen 
är bl a Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta och 
arter av släktet Hypocenomyce. På skuggigare 
ståndorter är vegetationen fattigare, ofta begrän
sad till några Cladonia-fjäll och småbålar av Lep- 
raria incana.

I lavsamhällena på de mer eller mindre lodräta 
klippväggarna (fig 2) ingår som regel fuktkrä- 
vande arter. Vanligast är Porpidia glaucophaea, 
inte sällan rikt fertil. Den uppträder vanligen till
sammans med Aspicilia lacustris, Rhizocarpon 
hochstetteri, R. lavatum och sterila bålar av Pyre- 
nopsis-arter. Cladina arbuscula, C. rangiferina, 
C. stellaris och olika Cladonia-arter är andra vik
tiga inslag i vegetationen på de fuktiga klipp
ytorna. På skuggiga ståndorter och särskilt på 
överlutor dominerar sterila, sorediösa arter, så
som Lepraria incana, L. membranacea, Ochro-
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Tabell 2. Hotade arter, grupperade efter hotkategori.
Table 2. Threatened species, grouped according to 
danger category.

1. Hotade (Endangered)
Parmeliella jamesii, dvärgblylav 
Ramalina thrausta, trådbrosklav

2. Sårbara (Vulnerable)
Bryoria nadvornikiana, violettgrå manlav 
Chaenotheca laevigata, nordlig knappnålslav 
Cybebe gracilenta, smalskaftslav 
Menegazzia terebrata, hållav - Fig 3 
Microcalicium ahlneri, kortskaftad ärgspik

4. Hänsynskrävande (Care-demanding)
Bryoria bicolor, brokig tagellav 
Chaenotheca gracillima, brunpudrad nållav 
Hypogymnia vittata, skuggblåslav

lechia androgyna och ibland Opegrapha zonata. I 
torra och öppna lägen får bladlavarna, som t ex 
Parmelia omphalodes och P. saxatilis, en allt 
större dominans, men några skorplavar, i synner
het Rhizocarpon-arter, är också viktiga inslag.

Basisk påverkan i några delar av ravinen indi- 
keras av följande arter: Acarospora glaucocarpa, 
Pannaria praetermissa, Peltigera venosa, Proto- 
blastenia calva och Solorina saccata.

Vegetationen på block domineras av Cladina- 
arter, Cladonia amaurocraea och Stereocaulon 
paschale. Chrysothrix chlorina är ganska vanlig 
på överhängande partier.

Lavflora
Totalt har jag antecknat ca 360 arter från Grav- 
bäcksravinen, inklusive några olicheniserade ur 
släktet Chaenothecopsis (se artlistan). Eftersom 
ingen svensk inventering av en liknande lavlokal 
har gjorts, är det svårt att värdera denna siffra, 
men den är troligen hög.

De nordliga elementen i lavfloran represente
ras av ett ganska stort antal arter. I tabell 1 redo
visas de som i Värmland har sin svenska sydgräns 
eller som endast sällsynt uppträder längre söder
ut.

Fyra arter, Buellia ambigua, Caloplaca vitel- 
linula, Fuscidea praeruptorum och Ochrolechia 
arborea, är sydliga. De har inga eller endast få 
förekomster norr om Värmland.

Västliga element är Parmeliella jamesii (ocea- 
nisk utbredning) och troligen Gyalideopsis ana- 
stomosans.

Kombinationen gammal skog och ett fuktigt 
lokalklimat är förklaringen till att ravinen hyser 
ett högt antal naturskogsarter. Inte mindre än 10 
av dem hör till den grupp av hotade arter som 
behandlas i Floravård i skogsbruket (Ingelög m fl 
1984). Se tabell 2. Med tanke på att troligen ytter
ligare några av lokalens arter bör fogas till denna 
grupp, framstår Gravbäcksravinen som en ovan
ligt rik lavlokal. Den utgör ett viktigt refugium 
för hotade naturskogslavar och bör snarast få 
någon form av skydd.

Tilläggas bör att ravinen, enligt Hallingbäck, 
också har en mycket rik mossflora. Den är dess
utom växtplats för några intressanta småsvampar, 
t ex den nyligen beskrivna hyfomyceten Cheiro- 
mycina flabelliformis (Sutton & Muhr in press), 
den sällsynta discomyceten Phialea subcarrtea och 
den förbisedda pyrenomyceten Rhynchostoma 
minutum. Anmärkningsvärda är dessutom två 
parasiter på Peltigera, enligt Santesson (i brev) 
båda obeskrivna och sällan samlade.

Arter av speciellt intresse

Förutom i de offentliga herbarier som uppges 
nedan finns beläggexemplar förvarade i mina 
egna samlingar. Där inte annat anges avser in- 
samlingsnumren egna kollekter. Under rubriken 
Nya svenska lokaler redovisas tidigare ej publice
rade fynd.

Biatorella delitescens
Salix i fuktigt och skuggigt läge, 1984 n. 7078 (UPS) 
(confirm. Santesson).

Arten känns igen på den obetydliga bålen, de små 
(0,2-0,4 mm), bleka apothecierna, de sfäriska 
sporerna och de obetydligt svällda parafystop- 
parna (Poelt & Vézda 1977). Till det yttre liknar 
den en liten form av Lecidea helvola eller L. 
sphaerella.

B. delitescens är en lövträdsart, i huvudsak 
känd från Acer platanoides och Fraxinus excel
sior. I ravinen växte den i ett rikt Lobarion- 
samhälle (se Lavvegetation).

I Sverige är arten känd endast från två land
skap: Småland och Värmland. Enligt Sundell 
(muntl) är den dock samlad inte mindre än 18 
gånger i Värmland, vilket tyder på att den kanske 
snarare är förbisedd än sällsynt
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Fig 3. Ravinens fuktiga lokalklimat ger den ekologiska förutsättningen för flera exklusiva lavar, däribland hållaven 
(Menegazzia terebrata). Foto I. Holmåsen.
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The humid micro-climate provides the ecological condition of several exclusive lichens, e. g. Menegazzia terebrata. 
Photo I. Flolmåsen.

Chaenotheca laevigata, nordlig knappnålslav
Lignum av Pinus i skuggigt läge, 1985 n. 8051 (confirm. 
Tibell).

Chaenotheca laevigata karakteriseras av den gula 
pruinan på undersidan av excipulum, de avlånga 
sporerna, alger av Chlorococcales-typ och sub- 
stratvalet: lignum. C. carthusiae och C. phaeo- 
cephala är också gulpruinösa, men den först
nämnda arten har Stichococcus-alger och den 
senare har sfäriska sporer (Tibell 1978, 1980).

I kollekten från Gravbäcksravinen fanns Lep- 
raria incana som sparsam inblandning. I Sverige 
förekommer C. laevigata mest på lignum, men 
den har även samlats på bark.

C. laevigata är en sällsynt art i Sverige, känd 
från endast ett fåtal lokaler i mellersta och övre

barrskogsregionen (Tibell 1984 b). Den kräver en 
olikåldrig, fuktig barrskog med kontinuerlig till
gång på gamla stubbar och är i det moderna 
skogsbruket en hotad art.

C. laevigata förekommer även i Norge, Fin
land, Brittiska öarna och Mellaneuropa.
Nya svenska lokaler. Värmland. S. Finnskoga, Fjärr- 
hanaberget, Salix, Sundeil 13311 (confirm. Tibell) - 
N. Finnskoga, Ö. Brånberget, 60°58’N 12°48’Ö, 500 m 
ö h, basen av Salix, n. 6306 (UPS) (confirm. Tibell).

Cladonia norvegica Tönsberg & Hohen
Murket lignum av Picea på marken, skuggigt läge, 1985 
n. 8077 Aster.

Denna nyligen beskrivna art kan i fält förväxlas 
med bl a C. coniocraea, med vilken den ofta
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växer. C. norvegica har mera fint utskurna basal- 
fjäll, blekbruna apothecier och reagerar Pd- och 
UV+ blåvitt (barbatinsyra), medan C. conio- 
craea har bruna apothecier, är Pd+ (fumarproto- 
cetrarsyra) och UV—. För en närmare beskriv
ning av arten, se Tpnsberg & Hohen (1984).

C. norvegica växer nästan uteslutande på mur- 
ket trä av Picea, ofta på mörka ståndorter.

Från den aktuella insamlingen kunde också an
tecknas Placynthiella icmalea och Trapeliopsis 
percrenata som inblandningar.

C. norvegica är säkert ingen ovanlig art. Den är 
samlad i Sverige även av andra lichenologer och 
är förmodligen representerad i flera herbarier, 
fast under annat namn. Arten redovisas här ny 
för Sverige.

Cybebegracilenta (Ach.) Tibell, smalskaftslav 
Coniocybe gracilenta Ach.
Starkt skuggad, murken stubbe av Betula, 1982 n. 5367 
(confirm. Tibell).

C. gracilenta och Chaenotheca gracillima (syn. 
Coniocybe gracillima) har båda långa, tunna och 
ofta vågiga skaft, vars översta del tillsammans 
med excipulums undersida är pruinösa. Arterna 
skiljer sig dels genom pruinans färg, gråvit hos 
den förstnämnda arten, men rostbrun och K+ 
violett hos den senare, dels genom bålen, som är 
grågrön och pulverartad resp insänkt (Tibell 
1978). Beträffande de taxonomiska aspekterna, 
se Tibell (1984 a).

Båda arterna uppträder på ungefär likartade 
ståndorter, i synnerhet stubbar i skuggiga och 
fuktiga lägen. C. gracilenta verkar dock föredra 
något mörkare förhållanden. Det förändrade 
skogsbruket utgör ett allvarligt hot mot arternas 
existens. Enligt Tibell (1978) kommer de troligen 
att överleva endast i skogsreservat med en hög 
och stabil fuktighet.

Det insamlade exemplaret av C. gracilenta 
växte i ett relativt rent bestånd med fragment av 
Lepraria-bålar som enda inblandning.

C. gracilenta är en sällsynt art med några få, 
spridda förekomster från Småland till Jämtland 
(Tibell 1984 b). Den är också noterad från Fin
land, Norge, England och Mellaneuropa.

Fuscidea curvula
Relativt exponerad lodyta, 1982 n. 5412 (UPS, STU- 
Wirth, fert., hb Muhr, ster., det. V. Wirth & H. Ober- 
hollenzer).

Inom gruppen med böjda sporer skiljer sig denna 
art från F. cyathoides morfologiskt genom avsak
nad av den svarta, mosaikbildande förbålslinjen 
samt genom den sorediösa bålen. Kemiskt skiljer 
sig arterna genom att F. cyathoides innehåller 
fumarprotocetrarsyra och protocetrarsyra (Pd+ 
röd, UV—), medan F. curvula har divaricatsyra 
(Pd-, UV+ blåvit). Beträffande artens för
modade synonymitet med F. recensa (närmast 
känd från Norge), se Oberhollenzer & Wirth 
(1984).

Det insamlade exemplaret är fertilt. Bålen är 
tunn och nästan helt upplöst i soredier.

Av övriga arter som kunde antecknas från växt- 
platsen dominerade Ramalina pollinaria samt en 
oidentifierad steril skorplav.

Gravbäcksravinen är den enda kända skandi
naviska lokalen för F. curvula. Den är i övrigt 
känd från polska Sudeterna, där typkollekten är 
samlad.

Fuscidea viridis Tpnsberg
Betula, 1982 n. 4355 ster. (confirm. Tpnsberg).

Denna nyligen beskrivna art (Culberson m fl 
1984) kan vara svår att skilja från en annan, ännu 
obeskriven, Fuscidea-art (se artlistan). Båda har 
en grågrön, sorediös, steril bål som är UV+ vit 
och Pd—. Den positiva reaktionen med UV or
sakas dock av olika ämnen, nämligen perlatolsyra 
hos F. viridis och divaricatsyra hos den andra 
arten. Den likaledes sorediösa och ofta sterila F. 
arboricola är mera olivgrön, innehåller fumar
protocetrarsyra och är därför UV— och Pd+ röd.

F. viridis föredrar fuktiga lokaler, såsom bäck
raviner. De flesta av mina insamlingar har gjorts 
på Alnus incana, som jämte A. glutinosa och Sor- 
bus aucuparia är det vanligaste värdträdet.

Exemplaret från Gravbäcksravinen åtföljdes av 
Cetraria pinastri, Pertusaria amara och Platis- 
matia glauca. I mina övriga kollekter har artsam
mansättningen karakteriserats av typiska slät- 
barksarter, som t ex Arthopyrenia punctiformis 
och Graphis scripta.

F. viridis är förmodligen en tämligen allmän 
art.

Gyalideopsis anastomosans
Slät bark. Murken trädstam (Alnusl) på marken, 1980 
n. 3156 B (confirm. P. James).
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Fig 4. A: Lecanora frustulosa (Muhr 1289), apothecium. Skala 1 mm. - B: Micarea subteprosula (Muhr 4367), bål 
med apothecier och soral. Skala 1 mm. - C: Micarea vulpinaris (Muhr 4122), fertil bål. Skala 1 mm. - D: Micarea 
vulpinaris (Muhr 4122), tvärsnitt av apothecium. Skala 100 pm. - Foto A: U. Milberg. B-D: L. Tibell.

___

A: Lecanora frustulosa (Muhr 1289), apothecium. Scale 1 mm. - B: Micarea subteprosula (Muhr 4367), thallus with 
apothecia and soralia. Scale 1 mm. - C: Micarea vulpinaris (Muhr 4122), fertile thallus. Scale 1 mm. - D: Micarea 
vulpinaris (Muhr 4122), section of apothecium. Scale 100 p.m. - Photo A: U. Milberg. B-D: L. Tibell.

Inom släktet kännetecknas denna art av sina för
hållandevis små sporer (20-30 x 6-13 /tun) med få 
celler (upp till 30) och sina isidielika, tillplattade 
bildningar, av Vézda (1979) benämnda ”Pseudisi- 
dien”. De senare saknas ibland, som i den aktuel
la insamlingen. Sterila bålar, men med de 
nämnda bildningarna förekommer även, så t ex i 
det norska materialet (se nedan). Arten beskrevs 
av Vézda & James (James 1975).

G. anastomosans växer på bark eller lignum. 
Den skiljer sig på så sätt även genom substrat- 
valet från släktets övriga europeiska arter, vilka 
växer på mossa, sandjord eller sten.

Bland de arter som noterades tillsammans med 
exemplaret från Gravbäcksravinen kan nämnas 
Bacidia pallens, Cetraria pinastri, Micarea pelio- 
carpa och Placynthiella icmalea.

Det redovisade fyndet är det enda kända sven
ska, men arten är också rapporterad från Norge 
(Skjolddal 1982). Den är ganska vanlig i Stor
britannien och är känd från Nederländerna och 
Frankrike (Coppins i brev).

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. - Fig 4 A 
Lecanora ludwigii Ach.
Exponerad sipperyta, 1979 n. 1289 (confirm. Fl. 
Vänskä).

Enligt Vänskä (1984) omfattar L. frustulosa 
(Dicks.) Ach. i vid mening två skilda arter: den 
egentliga L. frustulosa, innehållande usninsyra, 
och L. argopholis (Ach.) Ach., med atranorin. 
Det är den senare arten som i Skandinavien kal
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lats L. frustulosa, medan den förra varit känd 
under namnet L. ludwigii. En detaljerad redo
görelse för de båda arterna ges av Vänskä (1984).

L. frustulosa växer ofta på fuktiga ståndorter. 
Från den aktuella lokalen (se fig 2) antecknades 
Aspicilia lacustris, Lecidea chalybeioides och Por- 
pidia glaucophaea.

Artens utbredning i Europa är koncentrerad 
till skandinaviska bergskedjan med endast några 
få lokaler längre söderut. Sparsamma fynd finns 
från Finland (1 lokal), Island, Storbritannien och 
Mellaneuropas bergsområden.
Nya svenska lokaler. Värmland. Holmedal, Ängtjärn, 
1980 Sundeil 14088 (hb Sundeil) - Segerstad, Onsön, 
59°18’N 13021’Ö, 50 möh, N-exponerad strandklippa, 
1983 Björn Owe-Larsson n. 2044 (hb B. O.-L.).

Lecidea chalybeioides
Exponerad, fuktig lodyta, 1979 n. 1674; 1981 n. 4192 
(UPS) (confirm. Kilias); 1984 n. 7087.

Den likhet med Catillaria chalybeia som artepi
tetet syftar på avser apothecierna, som är plana 
och försedda med tunn kant. Artens mest iögo
nenfallande karaktär är de små (ca 0,1-0,5 mm), 
tunna, ljust gråblå areolerna, som är spridda på 
en svart förbål. Anatomiskt kännetecknas arten 
av ett brunt eller rödbrunt, K+ purpurfärgat 
hypothecium och excipulum, grönfärgat thecium 
(övre delen) och brett elliptiska sporer, ca 6-8 x 
4-5 /tim.

Bålen ger inga reaktioner med K, C, KC eller 
Pd.

Exemplaren från Gravbäcksravinen växte till
sammans med arter typiska för sipperytor, såsom 
Aspicilia lacustris, Porpidia glaucophaea och 
Rhizocarpon hochstetteri (se fig 2). De flesta av 
de finska fynd som redovisas av Vainio (1934) är 
från liknande fuktiga ståndorter. Från en insam
ling gjord av Sigurd Sundeil kunde noteras 
Arthrorhaphis citrinella, Lepraria membranacea 
och Micarea lignaria.

Arten är också känd från Frankrike (Ozenda & 
Clauzade 1970) och Storbritannien (Coppins i 
brev).
Nya svenska lokaler. Värmland. Munkfors, Bryngels- 
torp, block vid ett stup, 1957 Sundeil 984 (hb Sundeil) - 
Hagfors, Ö om Globolstjärn, brant klippa, 1965 Sundeil 
4195 (hb Sundell) - Järnskog, Mögsjön, fuktig klipp
vägg, 1982 Sundell 15252 (hb Sundell, Muhr). Samtliga 
kollekter det. Muhr.

Lecidea epizanthoidiza
Mossa på lodyta i tämligen öppet läge, 1982 n. 5422 
ster. (confirm. Tönsberg).

Denna art, som inte sällan uppträder steril, 
karakteriseras av sina gröngrå eller gula, vanligen 
sammanflytande soral. De reagerar C+ rött 
(gyroforsyra). De osepterade sporerna har en 
storlek av 10-20 x 3-4,5 /ur.

L. epizanthoidiza kan förväxlas med Bacidia 
epixanthoides, båda arter med gulsorediös bål och 
brunaktiga apothecier. Den senare har dock 3- 
septerade sporer och är C—. Även Lecidea efflo- 
rescens, en annan art med gula soredier, reagerar 
negativt med C men ger i stället en tydligt Pd + 
roströd reaktion (argopsin). Till skillnad från L. 
epizanthoidiza är den en slätbarksart.

L. epizanthoidiza växer företrädesvis på 
mossa, antingen på trädbaser eller på klippor, i 
öppna eller skuggiga lägen. I ravinen åtföljdes 
arten av Bryoria bicolor, Cladonia carneola, C. 
squamosa, Lecidea vernalis och Parmelia ompha- 
lodes.

Från Sverige finns endast ett tidigare fynd, 
gjort av Magnusson i Dalsland 1938. Vainio 
(1934) redovisar emellertid flera finska lokaler, 
och Tpnsberg meddelar (i brev) att arten är 
spridd över stora delar av Norge. Det är därför 
troligt att L. epizanthoidiza har förbisetts i Sve
rige.

Arten är känd också från Danmark, England, 
Skottland och Belgien (Coppins i brev).
Nya svenska lokaler. Bohuslän. Bro, Näverkärr Stor
skogen, 58°21’N 11°23’Ö, 20 m ö h, mossa på basen av 
Quercus robur, Lars Arvidsson 1984 ster (hb L. A.) 
(det. Muhr).

Värmland. Degerfors, Krontorp, 59°14’N 14°32'Ö, 
110 möh, mossig lodyta, 1982 n. 4993 ster. - Visnums 
Kil, Nötöreservatet, 59°04'N 14°02'Ö, 50 möh. mossa 
på basen av Populus tremula, 1982 n. 5598 (UPS) - 
Dalby, Averåfjället, 60°47’N 12°58’Ö, 600 möh, mossa 
på basen av Salix caprea, 1985 B. Owe-Larsson 2891 A 
ster. (hb B. O.-L.) (det. Muhr).

Micarea hedlundii
Avbarkad stubbe av Picea, skuggigt läge, 1982 n. 5369 
ster. (confirm. Coppins).

Denna art beskrevs nyligen av Coppins (1983). 
Det är framför allt följande två karaktärer som är 
utmärkande: luddet hos de skaftade pykniden 
och bålens mörkorange pigment, som med K ger 
violetta oljedroppar.
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M. hedlundii uppträder vanligen med endast få 
andra arter inblandade, i det aktuella fallet med 
några bålfjäll av Cladonia. 1 insamlingen från 
Särna (se nedan) förekom arten som inblandning 
i ett bestånd av Chaenothecopsis pusilla. Samtliga 
mina insamlingar har gjorts på skuggiga och fuk
tiga lokaler.

Coppins (1983) betraktar arten som sällsynt. 
Eftersom den ibland uppträder steril och för 
övrigt måste räknas till de oansenligare, kan man 
dock inte utesluta att den snarare är förbisedd.

Typexemplaret av M. hedlundii är samlat i 
Norge. Utanför Skandinavien är arten känd från 
centrala Europa, och den har nyligen upptäckts i 
Skottland och Wales (Coppins i brev).
Nya svenska lokaler. Dalarna. Särna, Fjätfallen, 
61°41’N 13°15’Ö, murken stubbe i skuggigt läge 1985 
n. 8165 B, ster.

Västerbotten. Skellefteå, S. Grundfors, Storgrov- 
bäcken, 64°47’N 20°22’Ö, 140 m ö h, lignum av Picea i 
skuggig ravin, 1982 n. 5227 ster. (confirm. Coppins).

Micarea subleprosula - Fig 4 B
Mossig lodyta, 1981 n. 4352, 4367, 4380 (E, UPS) (con
firm. Coppins).

Både M. subleprosula och M. leprosula har en 
blågrå eller gråbrun bål med gulgröna sorediösa 
fläckar. I sterilt tillstånd går de båda arterna tro
ligen inte att skilja utan kemisk undersökning. De 
olika Pd-reaktionerna är dock tydliga: Pd+ gul 
hos M. subleprosula (alectorialsyra) och Pd+ röd 
hos M. leprosula (argopsin). Mikroskopiskt sär
skiljs arterna framför allt på sporerna, som hos
M. subleprosula är övervägande 7-septerade och 
40-50 /xm långa men hos M. leprosula 3-septe- 
rade och endast hälften så långa (Coppins 1983).

Insamlingarna från Gravbäcksravinen varierar 
kraftigt vad beträffar apotheciernas färg, även 
hos samma kollekt. I n. 4367 uppvisas hela skalan 
från mycket blekt bruna, eller tom skära, till 
brunsvarta eller blåsvarta apothecier.

De insamlade exemplaren växte tillsammans 
med Bryoria bicolor, Micarea crassipes, M. ligna- 
ria, Pertusaria geminipara, P. oculata och Proto- 
thelenella sphinctrinoidella (fig 5).

Utanför Sverige är M. subleprosula känd 
endast från typlokalen i Tjeckoslovakien och från 
Wales (ster. ex).
Ny svensk lokal. Värmland. N. Finnskoga, Ö. Brån- 
bergets östsluttning, 60°57’N 12°42’Ö, ca 610 m ö h, 
mossig lodyta, 1983 n. 6393 (confirm. Coppins).

Micarea vulpinaris (Nyl.) Muhr comb. nov. - Fig 
4 C, D
Basionym: Lecidea vulpinaris Nyländer, Flora 52: 410 
(1869). - Typmaterial: Finland, Ostrobottnia borealis, 
Ylitornio, Alkkula, quarnränna, 1867, J. P. Norrlin 
(H-Nyl 20825 lectotype, selected here; H isolectotype).

Micarea muhrii Coppins, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
Bot. 11 (2): 160(1983).
Avbarkad stock vid bäcken, 1979 n. 1524 (BM, UPS), 
4421,4422 (BG, UPS), 4423 (confirm. Coppins).

Denna art har beskrivits under namnet Micarea 
muhrii av Coppins (1983). Den har emellertid 
visat sig vara synonym med Lecidea vulpinaris 
Nyl. Jag har undersökt Norrlins insamling från 
Finland, och den överensstämmer i alla avseen
den med kollekterna av M. muhrii.

Vainio (1934) betraktade L. vulpinaris och L. 
hypopta som synonymer, men de båda arterna 
skiljer sig i flera avseenden. En jämförelse ges i 
tabell 3.

Alla utom en av mina insamlingar har gjorts på 
avbarkade stockar vid vatten (fig 5). Arten växer 
ofta i rena bestånd eller med endast ett fåtal 
arter. Baeomyces rufus, Lecidea hypopta och 
Micarea denigrata hör till dem jag noterat. En 
insamling är gjord på en tidvis överspolad bäck
sten.

De spridda fyndplatserna tyder på en vid nor
disk utbredning. Kanske är arten sällsynt, men 
den kan också ha förväxlats med andra Micarea- 
arter eller med t ex Lecidea hypopta. Eftersom 
den ofta förekommer rikligt och är ganska iögo
nenfallande kan den knappast ha förbisetts. 
Arten bör sökas på fuktigt lignum vid vatten.

För att ge en samlad bild av artens uppträdande 
i Sverige redovisas här samtliga övriga svenska 
fynd.
Övriga svenska lokaler. Småland. Femsjö, E. Fries 
(UPS).

Värmland. Degerfors. Älgåsen. 59°13'N 14°24'0. 150 
m ö h, bäcksten, 1977 n. 1608 (E) - Långskogshöjden, 
59°14’N 14°35’Ö, 135 möh, stock över en bäck, 1978 
n. 1595 (E) - Lungsund, Pungbäcken, 59°31'N
14°23’Ö, 170 m ö h, stock över bäcken, 1980 n. 2851 
(E) (holotyp för M. muhrii; isotyp Vézda Lieh. Sel. 
Exs. n. 1954) - N. Finnskoga, Skäftdammen, 60°59’N 
20°21’Ö, 360 möh, stock vid vattnet, 1983 n. 6289.

Gästrikland. Järbo, ravin vid Jädraån, ca 3 km N om 
Kungsfors, 60°47’N 16°32’Ö, ca 150 möh, stock vid 
vattnet, 1986 Anders Nordin n. 1894 (hb A. N.) - 
Åmot, Kölsjöån, 60°56’N 16°25’Ö, ca 180 möh. stock 
vid vattnet, 1986 Anders Nordin n. 1877 (UPS).

Hälsingland. Lingbo, Gopån, 61°03’N 16°36’Ö, ca 
220 möh, stock vid vattnet, 1986 Anders Nordin 
n. 1884 (hb A. N.) - Bollnäs, Hällfors, Kölsjöån,
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Tabell 3. Skillnader mellan Micarea vulpinaris och Lecidea hypopta

Micarea vulpinaris Lecidea hypopta

Bål tunn, men vanligen tydlig, bestående av små, vita 
areoler. Alger micareoida, cellerna ca 4-7 pm (thallus 
thin, but usually distinct, consisting of small, white areo
lae. Algae micareoid, cells c. 4-1 pm diam.).
Apothecier grå eller blekbruna, ofta med en grå, till
tryckt kant (apothecia grey or pale brown, often with a 
grey, adnate rim).
Excipulum utan alger (excipulum without algae).

Parafyser få och otydliga, gaffelgrenade, ändarna 
endast lätt förtjockade (paraphyses scanty and indis
tinct, branched, apices only slightly incrassate).

Hypothecium mörkt rödbrunt (hypothecium dark red
dish brown\ Fig. 4 D).

Lignum vid vatten (lignum by water)

Bål vanligen tunn eller försvinnande. Alger ej mica
reoida, cellerna ca 7-15 pm (thallus usually very thin or 
vanishing. Algae non-micareoid, cells c. 7-15 pm 
diam.).
Apothecier brunsvarta, som unga med en något upp
stående, brun kant (apothecia brown-black with a slight
ly raised, brownish rim when young).
Excipulum ibland med alger (excipulum sometimes with 
algae).
Parafyser talrika och tydliga, ej eller svagt grenade, ofta 
tydligt klubbformade, ibland med en mörkbrun ”huva” 
(paraphyses abundant and distinct, unbranched or 
forked, often distinctly clavate, sometimes with dark 
brown apical "cap”).
Hypothecium ofärgat, men subhymeniet och delar av 
theciet ibland blekbruna (hypothecium hyaline, but sub- 
hymenium and parts of hymenium sometimes pale 
brown).
Lignum vid vatten + bark (lignum by water + bark).

61°00’N 16°07’0, ca 300 itiöh, stock vid vattnet, 1986 
Anders Nordin n. 1888 (UPS).

Västerbotten. Skellefteå, Djupgrovbäcken, 65°40’N 
20°21’Ö, 185 m ö h, stock vid bäcken, 1984 n. 7317 B.

Samtliga mina egna insamlingar har granskats av 
Coppins.

Mosigia gibbosa
Fuktig lodyta, 1981 n. 4172 (E, UPS) (confirm. Santes- 
son).

Magnusson (1930) uppmärksammade det nära 
släktskapet mellan Lecanora bockii (M. gibbosa),
L. contracta (M'. illita) och L. intercedens (M. 
intercedens). Santesson (1984) överförde de två 
sistnämnda arterna till Mosigia. Den mest påfal
lande förenande karaktären är det tjocka, svarta 
epitheciet. Dessutom har alla tre arterna en blek- 
brun, fint areolerad bål, som reagerar C+ rött 
(gyroforsyra).

De vårtformade areolerna hos M. gibbosa är 
något spridda och den svarta förbålen är synlig. 
Dessa karaktärer skiljer arten från de övriga två, 
som har en mera sammanhängande, sprickigt 
areolerad bål. M. gibbosa har små vårtlika ut
skott, som i spetsarna brister upp i soredier. Även
M. intercedens har liknande bildningar, men de är 
mindre, papilliknande och ofta talrikare. M. illita 
saknar soredier.

M. gibbosa föredrar fuktiga växtplatser. I 
Gravbäcksravinen växte den tillsammans med 
Aspicilia lacustris och Porpidia glaucophaea.

Arten är uppenbarligen sällsynt i Sverige. Ett 
fynd från Tibble i Uppland, gjort av S. Almquist 
1867, verkar vara det enda säkra tidigare kända. 
M. gibbosa är också rapporterad från Norge och 
Mellaneuropa (Wirth 1980).
Nya svenska lokaler. Värmland. Segerstad, Stora Löv- 
ön, 59°16’N 13°16’Ö, ca 50 m ö h, klapperstensfält, 
Björn Owe-Larsson 1983 n. 1815 (confirm. Santesson) 
- Dalby, Digerfallet, 60°47’N 12°46'Ö, 230 m ö h, skug
gad lodyta, 1986 n. 9581.

Ochrolechia arborea
PåAlnus incana i ganska öppet läge, 1981 n. 4165, ster.

Inget svenskt material av O. arborea är fertilt. 
Artens kännetecken i sterilt tillstånd är dess små, 
begränsade, C+ orangeröda (gyroforsyra) soral, 
vanligen inte över 0,5 mm breda, samt närvaron 
av lichexanthon. O. androgyna, med vilken arten 
kan förväxlas, har likaledes C+ röda soral, men i 
regel är dessa större och soredierna grövre 
(Brodo 1981). Dessutom saknar O. androgyna 
lichexanthon. I tveksamma fall kan UV-lampan 
vara till hjälp. Förutsatt att koncentrationen är



SVENSK BOT. TIDSKR. 81 (1987) Gravbäcksravinen 27

1
.* •' , •• 

- ' ' u .v ■■ ■3S.’*
T , . ':,£s

.«3

IteÄSf "

m äfeS#;■; i.-.!å j»fe .i;
'-■«rfi

we^äai

Ssöv

«** ,

Fig 5. Den norra delen av ravinen, växtplats lör Micarea vulpinaris (stocken i bakgrunden) och M. subleprosula 
(lodytan). Foto förf.
The northern part of the ravine, showing the habitat of Micarea vulpinaris (the log in the background) and M. 
subleprosula (the vertical rock). Photo author.

tillräcklig ger lichexanthonet en gulaktig reaktion 
(soralen).

Angående de taxonomiska synpunkterna, se 
Hanko (1983).

Från den aktuella kollekten kunde noteras 
Buellia disciformis, Lecidea atroviridis, Myco- 
blastus sterilis och Pertusaria leioplaca. Även 
övriga värmländska insamlingar av O. arborea 
har till största delen gjorts på Alnus incana, och 
arten har alltså åtföljts av typiska slätbarksarter.

O. arborea har tidigare rapporterats från Skåne 
och Gotland. Almborn (1952) betraktade arten 
som sydlig. Detta är troligen riktigt, även om 
nordgränsen nu har visat sig gå betydligt längre 
norrut. Jag har sökt arten förgäves i norra Sverige 
(Västerbotten). I Värmland är arten inte ovanlig, 
och jag har noterat den ett tiotal gånger bara 
kring Karlskoga. O. arborea är sannolikt en förbi
sedd art.

Tpnsberg (i brev) har samlat arten i Norge och 
den är känd från östra Europa (Poelt 1969).

Opegrapha gyrocarpa
Skuggad lodyta, 1981 n. 4153 ster. (conf. L. Källsten).

O. gyrocarpa har runda, ofta välvda, ibland sam
manflytande, brunorange eller ockrafärgade 
soral. De är C+ orangeröda (gyroforsyra) och 
UV+ blekt gula. Hos O. zonata är soralen grå
vita, reagerar C— och UV— och är sällan sam
manflytande.

Lecanactis umbrina är en annan art med vilken 
O. gyrocarpa kan förväxlas, men hos denna bil
dar soralen en tjock krusta på bålens inre del. 
Den avviker kemiskt från O. gyrocarpa, och sora
len reagerar C— och UV+ blåvitt. James & 
Coppins (1979) jämför de tre nämnda arternas 
kemi.
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I Gravbäcksravinen åtföljdes O. gyrocarpa av 
Catillaria chalybeia och Ramalina pollinaria. O. 
zonata, som ofta växer tillsammans med O. gyro
carpa, kunde inte noteras men är vanlig i andra, 
liknande samhällen på lodytor och överhäng i 
ravinen.

O. gyrocarpa har tidigare ansetts vara en säll
synt art i Sverige. Länge var ett fynd från Kinne- 
kulle i Västergötland, gjort av Blomberg 1867, 
det enda kända. Undersökningar gjorda av Leif 
Källsten, Uppsala, visar dock att arten varit 
mycket förbisedd. Den är nu känd från Väster
götland till Ångermanland.

I Norge betraktas arten som vanlig (Skjolddal 
1983). Den är också känd från Mellaneuropa 
(Poelt 1969, Wirth 1980) och Storbritannien 
(Hawksworth m fl 1980).

Parmeliella jamesii, dvärgblylav
Mossig lodyta, 1979 n. 1279 ster. (det. P. M. J0rgen- 
sen).

De mest utmärkande karaktärerna hos denna art 
är den ringa storleken och de granulära kantsora- 
len. Den kan förväxlas med Pannaria mediterra- 
nea, som också uppträder i Värmland. Från 
denna skiljer sig P. jainesii genom sina plana eller 
konkava bålfjäll med isidieliknande soredier. Hos 
P. mediterranea är fjällen konvexa och soralen 
ulliga (Jörgensen 1978).

På 1940-talet samlade Ahlner P. jamesii på två 
olika lokaler i Dalby socken, inte långt från Grav
bäcksravinen. Båda insamlingarna var på bark, 
som är artens normala substrat. Enligt Jprgensen 
(1978) växer den endast under optimala förhål
landen på mossiga klippor. I ravinen följdes arten, 
av Nephroma parile, Pannaria praetermissa, Pelti- 
gera leucophlebia och P. rufescens.

P. jamesii är känd från ytterligare en svensk 
lokal, nämligen Hällingsåfallet i Jämtland, där 
den samlades av Ahlner.

Arten har en oceanisk utbredning med de flesta 
fyndlokalerna belägna på Norges västkust och de 
brittiska öarna.

Ramalina thrausta, trådbrosklav
Kvistar av Picea, 1982 n. 5404 ster., även noterad på 
lodyta (fig 6).

R. thrausta är lätt att förväxla med små exemplar 
av Alectoria sarmentosa. Den mest utmärkande 
karaktären hos R. thrausta, de små runda soralen

i de klolikt böjda grenspetsarna, saknas dock hos 
den senare. R. thrausta har dessutom tunnare bål
grenar och är därför ofta Bryoria-lik.

Denna art hör till våra allra mest hotade skogs
lavar. Den kräver gammal, fuktig granskog och 
minskar i takt med att denna skogstyp försvinner. 
Av de förekomster som redovisades av Ahlner 
(1948) är troligen bara ett fåtal fortfarande aktu
ella. I Uppland, som enligt Ahlner tillhörde cent
rum i det svenska utbredningsområdet, har arten 
inte kunnat återfinnas på någon av de gamla loka
lerna (Moberg 1984).

För arter med samma ekologiska krav som R. 
thrausta bör ett skydd av lokaler som Gravbäcks
ravinen få hög prioritet. 1 en bäckravin bidrar 
topografin till att bevara en stabil humiditet. I 
denna biotop tycks dessutom de fuktiga klippväg
garna vara ett accepterat substrat för några exklu
siva epifyter, däribland R. thrausta och Parme
liella jamesii.

Thelocarpon depressellum Vain.
Murket trä på marken, 1985 n. 8075 (UPS).

Förekomsten av parafyser, en m el m öppen disk 
och runda sporer, ca 4,5-5,5 ^m (Poelt & Vézda 
1977), är de karaktärer som kännetecknar denna 
art.

Exemplaret växte tillsammans med Arthonia 
vinosa, Cladonia norvegica och Trapeliopsis 
flexuosa.

I likhet med övriga arter av släktet är T. depres
sellum genom sin litenhet lätt att förbise. Apothe- 
cierna är endast ca 0,15-0,2 mm.

Arten är ny för Skandinavien. Enligt Santesson 
(i brev) verkar den vara samlad endast två gånger 
tidigare: typkollekten från Finland (Vainio) och 
en senare insamling från Tatra (Lojka).

Trapeliopsispercrenata (Nyl.) G. Schneider
Murket lignum av Picea på marken, skuggigt läge, 1985 
n. 8077 B ster.

Coppins & James (1984) liknar denna art vid en 
diminutiv T. glaucolepidea växande på lignum. 
Den senare arten växer normalt på humus. Bål
fjällen är hos T. percrenata 0,3-0,8 mm breda och 
hos T. glaucolepidea 0,7-2,5 mm. De är hos båda 
arterna försedda med läppsoral, men hos T. per
crenata kan även huvudsoral förekomma. Ibland, 
som i den aktuella insamlingen, utvecklas inte
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Fig 6. Ramalina thrausla, trådbrosklav, har minskat dramatiskt och hör nu till de mest hotade skogslavarna. I 
Gravbäcksravinen finns några få förekomster på grankvistar och lodytor. Foto I. Holmåsen.
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Ramalina thrausla has decreased dramatically and now belongs to the most threatened forest species. In Grav
bäcksravinen it has a few occurrences on twigs of Picea and on vertical rock. Photo I. Holmåsen.
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fjällen, utan bålen representeras endast av 
huvudsoralen. T. percrenata, liksom T. glauco- 
lepidea, kan lätt förbises som sorediösa bålfjäll av 
Cladonia. En möjlig förväxling är också Trapelia 
corticola (närmast känd från Norge, Tpnsberg i 
brev), som har liknande soral. Den är dock bark- 
boende och reagerar C+ rött. Ingen av de 
nämnda Trapeliopsis-arterna reagerar med C 
men får ibland en KC+ orangeröd reaktion.

Materialet från Gravbäcksravinen överens
stämmer helt med mina andra insamlingar be
stämda till T. percrenata av Coppins, som nyligen 
behandlat arten (Coppins & James 1984).

Uppfattningen om T. percrenata som en skan
dinavisk art är dock inte enstämmig. Timdal (i 
brev) anser att skandinaviskt material under nam
net T. glaucolepidea uppvisar övergångar mellan 
små och stora sorediösa fjäll, motsvarande T. per
crenata resp T. glaucolepidea.

Cladonia norvegica och Placynthiella icmalea 
hör till de arter som växte tillsammans med det 
insamlade exemplaret.

Arten rapporteras här ny för Skandinavien.
Övriga svenska lokaler. Värmland. Visnums Kil, Nötö- 
reservatet, 59°04’N 14°03’Ö, 50 m ö h, murken ved på 
marken i skuggigt läge, 1981 n. 4084 ster., 4454 ster. 
(confirm. Coppins) - Karlskoga, Linnehöjden, 59°25’N 
i4°28’Ö. 120 m ö h, murken ved på marken, 1983 
n. 6225 ster. (confirm. Coppins).

Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan hjälp från 
en rad personer. Förutom de specialister som på olika 
sätt refereras till i texten vill jag nämna dr Tassilo 
Feuerer, Hamburg, Thorsten Lumbsch, Frankfurt, och 
dr Antonin Vézda, Brno. Värdefull hjälp med synpunk
ter pä manuskriptet har getts av fil dr Roland Moberg, 
prof Rolf Santesson och fil dr Leif Tibell, Uppsala. Den 
engelska texten har granskats av Margaret Malmström, 
Lund. Fil dr Lars Arvidsson, Göteborg, adjunkt 
Anders Nordin, Gävle, och fil kand Björn Owe-Lars- 
son, Älvsjö, har gett mig tillåtelse att redovisa opublice
rade fynd. Med dr Tony Foucard, Brunna, adjunkt 
Anders Nordin, prof Rolf Santesson och fil kand Göran 
Thor, Stockholm, har lämnat kompletteringar till artlis
tan. Cand real Tor Tpnsberg, Bergen, har utfört kemis
ka undersökningar med TLC. Fotoillustrationerna har 
lämnats av Tomas Hallingbäck, Uppsala, Ingmar 
Holmåsen, Malmköping, Rolf Lundqvist, Enviken, 
Uno Milberg, Karlskoga och fil dr Leif Tibell. Kurato
rerna i BG, GB, H, LD, S och UPS har välvilligt för
medlat lån av lavar. Till samtliga dessa personer vill jag 
rikta ett varmt tack.

Jag står i speciell tacksamhetsskuld till min numera 
bortgångne lichenologkollega och vän från Munkfors, 
Sigurd Sundell, som fäste min uppmärksamhet på Grav
bäcksravinen och som gav värdefulla aspekter på dess 
lavar.

För utgifter i samband med fältarbetet har jag mot
tagit medel ur Karin och Axel Binnings stipendiefond. 
Ekonomiskt stöd för tryckningen av uppsatsen har er
hållits från Carl Stenholms stipendiefond och natur- 
vårdsenheten vid länsstyrelsen i Värmlands län. Jag 
tackar hjärtligt för nämnda bidrag.

Summary
Gravbäcksravinen is a c. 1 km long, c. 7-15 m deep and 
c. 10-30 m wide ravine. It is mostly steep-sided with 
numerous vertical rock faces, overhangs and scree 
slopes. The small stream Gravbäcken runs along the 
bottom.

The site is situated within a region with a pronounced 
continental climate. The annual precipitation is 700-800 
mm. The humidity in the ravine is high, due to the 
sheltered situation.

The bed-rock is predominantly acid, but basic rock, 
probably porphyry, is found in places.

Gravbäcksravinen is near the southern limit of the 
northern boreal zone. Spruce (Picea abies) and pine 
(Pinus sylvestris) are the dominating conifers. Birch 
(Betula pubescens) and grey alder (Alims incana) are 
the most important deciduous trees.

The lichen vegetation of the conifers is dominated by 
luxuriant stands of pendent lichens (Alectoria sarmen- 
tosa, Bryoria spp., Usnea spp.). Near the base species 
indicating a humid microclimate are encountered, for 
example Chaenotheca subroscida and Chaenothecopsis 
viridialba. The grey alder supports lichens characteristic 
of smooth bark, such as Arthonia radiala, Buellia disci- 
formis and Pertusaria leioplaca. From some sallow trees 
(Salix caprea) several species belonging to the Lobarion 
were noted.

The richest lichen vegetation on lignum is found on 
stumps of pine in open situations. Species of Parmeliop- 
sis and Hypocenomyce belong to the most frequent 
ones.

The lichen communities on rock usually include spe
cies which require a moist habitat, for example Aspicilia 
lacustris, Porpidia glaucophaea and Rhizocarpon hoch- 
stetteri. In shaded situations, and especially on under
hangs, the dominating species are sterile and sorediate 
including Lepraria and Opegrapha spp. In dry situations 
foliose lichens become more important.

The presence of basic rock is indicated by Acarospora 
glaucocarpa, Pannaria praetermissa, Pelligera venosa, 
Protoblastenia calva and Solorina saccala.

The total number of species recorded for the site is c. 
360, probably a high figure for such a small area. See 
Artlista.

The northern element is represented by quite a 
number of species. They are listed in Table 1. Buellia 
ambigua, Caloplaca vitellinula, Fuscidea praeruptorum 
and Ochrolechia arborea are southern. Western ele
ments are Parmeliella jamesii (atlantic distribution) and 
probably Gyalideopsis anastomosans.

Gravbäcksravinen supports a number of old forest 
species, which are listed in Table 2. The site stands out 
as unusually rich. It plays an important role as a refuge 
for threatened lichens and certainly deserves some form 
of protection.
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Species of special interest
Biutorella delitescens. On Salix in shaded situation. 
Probably overlooked in Sweden. Collected 18 times in 
Värmland, mostly on deciduous trees. At the present 
site growing in a rich Lobarion community.

Chaenotheca laevigata. Lignum of Pinus. A rare spe
cies in Sweden, known from a few localities in the 
Middle and the Northern Boreal zone. It seems to de
pend on long forest continuity.

Cladonia norvegica. Decaying wood of Picea in 
shaded habitat. Ster. Recently described by Tonsberg & 
Hohen (1984). Probably a rather common species. New 
to Sweden.

Cybebe gracilenta. Decaying stump of Betula in very 
shaded situation. Known only from a few, scattered 
localities from Småland to Jämtland (Tibell 1984 b).

Fuscidea curvula. Vertical rock in open habitat. Con
sidered a possible synonym of F. recensa by Poelt 8c 
Vézda (1981) and Oberhollenzer & Wirth (1984). Grav
bäcksravinen is the only Scandinavian locality of F. cur
vula so far, but F. recensa is known from Norway 
(Skjolddal 1982).

Fuscidea viridis. On Betula. Ster. Recently described 
by Tonsberg (1984). Characterized by its greyish green 
thallus with soralia which react UV+ white (perlatolic 
acid) and Pd-. Another, similar, undescribed species 
shows the same reactions, but contains divaricatic acid. 
F. arboricola is UV— and Pd+ red due to fumarproto- 
cetraric acid. F. viridis seems to be a rather common 
species in Sweden.

Gyalideopsis anastomosans. Bark of a trunk on the 
ground. Fertile. The only Swedish record so far.

Lecanora frustulosa. Open seepage. As to the taxo
nomy and distribution of this species, see Vänskä 
(1984). There are only a few additional localities of the 
species south of the present site.

Lecidea chalybeioides. Open seepage. The most 
notable character of this species is the punctate appear
ance of the thallus, which is composed of thin, minute, 
glaucous areolae, dispersed on a black hypothallus. 
There are four Scandinavian records of L. chalybeioi
des, all from Värmland.

Lecidea epizanthoidiza. Moss on open, vertical rock. 
Ster. J'his species is characterized by its numerous, ef
florescent, greenish grey or yellow soralia. They are C+ 
red due to gyrophoric acid. Bacidia epixanthoides is 
similar in appearance but is C—. There is only one 
previous Swedish record of L. epizanthoidiza. How
ever, the species has been reported from quite a few 
localities in Norway and Finland, and has probably 
been overlooked in Sweden.

Micarea hedlundii. Decorticate stump of Picea in 
shaded situation. This species was described by Coppins 
(1983). Being inconspicuous, M. hedlundii is probably 
an overlooked species.

Micarea subleprosula. Moss on vertical rock. For a 
comparison between this species and M. leprosula, see 
Coppins (1983). Gravbäcksravinen and Brånberget 
(Värmland) are the only Scandinavian localities so far.

Micarea vulpinaris. Decorticate log by the stream. M. 
muhrii, described by Coppins (1983), has proved to be 
conspecific with Lecidea vulpinaris Nyl., and a new 
combination, Micarea vulpinaris (Nyl.) Muhr, is made. 
Vainio (1934) regarded L. vulpinaris as a synonym of L.

hypopta, but the two species differ in several respects 
(Table 3). Maybe rare, or just mistaken for other Mica
rea species or e.g. Lecidea hypopta.

Mosigia gibbosa. Moist rock. Differs from M. inter
cedes in having somewhat dispersed areolae with few, 
scattered, conical protuberances. The thallus of M. in- 
tercedens is rimose areolate and furnished with nume
rous, small papillae. Both species are often sorediate.
M. gibbosa seems to be a rare species in Sweden with 
just three additional localities.

Ochrolechia arborea. On Alnus incana. Ster. Similar 
to O. androgyna, but differs in having smaller soralia 
with finely granular soredia. In addition, it contains 
lichexanthone. which gives a UV+ yellowish reaction, 
provided the concentration is sufficient. Both species 
contain gyrophoric acid (C+ red). O. arborea is most 
likely an overlooked species. It is probably southern.

Opegrapha gyrocarpa. Vertical rock in shaded situa
tion. Ster. For an account of the chemistry of O. gyro
carpa, O. zonata and Lecanactis umbrina, see James & 
Coppins (1979). Previously regarded rare, this species 
has been found to be rather common in Sweden (Käll- 
sten pers. comm.).

Parmeliella jamesii. Moss on vertical rock. This spe
cies was collected in Dalby parish, Värmland, by Ahl- 
ner on bark. According to Jorgensen (1978) P. jamesii 
grows on rock only under optimal conditions. Häl- 
lingsåfallet in Jämtland is the only additional Swedish 
locality outside Värmland.

Ramalina thrausta. On twigs of Picea and vertical 
rock. Once being a fairly widespread species, R. thraus
ta is now one of the most threatened forest species.

Thelocarpon depressellum. On decaying wood. 
Within its genus this species is characterized by the 
presence of paraphyses, a more or less open disc and 
spherical spores, c. 4.5-5.5 /xm diam. The species seems 
to have been collected only twice previously (Santesson 
in litt.). New to Scandinavia.

Trapeliopsis percrenala. Decaying wood on the 
ground. Ster. I report this species with some hesitation. 
According to Timdal (in litt.) the Scandinavian material 
named T. glaucolepidea shows intermediates between 
small and large, sorediate squamules, corresponding to
T. percrenata and T. glaucolepidea, respectively. How
ever, the present material totally agrees with my other 
collections named T. percrenata by Coppins, who has 
recently treated this species (Coppins & James 1984). 
New to Scandinavia.

Artlista

Fynden fertila om inte annat anges. De svenska 
namnen följer Moberg (1985). En asterisk (*) 
anger att arten är behandlad under rubriken Arter 
av speciellt intresse. Förkortningarna efter art
namnen anger substrat: b bark, j jord, humus, 1 
lav, m mossa, s sten.
Unless other information is given the finds are fertile. 
Swedish names according to Moberg (1985). An aste
risk (*) indicates that the species is treated under the 
heading Species of special interest. Abbreviations: 
b bark, j earth, humus. I lichen, m moss, s stone.
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Acarospora fuscata, brun spricklav, s
A. glaucocarpa, kalkspricklav, s
A. smaragdula, s
Alectoria sarmentosa, garnlav, ster, b 
Arthonia mediella, b
A. punctiformis, pricklav, b
A. radiata, fläcklav, b
A. vinosa, v
Arthopyreniapunctiformis, b 
Arthrorhaphis citrinella, citrinellav, j m 
A. grisea, 1
Aspicilia cinerea, gråstenslav, s
A. gibbosa, ster, s
A. lacustris, sjökantlav, s
A. laevata, s
A. subsorediza, ster, s
A. verrucigera, s
A. sp., s
Bacidia beckhausii, v
B. epixanthoides, b
B. fusca, b
B. ignarii, v
B. inundata, s
B. pallens, b
B. sabuletorum, m
ß. sphaeroides, I m
B. subincompta, b
Baeomyces rufus, hattlav, j
Belonia russula, s
* Biatorella delitescens, b
Bryophaga gloeocapsa, m
Bryoria tricolor, brokig tagellav, ster, m
B. capillaris, ster, b
B. fremontii, talltagel, ster, b
ß. furcellata, nästlav, ster, b v
ß. fuscescens, manlav, ster, b v
ß. nadvornikiana, violettgrå manlav, ster, b
Buellia ambigua, s
ß. disciformis, rönnlav, b
ß. erubescens, b
ß. griseovirens, ster, b
ß. leptocline, s. - n. 7089. Exemplaret har här och var 

orangegula fläckar, som reagerar K+ och C+ violett. 
Troligen är detta vad Ozenda & Clauzade (1970) 
behandlar som B. saxorum Massal. Några av ett 
tjugotal undersökta svenska kollekter av B. leptocline 
i UPS har fläckar av samma typ. De visar sig i TLC 
som två oidentifierade pigment. Någon korrelation 
med sporstorlek eller morfologiska karaktärer har 
jag inte funnit. Detta taxon bör, tills problemet stu
derats närmare, behandlas som en kemotyp av B. 
leptocline. - With yellowish spots which react K+ 
and C+ violet, probably corresponding to B. saxo
rum Massal. Should be treated as a chemotype of
B. leptocline.

B. punctata, liten skivlav, b s
B. spuria, s
Calicium denigralum, v
C. glaucellum, svart spiklav, v
C. trabinellum.v
C. viride, grön spiklav, v 
Caloplaca obliterans, ster, s
C. vitellinula, s 
Catillaria chalybeia, s
C. globulosa, eklav, v

Catinaria atropurpurea, v
Cetraria chlorophylla, brämlav, ster, b
C. commixta, stor hällav, s
C. ericetorum, smal islandslav, j
C. islandica, islandslav, j
C. pinastri, granlav, ster, b s
C. sepincola, gärdsgårdslav, b
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell (Coniocybe sul- 

phurea (Retz.) Nyl.), v
C. brunneola, v
C. chrysocephala, grynig nållav, b
C. ferruginea, v
C. furfuracea (L.) Tibell (Coniocybe furfuracea (L.) 

Ach.), ärgnål, j
C. gracillima (Ach.) Tibell (Coniocybe gracilHma 

Vain.), brunpudrad nållav, v 
•C. laevigata, nordlig knappnålslav, v 
C. subroscida, b 
C. trichialis, grå nållav, b 
C. xyloxena, v
Chaenolhecopsis consociata (Nådv.) A. Schmidt, 1
C. epithallina Tibell. 1
C. lignicola (Nådv.) A. Schmidt, v
C. nana Tibell, b
C. pusilla (Floerke) A. Schmidt. I
C. viridialba (Krempelh.) A. Schmidt, b
C. viridireagens (Nådv.) A. Schmidt, v
Chrysothrix candelaris, gul mjöllav, ster, b
C. chlorina, ster, s
Cladina arbuscula, gulvit renlav, ster, j
C. rangiferina, grå renlav, ster, j
C. stellaris, fönsterlav, ster, j
C. stygia, svart renlav, ster, j
Cladonia amaurocraea, stor pigglav, ster, j
C. bacillaris, knotig kochenillav, ster, v
C. bellidiflora, blombägarlav, j
C. botrytes, stubblav, v
C. carneola, vaxgul bägarlav, ster, j
C. cenotea, puderlav, ster, j
C. chlorophaea, brun bägarlav, j
C. coccifera, kochenillav, j
C. coniocraea, mjölig trattlav, b
C. cornuta, syllav, ster, j
C. crispata, taggbägarlav, j
C. cyanipes, blåfotslav, ster, j
C. deformis, bägarpöslav. j
C. digitala, fingerlav, j
C. fimbriata, naggbägarlav, ster, j
C. floerkeana, pinnlav, j v
C. furcata, rislav, j
C. gracilis, stängellav, ster, j
C. grayi, ster, j
C. macrophylla, fjällig bägarlav, ster, j 
C. metacorallifera, ster, j 
*C. norvegica Tönsberg & Hohen, ster, v 
C. ochrochlora, v
C. parasitica, dvärgbägarlav, ster, v 
C. phyllophora, svartfotslav, ster, j 
C. pyxidata, trattlav, j 
C, squamosa, fnaslav, ster, j 
C. sulphurina, trasig pöslav, j 
C. symphycarpa, kalkhedslav, ster, j 
C. turgida, svällav, ster. j 
C. uncialis. pigglav, ster. j 
Collema occultatum, b
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*Cybebe gracilenia (Ach.) Tibell (Coniocybe gracilenta 
Äch.), sraalskaftslav, v 

Cystocoleus ebeneus, sammetslav, ster, s 
Dimerella pineti, b 
Diploschistes gypsaceus, s
D. scruposus, groplav, s 
Epilichen glauconigellus, 1
E. scabrosus, 1
Evernia prunastri, slånlav, ster, b 
Fuscidea arboricola, ster, b 
*F. curvula, ster, s
F. cyathoides, klipplav, s 
F. praeruptorum, ster, s 
*F. viridis Tönsberg, ster, b
F. sp., ster, b. - n. 8072. Grågrön, sorediös bål. Arten 

är under beskrivning av Tönsberg. För jämförelse 
med F. viridis, se denna art (Arter av speciellt int
resse). - Greyish green, sorediate species which is 
being described by Tönsberg. See Species of special 
interest for a comparison with F. viridis.

Gy alec ta geoica, m
* Gyalideopsis anastomosans, b
Haematomma ochroleucum, blodplättlav, s
H. ventosum. vindlav, s
Hypocenomyce anthracophila, kolflarnlav, v
H. castaneocinerea, v
H. friesii, tunn flarnlav, v
H. leucococca R. Sant., ster, b v
H. scalaris, flarnlav, b v
H. xanthococca, ster, v
Hypogymnia bitteri, knottrig blåslav, ster, b
H. bitteriana, grynig blåslav, ster, b
H. physodes, blåslav, ster, b m s
H. tubulosa, pukstockslav, ster, b
H. vittata, skuggblåslav, ster, m
Icmadophila ericetorum, vitmosslav, m v
Lecanactis dilleniana, ster, s
Lecanora badia, kastanjebrun kantlav, s
L. carpinea, allav, b
L. cateilea, b
L. cenisea, s
L. chlarotera, b
L. chloroleprosa, ster, s
L. dispersa, s
L. expallens, ster, b v
*L. frustulosa (L. ludwigii Ach., ej L. frustulosa auct.), 

s
L. intricata, sprickkantlav, s 
L. polytropa, blekgul kantlav, s 
L. pulicaris, v
L. rupicola, grådaggig kantlav, s 
L. soralifera, ster, s 
L. subradiosa, s 
L. symmicta, b 
L. cf. umbrosa, ster, s 
L. varia, gärdsgårdskantlav, v 
L. sp., s
Lecidea albofuscescens, b 
L. albohyalina, b 
L. atroviridis, b 
L. botryosa, v 
*L. chalybeioides,%
L. cinnabarina, b 
L. cf. cyrtidia, s 
L. efflorescens, ster, b

L. elabens, v
L. elegantiorH. Magn., s. - Tillhör sannolikt sl. Amyg- 

dalaria. - Probably belonging to Amygdalaria.
*L. epizanthoidiza, ster, m 
L. erythrophaea, b 
L. furvella, s 
L. fuscoatra, rutlav, s 
L. helvola, b 
L. hypnorum, m 
L. lactea, grå skivlav, s 
L. lapicida, molav, s 
L. lilienstroemii, ster, s 
L. limborina, s 
L. nylanderi, ster, b 
L. orosthea, ster, s
L. panaeola (Ach.) Ach. s. - Tillhör sannolikt sl.

Amygdalaria. - Probably belonging to Amygdalaria. 
L. phaeops, s 
L. pullata, ster, b 
L. subconfluescens, s 
L. tornoensis, b 
L. turgidula, v 
L. vernalis, vårskivlav, b v
cf. L. sp., ster, b. - n. 7082. Brun bål, till större delen 

upplöst i gula soredier. Denna obeskrivna art kom
mer att behandlas i annat sammanhang av Muhr & 
Tönsberg. - With a brown thallus, mostly dissolved 
into yellow soredia. This undescribed species will be 
treated by Muhr & Tönsberg.

Lecidella anomaloides, s 
Lepraria incana, blågrå mjöllav, ster, b s v 
L. membranacea, mjöllav, ster, s 
L. neglecta, ster, m s
L. latebrarum Ach. (L. hueana (B. de Lesd.)), ster, s 
L. sp., ster, m. - n. 5394. Starkt gul eller gulorange. 

Flera kollekter från andra lokaler föreligger. - Bright 
yellow. Collected from several other localities. 

Leproplaca chrysodeta, ster, m s 
Leptogium salurninum, skinnlav, ster, b 
Lithographa lesserata, s 
Lobariapulmonaria, lunglav, ster, b 
L. scrobiculata, skrovellav, ster, b 
Lopadium coralloideum, ster, m
L. disciforme, kornlav, b 
Menegazzia terebrata, hållav, ster, s 
Micarea crassipes, m
M. denigrata. svart dynlav, v 
*M. hedlundii, ster, v
M. leprosula, ster, m 
M. lignaria, m 
M. melaena, v 
M. nitschkeana, b 
M. peliocarpa, s v 
M. prasina, b v 
*M. subleprosula, m
"M. vulpinaris (Nyl.) Muhr (M. muhrii Coppins), v 
Microcalicium ahlneri Tibell, kortskaftad ärgspik, v 
M. disseminatum (Ach.) Vain., v 
*Mosigia gibbosa, s
Muhria urceolata P. M. Jörg, ined., s. - n. 4208. Ny art 

och nytt släkte under beskrivning av P. M. Jörgen
sen. Apothecierna liknar till det yttre dem hos Trape
lia. Kemin (atranorin och lobarsyra) och flera ana
tomiska karaktärer indikerar emellertid en placering 
i Stereocaulaceae. Jag har samlat arten pa ett flertal
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andra lokaler. Den är oftast steril. - New species and 
genus, which is being described by P. M. Jprgensen. 
Superficially the apothecia are similar to those in 
Trapelia. However, chemistry (atranorin and lobaric 
acid) and several anatomical characters indicate a 
position within Stereocaulaceae. Also collected at 
other localities. Usually sterile.

Mycoblastus ajfinis, b 
M. sanguinarius, blodlav, b s v
M. steril is, ster, b
Mycocalicium subtile (Pers.) Szat., v 
Nephroma arcticum, norrlandslav, j m
N. bellum, stuplav, b
N. parile, bårdlav, ster, b m s
N. resupinatum, luddlav, b m
Ochrolechia androgyna, grynig örnlav, ster, b s v 
*0. arborea, ster, b
O. frigida, nordlig örnlav, ster, m
O. inaequatula, ster, m
O. microstictoides Räs., fert, b 
O. pallescens, blek örnlav, b 
O. sp., v
Omphalina hudsoniana, bålnavling, ster, m v 
O. cf. umbellifera, vecknavling, v 
*Opegrapha gyrocarpa. ster, s
O. zonala, s
Pannaria leucophaea, fjällig gytterlav, s
P. pezizoides, gytterlav, s
P. praetermissa, ster, m 
Parmelia centrifuga, vinterlav, s
P. disjuncta, brunsvart sköldlav, ster, s 
P. glabratula, glänsande sköldlav, b s
P. fraudans, gulaktig färglav, ster, s 
P. incurva, krumlav, ster, s 
P. olivacea, snömärkeslav, b 
P. omphalodes, letlav, ster, s 
P. panniformis, finflikig sköldlav, ster, s 
P. saxatilis, färglav, ster, s 
P. stygia, svart sköldlav, s 
P. sulcata, skrynkellav, ster, b 
*Parmelielta jamesii, dvärgblylav, ster, m 
P. triptophylla, korallblylav, b 
Parmeliopsis aleurites, klilav, ster, b 
P. ambigua, stocklav, bsv 
P. hyperopta, vedlav, v
Peltigera aphthosa, torsklav, j m. - Funnen även med 

gröna och blågröna alger i samma bål (n. 8117, fig. 
7). Detta är det andra svenska fyndet av P. aphthosa 
med ”joined phototypes”. Det första gjordes 1983 i 
Värmland, Norra Finnskoga, Brånberget (Muhr 
6361). Tpnsberg & Holtan-Hartwig (1983) har redo
visat de norska förekomsterna. - Including a second 
Swedish find with joined phototypes.

P. canina, filtlav, j m 
P. collina, grynig filtlav, ster. m 
P. degenii, tunn trevarlav, m 
P. leucophlebia, ådrig torsklav, j m 
P. malacea, matt filtlav, j 
P. membranacea, tunn filtlav, m 
P. neopolydactyla, nordlig trevarlav, m 
P. polydactyla, trevarlav. ster, m 
P. praetextata, fjällig filtlav, ster, m 
P. rufescens, krusig filtlav, j 
P. venosa, åderlav, j 
Pertusaria amara, bitterlav, ster, b s

P. carneopallida, s 
P. chiodeclonoides, s
P. chloropolia Erichs. (Lecanora chloropolia (Erichs.)

Almb.), ster, b 
P. corallina, stiftlav, ster, s 
P. dealbescens. ster, s
P. geminipara (Th. Fr.) Brodo (Ochrolechia gemini- 

para (Th. Fr.) Vain.), raggmosslav. ster, m 
P. lactea, vit porlav, ster, s 
P. leioplaca, tunn porlav, b 
P. leucostoma, b 
P. oculata, ster, m 
P. ophthalmiza, ster, b 
Phlyctis argena, blcmlav, ster, b 
Pilophorus cereolus, grynig kolvlav, ster, s 
PlacynthieUa icmalea (Ach.) Coppins & P. James (Leci- 

dea icmalea Ach.), b v
P. oligotropha (Laundon) Coppins & P. James (Leci- 

dea oligotropha Laundon), j 
P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James (Lecidea 

uliginosa (Schrad.) Ach.), torvskivlav, j 
Placynthium pannarietlum, ster, s 
Platismatia glauca. näverlav. ster, bsv 
Polychidium muscicola, m
Porina chlorotica, skuggvårtlav, s. - Även ett exemplar 

(n. 8063 A) motsvarande beskrivningen av P. globu
lans Vain. (Poelt & Vözda 1977). dvs med nästan 
klotformiga perithecier. Enligt Santesson (i brev) är 
det tveksamt om detta är ett eget taxon. Den vida 
Variationsamplituden hos P. chlorotica bör studeras. 
- Also with spherical pcrithccia, corresponding to 
P. globulans Vain., according to Santesson a doubt
ful species.

Porpidia cinereoatra (Koerb.) Hertel & Knoph (Huilia 
cinereoatra (Ach.) Hertel), s 

P. glaucophaea (Koerb.) Hertel & Knoph (Huilia 
glaucophaea (Koerb.) Hertel), s 

P. macrocarpa (DC.) Hertel & Schwab (Huilia macro- 
carpa (DC.) Flertcl), blocklav, s. - Inkl "Lecidea" 
nigrocruenta Anzi, dvs med svagt utvecklad bål och 
K+ röd reaktion i excipulum. - Including "Lecidea" 
nigrocruenta Anzi, i. e. with a poorly developed thal- 
lus and excipulum K+ red.

P. tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph (Huilia tubercu
losa (Sm.) P. James), ster, s 

Protoblastenia calva, s
Protothelenella corrosa (Koerb.) Mayrhofer & Poelt 

(Microglaena corrosa (Koerb.) Arn.), s 
P. sphinctrinoidella (Nyt.) Mayrhofer & Poelt (Micro

glaena sphinctrinoidella (Nyl.) Arn.), m 
Pseudevernia furfuracea, gällav, ster, bsv 
Psilolechia lucida (Ach.) Choisy (Lecidea lucida (Ach.)

Ach.), citrongul skivlav, s 
Pyrenopsis granatina, s
P. sp., s. - n. 6482. Med isidieliknande utväxter. - 

With isidia-like outgrowths.
Racodium rupestre, ster, s
Ramalina farinacea, mjölig brosklav, ster, b
R. pollinaria, spatelbrosklav, ster, s
*R. thrausta. trådbrosklav, ster, b s
Rhizocarpon amphibium, s
R. badioatrum, brun kartlav, s
R. distinctum, s
R. eupetraeum, s
R. geographicum, kartlav, s
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Fig 7. Peltigera aphthosa, torsklav, med såväl gröna alger (gröna lober) som blågröna (brunsvarta lober) i samma 
bål. Foto R. Lundqvist.
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Peltigera aphthosa with green algae (green lobes) and blue-green algae in the same thallus - ”joined phototypes”. 
Photo R. Lundqvist.

R. grande, s 
R. hochstetteri, s 
R. intermediellum, s 
R. lavalum, s
R. obscuratum, mörk kartlav, s 
R. polycarpum, s 
Rhopalospora lugubris, s 
Rinodina confragosa, s 
R. gennarii, kustkrimmerlav, s
R. turfacea, m
Schaereria tenebrosa, mörk skivlav, s 
Scoliciosporum chlorococcum, trädgrönelav, b 
Solorina saccata, säcklav, j 
Sphaerophorus globosus, korallav, ster, s 
Spilonema revertens, s
Stereocaulon dactylophyllum, korallpåskrislav, s
S. paschale, påskrislav, j
S. pileatum, stiftlik påskrislav, ster, s
S. saxatile, klippåskrislav, s
S. subcoralloides, fingerpåskrislav, s
S. vesuvianum, spretig påskrislav, ster, s 
*Thelocarpon depressellum, v
T. epibolum, 1 
Thelopsis melathelia, m 
Trapelia coarctata, vägkantslav, s
T. placodioides Coppins & P. James, ster, s 
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James (Led-

dea aeruginosa Borr.), vedknotterlav, ster, v
T. granulosa (Hoffm.) Ft. T. Lumbsch (Lecidea granu

losa (Hoffm.) Ach.), knotterlav, j 
*T. percrenata (Nyl.) G. Schneider, ster, v
T. pseudogranulosa Coppins & P. James, ster, m 
Umbilicaria deusta, svedlav, ster, s
U. hyperborea, nordlig navellav, s
U. polyphylla, glatt navellav, ster, s 
Usnea filipendula, skägglav, ster, b
U. hirta, luddig skägglav, ster, b
U. subfloridana, kort skägglav, ster, b
Verrucaria sp., s. - n. 8067. Enligt M. S. Christiansen 

troligen en obeskriven art. Den karakteriseras av en 
tunn, rutig-sprickig bål med mycket små areoler, 
som i torrt tillstånd är gråpruinösa. - According to 
Christiansen probably an undescribed species. Thal
lus thin, rimose with very small areolae, greyish prui- 
nose when dry.

V. sp.,s
Xylographa abietina, v 
X. trunciseda, v 
X. vitiligo, ster, v
N. 4363, ster, s. - Liknar mycket en Pertusaria corallina 

men saknar thamnolsyra, ett karakteristiskt ämne 
hos denna art. Innehåller pigment och är C+ orange. 
- Very similar to P. corallina, but lacks thamnolic 
acid. Contains pigments. C+ orange.
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Två nordamerikanska araceer i Halland
INGVAR LENFORS och NILS-GUSTAF NILSSON

Lenfors, I. & Nilsson, N.-G. 1987: Två nordamerikanska araceer i Halland. [Orontium 
aquaticum and Lysichiton americanus found in Halland, S Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 
37-39. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Orontium aquaticum L., native to E USA, has been found in lake Skärsjön, the parish of 
Grimeton, prov. Halland, S Sweden. Two large specimens and c. 10 small ones grow in 
shallow water on open sandy bottom. The origin is unknown. Lysichiton americanus Hultén 
& St. John, native to NW N America, has been found at numerous places along the rivulets 
Vinån and Fylleån in prov. Halland. These occurrences as a rule consist of single plants only 
and obviously originate by spontaneous seed dispersal from cultivated stands in ponds in the 
upper parts of these watercourses. Transplantation of seedlings of the same species in the 
1940s has resulted in an extensive naturalized stand in an alder fen (Alnus glutinosa) in the 
parish of Tveta, prov. Södermanland, C Sweden.
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Orontium aquaticum L. - guldklubba

I juli 1985 ringde Kjell Thuvesen, Kungsbacka, 
till en av oss (IL). Flan berättade om en märklig 
växt i Skärsjön, Grimeton socken, Halland. Bla
den liknade svaltingens. Blomställningen var en 
kolv, något påminnande om missnens. Eftersom 
det var omöjligt att identifiera växten på den be
skrivningen, fick Kjell skicka ett foto. Det kom, 
men saken var lika hopplös, trots assistans av 
fackbotanister.

Men ett år senare hörde Kjell Thuvesen av sig 
igen och angav namnet: Orontium aquaticum. 
Pressat material från Skärsjön har dessutom vi
sats för Thomas Karlsson på Botaniska museet i 
Lund, som kom fram till samma art.

Orontium aquaticum tillhör kallaväxterna, 
Araceae, och står nära vår egen missne Calla 
palustris. Den hör hemma i östra USA från Mas
sachusetts till Florida och Louisiana. Där växer 
den i kärr, dammar och längs åstränder.

Det är en flerårig ört med 3^1 dm långa, rosett- 
ställda, svaltinglika blad, som kan vara upprätta 
eller flyta på vattnet. De är sammetsludna på 
ovansidan och slår därför ifrån sig väta. Blomkol

varna är lysande gula och sitter på upp till halv
meterlånga, upptill förtjockade, rent vita skaft. 
Det hölsterblad, som omger blomkolven och som 
brukar vara mycket påfallande hos araceerna, är 
hos Orontium oansenligt och sitter fästat långt 
ner på skaftet. Frukten är ett bär. Enligt Hässler 
(1952) är rötter och frön ätliga efter kokning.

Växten tycks trivas i Skärsjön. Den observera
des första gången 1982 och nu finns två stora 
stånd på några dm djup i ren sand. Dessutom har 
det vuxit upp ett tiotal mindre plantor, om genom 
frösådd eller genom vegetativ förökning är 
oklart. Det verkar därför som om växten skulle 
kunna bli bofast i vår flora.

Arten odlas som prydnadsväxt. Enligt ett 
engelskt trädgårdslexikon (Hellyer 1976) kan den 
förökas både genom frösådd och delning. Vi har 
inte funnit några uppgifter om naturaliserade 
förekomster i Europa.

Arten kallas enligt Moldenke (1949) på engels
ka Golden Club eller Bog-Torches, ibland också 
Neverwet och Fireleaf. De förra namnen syftar på 
de intensivt gula kolvarna (fig 1), de senare på de 
vattenavvisande bladen. På svenska skulle man 
kunna kalla arten guldklubba.
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Fig 1. Guldklubba Orontium aquaticum i Skärsjön, Grimeton socken, Halland. Foto I. Lenfors 25.6.1986.
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Lysichiton americanus Hultén & St. John - 
skunkkkalla

Första gången jag (NGN) träffade på skunkkallan 
i den halländska naturen var en dag i maj 1975. 
Redaktör Alrik Larsson på Hallands Nyheter i 
Falkenberg ringde och berättade att tidningen 
fått en förfrågan om en egendomlig växt, troligen 
någon sorts kalla, som en sportfiskare hittat vid 
Vinån mellan Vinberg och Ljungby (Vinån är ett 
av Ätrans tillflöden). Kontakt upprättades med 
mannen i fråga, Fabian Svensson, och han visade 
fyndplatsen. Det var inget tvivel om att det var en 
skunkkalla som växte vid åkanten. Exemplaret 
var mycket mindre än de odlade skunkkallor som 
man kan se t ex i Lunds botaniska trädgård, men 
detta berodde tydligen på att det stod ganska 
torrt i strandbrinken.

Problemet hur denna exotiska art kunnat 
hamna här löstes sedan Alrik Larsson skrivit om 
identifieringen i Hallands Nyheter. En läsare 
ringde då tidningen och upplyste om att växten 
måste ha kommit från en trädgård vid Trustorps

kvarn i Ljungby socken uppströms Vinån. Jag 
åkte dit och såg ett vackert bestånd av skunk
kallor vid kvarndammen. 1 ett kärr vid ån strax 
nedströms kvarnen stod ett kraftigt, blommande 
exemplar i naturlig vegetation (fig 2).

Sedan Projekt Hallands flora startade invente
ringarna 1979 har vi funnit Lysichiton på åtskil
liga ställen längs Vinån i fyra inventeringsrutor 
(de ekonomiska kartbladen Askome, Vessige, 
Ljungby och Vinberg). De flesta lokalerna ligger 
i Ljungby socken, några i Vinberg. Exemplaret 
på den första fyndplatsen (Sannagård i Vinberg) 
försvann redan vintern efter upptäckten, då en bit 
av strandbrinken spolades bort vid högvatten. 
Fågelvägen har arten spritt sig 7 km från utgångs
punkten Trustorps kvarn, längs åns vindlingar 
blir det betydligt längre. När man sett de mogna 
kolvarna böja sig ner mot vattnet står det klart 
hur fröspridningen sker. Det finns bara enstaka 
exemplar på lokalerna, aldrig några bestånd. 
Åtminstone på en lokal (Ågård i Ljungby) har 
dock en skunkkalla frösått sig i sin närmaste om
givning. Att döma av dessa fröplantors lång
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samma tillväxt tar det åtskilliga år innan en planta 
uppnår blombar storlek.

Kollegan Kjell Georgson i Halmstad har med
delat att skunkkallan också finns i Fylleåns vat
tensystem. Från den kända trädgården Vargaslät- 
ten i Simlångsdalen, anlagd på 1920-talet, har 
skunkkallan spritt sig ut i naturlig miljö vid sjön 
Simlången (inventeringsruta Breared). Några 
plantor från Vargaslätten flyttades i slutet av 
1940-talet till en trädgård i Fröböke, Breareds 
socken, varifrån spridning skett längs Fylleån 
inom två inventeringsrutor (Bårared och Inge- 
mansbo).

När jag en gång diskuterade skunkkallans 
spridning i Halland med Ingvar Nordin vid Göte
borgs Botaniska Trädgård erinrade han sig att 
trädgårdsarkitekt Magnus Johnson, Södertälje, 
hade omnämnt ett naturaliserat bestånd i Mellan
sverige. Jag skrev till Magnus Johnson, som i ett 
vänligt brev meddelade att han i juni 1948 hade 
satt ut några fröplantor av Lysichiton americanus 
i ett från en kallkälla översilat alkärr på Kvedesta 
ägor i Tveta socken i Södermanland. De när
maste åren hade han inte återfunnit plantorna. 
Omkring 1960 meddelade ägaren till Kvedesta att 
det växte en gul kalla på hennes marker. Profes
sor Eric Hultén ska vid ett besök på platsen ha 
sagt: ”exakt så växte den i Alaska”. Nu har 
skunkkallan spritt sig på denna lokal över en yta 
av närmare 1000 m2 med troligen över ett tusen
tal plantor, varav flera hundra blommar varje år. 
Magnus Johnson planterade också omkr 1940 
några exemplar vid en bäck på Klockarhyttans 
gård i Närke. Härifrån spred den sig utefter 
bäcken och blommade på flera ställen.

Lysichiton americanus växer vild i västra Nord
amerika österut till Montana. Den blommar i 
april till juni. Blomkolven är omgiven av ett gult 
hölsterblad. Från jordstammen växer de breda 
bladen upp. Växten luktar illa under blomningen. 
Dess amerikanska namn. Skunk Cabbage, an
vänds också för en annan aracé i östra USA och 
för en liliacé i sydvästra USA. En annan art av
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Fig 2. Skunkkalla Lysichiton americanus vid Vinån i 
Trustorp, Ljungby socken, Halland. Foto N.-G. Nils
son 25.5.1975.

släktet Lysichiton, med vitt hölsterblad, före
kommer i nordöstra Asien. Båda arterna odlas 
som prydnadsväxter.

Det ska bli intressant att följa skunkkallans 
fortsatta öden i Sydsverige. Hittills tycks den 
klara sig bra. Enligt Flora europaea (Webb 1980) 
finns den naturaliserad på några ställen längs 
flodstränder i Storbritannien och på Irland.
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Program för floravårdssymposiet

Som meddelades i SBT 80 (1986) sid 184 anord
nas 15-17 augusti ett symposium i Uppsala med 
titeln Flora i förvandling - nordisk floravård. 
Symposiet arrangeras i samarbete mellan Bota
niska trädgården, Uppsala universitet och Sveri
ges lantbruksuniversitet och är ett av de evene
mang, som kommer att markera Botaniska träd
gårdens 200-årsjubileum.

Vi upplever alla den förändring som sker med 
floran idag. Hoten i form av biotopförstöring, 
försurning, kvävenedfall och ändrad mark
användning tornar upp sig. Det har därför be
dömts som angeläget att på nordisk bas samla 
forskare, naturvårdare och andra intresserade för 
att diskutera dagens situation samt vad som kan 
göras för att få behålla en rik och varierad flora 
även i framtiden.

Förutom föredrag blir det skärmutställning 
med information om pågående projekt. Alla int
resserade är välkomna! Anmälan till symposiet 
görs snarast till Roger Svensson, SLU, Box 7072, 
750 07 Uppsala. Tel 018-17 24 25.

Föredrag
Aktuellt floraläge och pågående inventeringar
Floraläget i Sverige: Torleif lngelög
Förluster och tillskott i Finlands flora: Pertti Uotila
Floraläget i Norge: Rune 0kland
Floraforurening og truede arter i Danmark: Bernt Löjt- 

nant
Floraläget på Island: Eythor Einarsson 
Praktiska och teoretiska synpunkter på floravårdsarbe- 

tet på kryptogamsidan: Roland Moberg

Floravårdsinventeringar på lokal nivå. Ett exempel från 
Gästriklands flora: Peter Stähl

Forskning kring nordisk flora
Taxonomi och floravård - vad behöver vi veta om arters 

variation och relationer: Bengt Jonsell 
Naturovervågning i Danmark - en oversigt over igang- 

vterende aktiviteter og deres tilknytning till forsk
ningens verden i Danmark: Ib Johnsen 

Ekologiska frågor i samband med floravård: Urban 
Emanuelsson

Pollinationsbiologin i floravårdsarbetet, exempel från 
orkidéerna: Anders Nilsson

Variation in disjunct plant populations: Honor Prentice 
Populationsstudier som ett hjälpmedel för floravården: 

Björn Widén
Skötselproblem i ängs- och hagmarker - Hotade kärl

växter i Finland: Leif Lindgren 
Utbredningstyper og naturtypevalg hos truede kar- 

planter i Nordnorge: Reidar Elven 
Naturtyper med hotad mossflora: Tomas Hallingbäck 
Förändringar i svampfloran - Forskning och artbeva

rande: Johan Nitare
Floravård i jordbrukslandskapet: Roger Svensson

Bevarandearbetet - teori och praktik
Organisation samt samarbete för art- och biotopskydd i 

Norden: Rune Frisén
Lagarna och artbevarandet: Staffan Westerlund 
Nordiskt floravårdsarbete i ett internationellt perspek

tiv: O le Hamann
De botaniska trädgårdarnas roll i bevarandearbetet: 

Örjan Nilsson
Genbankernas roll i bevarandearbetet: Ebbe Kjellqvisl 
Kulturminnesvården och artbevarandet: Kelvin Eke

land
Praktisk floravård idag och i morgon: Torleif lngelög



Botanikdagarna 1987 - Hälsingland

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 
förläggs 1987 till Hälsingland. Gävleborgs Bota
niska Sällskap står som värd och för arrange
mangen svarar Anders Delin, Peter Ståhl, Ulf 
Swahn och Åke Ågren. Inkvartering anordnas på 
Hassela sportcenter på Älvåsen i Hassela och 
tiden blir 28-31 juli.

Vilka botaniska sevärdheter har då Hälsing
land? Landskapet ligger mitt i Sverige och är 
knappast i något avseende extremt. Vi har inte 
lyckats finna någon för landskapet unik kärlväxt
art att samla gästerna kring. Ändå finns naturligt
vis vissa hälsingska särdrag.

Urskog och skogsbruk. Ca 80 % av Hälsinglands 
areal är täckt av skog. Trots att skogsbruket är 
intensivt finns fortfarande rester av urskog, som 
vi vill visa. Vissa av dessa har märkts av ovanligt 
många skogsbränder och blivit talldominerade. 
Andra är brandrefugier med grandominans och 
speciell kryptogamflora, t ex långskägg Usnea 
longissima.

Några av skogens kärlväxter är koncentrerade 
till de sydnorrländska landskapen. De tillhör 
enligt Hultén en nordlig eurasiatisk utbrednings- 
typ och saknas i mellaneuropa. Dit hör sötgräs 
Cinna latifolia, glesgröe Glyceria lithuanica, köse- 
ven Agrostis clavata och skuggviol Viola selkirkii. 
De två förstnämnda tillhör kategori 2, sårbara, i 
Skogsstyrelsens förteckning i Floravård i skogs
bruket. Köseven klassas i kategori 3 och skuggviol 
i kategori 4. De är även i Hälsingland mycket 
sällsynta och deras lokaler kan ha stark vild- 
marksprägel. Även mer spridda skogsväxter som 
skogssvingel Festuca altissima, storgröe Poa 
remota, myskmåra Galium triflorum, springkorn 
Impatiens noli-tangere, dvärghäxört Circaea 
alpina och spädstarr Carex disperma visar vi 
gärna, eftersom även de hör till våra käraste och 
mest skyddsvärda skogslokaler. Några lavar, för
utom långskägget t ex ringlaven Evernia divari-

cata, är ännu mer hotade av det moderna skogs
bruket och bör beses medan de finns kvar.

Med dessa arter har vi fått ett tema för botanik
dagarna, nämligen flora vård i skogsbruket. Vi vill 
bygga vidare på detta genom att visa effekter på 
floran av kalhuggning, vilket inte har enbart 
negativa effekter, och dikning, som däremot är 
destruktiv.

Det igenväxande odlingslandskapet är ett annat 
för Hälsinglands botanister naturligt tema. Ordet 
skogsbygd var en realitet på 1600- och 1700-talen, 
då svenskar och finnar vandrade in på skogsmark 
med hög bonitet, fällde, svedjade, tog upp åker 
och äng och timrade sina hus. Nu har deras ätt
lingar dragit tillbaka till de bygder, som var od
lade redan på medeltiden, eller till städerna. 
Odlingarna har de lämnat åt skogsbolagen, som 
planterar gran på dem. Enligt sparsamma uppgif
ter i litteraturen och i herbarierna växte på ängar
na förr bl a fält-, ängs- och fjällgentiana Gentia- 
nella campestris, G. amarella och Gentiana niva
lis, brunkulla Nigritella nigra, brudsporre Gym- 
nadenia conopsea och maj viva Primula farinosa. 
Alla dessa är nu sällsynta, brunkullan och fjäll- 
gentianan förmodligen utgångna och majvivan 
borta från alla lokaler utom en. Rester av sådan 
ängsvegetation, med fältgentianan som ledart, 
finner man fortfarande på nedlagda jordbruk. Vi 
har startat försök med att bevara de bästa bitarna 
genom röjning och i framtiden slåtter.

Rikmyrar och älvstränder. Graniter och gnejser 
bildar Hälsinglands berggrund. På mindre områ
den ligger basiska bergarter som diabas och 
gabbro i ytan. De ger ofta jordar med högre pH, 
som drar till sig en del kalkgynnade arter. Först 
finner man vanliga arter som gräsull Eriophorum 
latifolium, tagelsäv Eleocharis quinqueflora, 
björnbrodd Tofieldia pusilla och ängsnycklar 
Dactylorhiza incarnata. På ett ställe har vi tänkt 
visa även brudsporre, hårstarr Carex capillaris
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och myrstarr C. heleonastes, den sistnämnda en 
mycket stor raritet i Hälsingland.

På Ljusnans stränder i Ljusdalstrakten växer 
de sista resterna av ett före kraftverksbyggena 
vanligare växtsamhälle, ävjebroddsamhället. Det 
finns kvar vid Ljusdal därför att regleringsgraden 
där är måttlig, med bibehållna lågvatten i april 
och i juli-augusti. Växtsamhället och dess sällsyn
taste representant, ävjepilörten Polygonum folio- 
sum, har spelat huvudrollen i de nyligen förda 
domstolsförhandlingarna om Edänge kraftverk. 
Ävjepilörtens samtliga lokaler skulle nämligen 
sättas under vatten om kraftverket skulle byggas. 
Förutom denna starkt hotade fennoskandiska art 
förekommer den troligen lika sällsynta nordslam- 
krypan Elatine orthosperma jämte tretalig slam- 
krypa E. triandra, ävjebrodd Limosella aquatica, 
strandpryl Littorella uniflora, rödlånke Lythrum 
portula, fyrling Crassula aquatica, och de vanli
gare smålånke Callitriche palustris, sylört Subula- 
ria aquatica, Strandranunkel Ranunculus reptans 
och nålsäv Eleocharis acicularis. Om vattenstån
det blir tillräckligt lågt kommer vi att kunna visa 
dessa arter på den blottlagda dyn nedanför starr
bältet.

Inventerarträff

Eftersom Hälsingland omfattar 625 stycken 5x5 
km-rutor, är glesbefolkat, särskilt vad gäller bota
nister, och ligger långt från både Umeå och Upp
sala, är arbetet med Projekt Hälsinglands flora 
drygt. Samtidigt innebär de stora vita fläckarna 
på den floristiska kartan en lockelse. En sådan 
tämligen vit fläck är Hassela i norra Hälsingland, 
dit vi planerar att koncentrera verksamheten 
under botanikdagarna. För att få hjälp med in
venteringen och locka till spännande nyfynd in
bjuder vi till en inventerarträff i samma område 
under några dagar före botanikdagarna. Vi vän
der oss då till botanister med någon vana vid 
inventering för en landskapsflora och tänker oss 
att de kan gå i par med någon av våra ordinarie 
inventerare första dagen för att sedan ge sig ut på 
egen hand.

Anmälningar

Var alltså välkomna till dessa två arrangemang 
vid Hassela sportcenter:

(1) Inventerarträff 24—27 juli 1987
(2) Botanikdagar 28-31 juli 1987

Under inventerarträffen bjuder Gävleborgs Bota
niska Sällskap på mat, logi och biltransporter 
inom inventeringsområdet, Hassela socken. 
Under botanikdagarna blir kostnaderna för fru
kost, lunch och middag 125 kr per dag (det finns 
möjlighet till enskild matlagning i begränsad ut
sträckning). Logi i enkelrum kostar 95 kr per natt 
och i dubbelrum 48 kr per natt. Dessutom kom
mer en kostnad för busstransporter och föreläs
ningssal på ca 100 kr per person att tas ut.

Sänd din anmälan till inventerarträff till Ake 
Ågren, Ringvägen 9 E, 826 00 Söderhamn, tel 
0270-105 03 eller till Anders Delin, Lundnäs 
3279, 820 lOArbrå, tel 0278-400 57. Anmälan till 
botanikdagarna sänder du till Nadja Niordson, L. 
Grevegårdsvägen 25, 421 55 V. Frölunda, tel 
031-47 83 37. Deltagarantalet vid botanikdagarna 
begränsas till 90 personer. Poststämpelns datum 
avgör turordningen. De som kan erbjudas plats 
får i april ett informationspaket med detaljerat 
program och litteraturtips.

Anders Delin, Peter Ståhl, Ulf Swahn och Åke 
Ågren

Studerandestipendier

För att bereda studerande möjlighet att delta i 
botanikdagarna utdelar Svenska Botaniska Före
ningen 10 st stipendier om 800 kr vardera. Berät
tigade att söka dessa är studerande på gymnasie
skolor eller universitetens och högskolornas bio- 
logi-botanikkurser (grundkurs eller påbyggnads
kurs). Medlen skall användas för att täcka kost
nader för kost och logi (helinackordering) under 
botanikdagarna. Pä ansökan anges bara ''stude
randestipendium”. Att den sökande är stude
rande skall styrkas med intyg från läroanstalten. 
Medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen är 
ej nödvändigt. Ansökningarna till årets botanik
dagar skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 
mars 1987. Besked om utdelade stipendier ges 
under april.
Ansökningar sänds till styrelsen för Svenska 
Botaniska Föreningen, c/o Nadja Niordson, L. 
Grevegårdsvägen 25, 421 55 V. Frölunda. Tel 
031-47 83 37."
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Fjärilssamlare i Skandinavien har sedan länge 
noterat, att det efter en första rusch av vårfly
gande nattflyn följer en period under senvår-tidig 
försommar då få arter har sin kläckningsperiod. 
Denna period sammanfaller med den tid då ty
piska vårblommor är slut, medan försommar
blommor ännu inte slagit ut. Det är sannolikt att 
insekter som kräver större kvantiteter nektar, 
som t ex flertalet nattflyn, anpassats så att de 
undviker denna period när födobrist hotar.

En speciell situation drabbar övervintrande 
humle- och getingdrottningar. De anlägger sina 
bon just under senvåren och behöver då mycket 
energi. I den här artikeln visar vi att grönvide 
Salix phylicifolia anpassats till en kort blomnings
period just under denna mellanperiod, och att 
dessa stekeldrottningar är dess främsta pollina- 
törer. Grönvidets blommor är den enda födokäl- 
lan för samtliga nektarätare i studieområdet 
under denna period.

Material och metoder

Observationer gjordes inom en radie av fem kilo
meter från Oulanka biologiska station, belägen i 
Oulanka nationalpark i nordöstra Finland. Stu

dierna utfördes mellan 8 juni och 25 juni 1985, 
vilket täckte hela blomningsperioden. Grönvide 
Salix phylicifolia - en art med vid utbredning i 
norra Fennoskandia - är en dominerande art 
längs stranden av Oulankajoki. Omkringliggande 
områden domineras av torr barrblandskog, 
medan öppna svämmader längs älven kantas av 
björkskog.

Blomningens förlopp observerades för indivi
duella hängen, och på en liten ö i Oulankajoki 
registrerades blomningen hos samtliga individer.

Nektarproduktionen studerades på hängen 
som inneslutits i påsar av nylonstrumpor under 
sex eller tolv timmar; dessa förhindrade alla 
insektbesök. När påsen tagits bort mättes i några 
blommor diametern hos den lilla, klotformade 
nektardroppe som avsöndrats i varje blomma. 
Nektarmängden beräknades från detta mått.

Blombesökare och deras beteende registrera
des under totalt 22 timmar i fält. Blomningsför
loppet hos samtliga blommande arter i området 
följdes.

Eftersom grönvidet är skildkönat krävs det av 
effektiva pollinatörer att de besöker såväl hanliga 
som honliga individer. För att testa om de gör 
detta placerade vi fläckar av färg (Humbrol) på
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mellankroppen hos besökande getingar och hum
lor. Besökarna gavs olika färg beroende på könet 
hos den individ, på vilken de påträffades.

I denna artikel använder vi beteckningen indi
vid för dels enstaka buskar, dels grupper av flera 
buskar, vilka antingen växer isolerat eller är av 
annat kön än en granne som växer tillsammans 
med dem. Det är inte uteslutet att samtliga indi
vid av samma kön tillhör en klon, men med vår 
definition får vi ett konservativt mått på insekter
nas eventuella tendens att besöka endast ett av 
könen.

Den botaniska nomenklaturen följer Lid 
(1974).

Blomningen
Hanhängena hade ungefär dubbelt så många 
blommor som honhängena, i medeltal 123 resp 61 
(SD = 34, n = 19 resp SD = 18, n = 22). Nek
tar produceras hos båda könen på toppen av ett 
stavformat nektarium i blommans bakre del. 
Nektarmängden hos enstaka blommor som skyd
dats från insektbesök i sex timmar uppmättes till 
0,008 p\ (sex blommor av vardera könet; ingen 
mätbar variation). Hos blommor som isolerats i 
tolv timmar uppmättes samma mängd (0,008 /al; 
sex av varje kön). Detta tyder på att det finns en 
mekanism som stoppar nektarproduktionen då 
nektar ansamlas.

Hanhängena producerade nektar och besöktes 
av pollinatörer i 2-3 dagar, honhängena i 3-4 
dagar. De olika hängena på varje individ blom
made nästan samtidigt: utvecklingen hos 33 indi
vider följdes, och ingen av dessa hade blom
mande hängen längre än sex dagar. Under 1985 - 
ett år då vegetationen var ovanligt sent utvecklad 
- blommade grönvidet inom studieområdet mel
lan den 11 och 19 juni.

På den ö i Oulankajoki, där blomningen detalj- 
studerades, var 70 % av de blommande indivi
derna honliga. Många större individer blommade 
inte alls, och bland de som blommade var varia
tionen i antalet hängen stor. Honindivider hade 
mellan 1 och 338 hängen (medeltal för 23 indivi
der: 60), och hanindivider mellan 2 och 285 
(medeltal för 10 individer: 89). Skillnaden mellan 
könen var inte statistiskt signifikant (two-tailed 
Wilcoxon test; ts = 1,221, p > 0,5).

Honindivider hade en tendens att blomma 
något tidigare än hanindivider, och den funktio
nella könskvoten var kraftigt förskjuten mot hon

dominans (5 75 : cf 25) under större delen av 
blomningsperioden. Detta gäller oavsett om be
räkningen görs på antal individer eller antal 
hängen. De sista tre dagarna dominerade dock 
hanindivider, och medelproportionen för dessa 
dagar var 9 15 : O" 85. Att honindivider är något 
tidigare än hanindivider har dokumenterats tidi
gare för andra Salix-arter (Kerner 1891).

Blombesökare och deras beteende

Från den första blomningsdagen besöktes hängen 
av båda könen flitigt av drottningar av Vespula 
norwegica (norsk geting; Vespidae), Bombus 
jonellus, B. hypnorum, B. cingulatus, B. prato- 
rum (humlor; Apidae), och av honor av gökhum
lan Psithyrus flavidus. Många andra insekter 
observerades också som besökare, men var 
antingen för sällsynta eller för lite rörliga för att 
vara effektiva som pollinatörer: Andrena lappo- 
nica (sandbi; Andrenidae), flera arter av dans- 
flugor (Empididae), små parasitsteklar (Ichneu- 
monidae), Formica aff. rufa (skogsmyra; For- 
micidae), svävflugor (Syrphidae), Phaonia incana 
och Lucilia caesar (flugor; Muscidae), myggor 
(Culicidae), nyckelpigor (Coccinellidae) och 
knäppare (Elateridae).

Det var inte ovanligt att finna mer än 10 % av 
alla hängen besökta av en geting eller humla när 
som helst om dagen var solig. Sammanlagt obser
verades flera tusen besök av dessa insekter på 
grönvidet under dess korta blomningsperiod. De 
samlade enbart nektar på blommorna, och ingen 
humla med pollenkorgar sågs någonsin besöka 
grönvidet. Nektarsamlande pågick aktivt alla 
dagar med milt väder, och under perioder av regn 
och på nätter vilade insekterna ofta på hängenas 
läsidor.

Trettiotvå getingar färgmärktes då de besökte 
hanindivider. Fyra av dessa påträffades senare på 
honindivider, och två på andra hanindivider. 
Trettiosju individer märktes på honplantor, och 
två av dem återfanns på honindivider, åtta på 
hanindivider. Nio humlor märktes, och fyra av 
dem sågs de två följande dagarna; de rörde sig 
mellan grön videindivider oberoende av kön. 
Utöver de märkta individerna följdes även tre 
getingar och två humlor då de flög från en individ 
till en granne; denna övergång skedde oberoende 
av individernas kön.

Såväl geting- som humledrottningar besöker 
alltså båda könen hos grönvide och kan således
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Juni/June 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Salix caprea. sälg -------------
Salix phvlicifolia. grönvide ---------------------------------------
Daphne mezereum . tibast ----------------------------------------------------------------
Calypso bulhosa, norna --------------------------------------------------------------------------------
Ranunculus auricomus. majsmörblomma --------------------------------------------- -
Caltha palustris, kabbleka ------------------------------------------------------
Viola sp.. viol -------------------------------------------------
Trollius europaeus, smörbollar -------------------------------------------------
Astragalus alpinus. fjällvedel ---------------------------------------------
Oxytropis campestris, fältvedel ---------------------------------------------
Trientalis europaea. skogsstjärna ---------------------------------------------
Actaea spicata, trolldruva ---------------------------------------------
Rubus saxatilis. stenbär -----------------------------------------
Paris quadrifolia, ormbär -----------------------------------------
Fragaria vesca, smultron -----------------------------------------
Prunuspadus, hägg -------------------------------------
Rubus arcticus, åkerbär -------------------------------------
Geranium sylvaticum. skogsnäva ---------------------------------
Geum rivale. humleblomster ------------------------
Vaccinium vitis-idaea. lingon ------------------------

Fig 1. Blomningsperioder för samtliga arter med insektattraherande blommor som började blomma före den 24 
juni inom studieområdet. Observationerna påbörjades den 8 juni, och ytterligare arter kan ha blommat innan dess. 
Fet stil utmärker arter som besöktes regelbundet av humlor.
Flowering periods of all species which began to flower on or before June 24 in the study area. Records were started 
on June 8, and additional species may have been present before that date. Species in boldface were regularly visited 
by bumblebees.

överföra pollen. I märkningsexperiment med be
sökare på sälg Salix caprea fann van der Werf m fl 
(1981) att humlan Bombus lucorum besökte indi
vider oberoende av deras kön, medan honungs- 
biet Apis mellifera sällan besökte hanindivider.

När humledrottningarna börjar samla pollen 
har äggläggningen påbörjats. De första pollen
samlarna observerades på smörbollar Trollius 
europaeus och kabbleka Caltha palustris då dessa 
började blomma den 18 resp 17 juni. Samtidigt 
började getingdrottningar att söka efter bytesdjur 
i den lägre vegetationen, och efter den 19 juni 
observerades getingar aldrig som blombesökare. 
Bytessök är den ekologiska motsvarigheten hos 
getingar till humlornas pollensamlande. Det ver
kar som om äggläggning hos dessa insekter inte 
börjar förrän tillräckliga näringsresurser för 
avkomman finns tillgängliga.

Samtidigt blommande arter

Grönvidet började blomma omedelbart efter 
sälgen Salix caprea (fig 1). Fram till den 17 juni 
noterades bara två insektattraherande blommor i 
studieområdet, nämligen enstaka exemplar av 
norna Calypso bulbosa och tibast Daphne meze

reum. Nornan saknar emellertid nektar och polli- 
neras genom att lura oerfarna humledrottningar, 
som inte får någon belöning för sitt besök (Wohin 
1975, Boyden 1982). Müller (1873) angav att ti
bast har nektar, men hos tibasten i Oulanka 
kunde vi inte finna någon nektar i blommorna 
trots intensivt letande. På kabbleka Caltha palust
ris, som började blomma den 17 juni, observe
rade vi bara ett besök av en humla. Vad smörbol
lar Trollius europaeus beträffar så besöks dess 
blommor uppenbarligen enbart för pollen (Pell- 
myr, opublicerade observationer), och de första 
stabila nektarkällorna för humlorna var vedlår 
Astragalus och Oxytropis, vilka började blomma 
den 19 juni.

Sammanfattande kommentar

Grönvidets blomning infaller alltså i det under
sökta området under en period då det inte finns 
någon annan nektarkälla för insekterna. Det är 
rimligt att tänka sig att detta utgör en viktig an
passning i sig, eftersom grönvidets pollination blir 
effektivare om inga andra växter konkurrerar om 
pollinatörernas intresse. Genom att individer som 
blommar under den konkurrensfria perioden pol-
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lineras bättre och producerar mera frö har blom
ningsperioden småningom förskjutits.

Vad beträffar getingdrottningarna kan man 
peka på att grönvidets blomningsperiod samman
faller med den korta period då avsaknad av 
näringskällor kombineras med ”rätt” fysiologisk 
status hos getingdrottningarna - dessa slutar näm
ligen att söka nektar när bytesjakten har inletts.

En tidsmässig anpassning av det slag som på
visats här, dvs där en art blir ensam om alla 
nektarätare i ett område, är sannolikt ganska 
ovanlig. Andra Salix-arter kan emellertid vara av 
intresse i detta sammanhang. Iögonenfallande 
hängen och förekomst av nektar hos flertalet 
arter visar att släktet mer eller mindre i sin helhet 
beror av insektpollination. Jämför med det när
stående, men vindpollinerade släktet Populus\

Listor med besökare på olika Salix-arter (refe
renser i Knuth 1898-1904, van der Werf m fl 
1981) är mycket omfattande och kan uppta mer 
än etthundra insektarter. Man kan få intrycket att 
pollineringen sker tämligen ospecifikt. De morfo- 
logiskt enkla blomställningarna tillåter inte heller 
specialisering på någon särskild grupp av blom
besökare.

Specialiseringen hos grönvide har skett på ett 
annat sätt: genom att blomningen infaller under

Recension

Gammal svensk flora som ny

Linné, C. von 1986: Svensk flora. Svensk över
sättning av andra upplagan av Flora svecica 
(Stockholm 1755) av Helge Erickson och Åke 
Ohlmarks. 482 sidor. Utgiven av bokförlaget 
Forum, Stockholm, i samarbete med Svenska 
Linnésällskapet. ISBN 91-37-08862-9. Pris ca 225 
kr (se dock reklamerbjudande i SBT, häfte 5, 
1986).

en period med liten konkurrens och speciell fysio
logisk status hos en grupp av tänkbara pollina- 
törer. Kanske indikerar detta att förmåga att an
passas till situationer (i tid och rum) med föga 
konkurrens av andra blomväxter kan ha varit en 
nyckelfaktor vid utvecklingen av insektpollina
tion inom släktet Salix.

Denna studie utfördes i samband med ett projekt finan
sierat av Crafoordstiftelsen.
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Linné är en av de få gestalter i den svenska kul
turhistorien som kunnat bevara sin lyskraft under 
mer än två hundra år. Hans grundläggande arbe
ten om växter och djur är fortfarande oumbärliga 
lagböcker för botanister och zoologer. Han skrev 
dem på latin, dåtidens internationella vetenskap
liga språk, som emellertid blivit alltmer svårtill
gängligt för våra dagars forskare.

Hans berömmelse hos en nutida svensk läse
krets vilar främst på hans reseskildringar. Hans
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resor i skilda delar av Sverige (Lappland 1732, 
Dalarna 1734, Öland och Gotland 1741, Väster
götland 1746 och Skåne 1749) utges fortfarande i 
nya upplagor, ofta kommenterade och tillrätta
lagda med modernt språk. De är fyllda av skarp- 
ögda iakttagelser, inte bara om växter, djur och 
stenar utan också om alla former av mänskligt liv: 
åkerbruk, boskapsskötsel, sjukdomar, folktro. 
Linné har i betydande omfattning format vår bild 
av livet i Sverige under sjuttonhundratalets förra 
del.

Åtskilliga av Linnés smärre skrifter om växter, 
djur, medicin och praktisk ekonomi har under 
senare år översatts från latin till svenska, främst 
genom Svenska Linnésällskapets försorg. Det 
gäller i många fall doktorsavhandlingar, som 
Linné skrev och efter tidens sed lät sina lärjungar 
försvara. Flertalet av hans större latinska arbeten 
har emellertid förblivit oöversatta.

Det är därför en stor händelse i svensk littera
tur att hans Flora svecica nu utkommit på svenska 
som Svensk flora. Detta har en lång förhistoria. 
På 1950-talet gjorde Helge Erickson, kassör i 
Jernkontoret, en översättning, som han erbjöd 
Svenska Linnésällskapet. Projektet förföll genom 
Ericksons bortgång. På 1970-talet gjorde den 
mångsidige och otroligt flitige humanisten profes
sor Åke Ohlmarks en ny översättning, oberoende 
av Ericksons, som han fullbordade strax före sin 
död. Den föreliggande utgåvan bygger på Erick
son i fråga om de högre växterna och på Ohl
marks för kryptogamerna. De båda versionerna 
har granskats kritiskt av respektive lektor Sven 
Kilander och docent Roland Moberg, övrig text 
av docent Gunnar Broberg, alla i Uppsala.

Flora svecica kom ut i en första upplaga 1745. 
Den andra, betydligt utvidgade och omarbetade 
upplagan, som här översatts, är från 1755. De tio 
åren innebar inte enbart många nytillkomna 
arter, inte minst från resorna i Västergötland och 
Skåne, utan också ett helt nytt system för växter
nas namn. År 1753 utgav Linné det stora verket 
Species plantarum (växternas arter), där han in
förde en ”binär nomenklatur”. En växts namn 
bildas av två ord, släktnamn och artepitet, t ex 
Anemone hepatica (blåsippa), Anemone nemo- 
rosa (vitsippa). ”Planta nostra” (min blomma) 
hette 1745 Linnaea floribus geminatis (dvs blom
morna sitter två och två tillsammans). År 1755 
heter den, liksom idag, Linnaea borealis, f ö den 
enda växt som Linné funnit skäl att avbilda i sin 
flora. Den binära nomenklaturen slog snabbt ige

nom i den vetenskapliga världen och är fortfa
rande den enda godtagna enligt de regler som 
finns för namnsättning av växter och djur.

Den andra upplagan innehåller 1300 arter, var
av några betecknade som tvivelaktiga. De flesta 
(933 arter) är fanerogamer. Linné använde inte 
denna term, som infördes först på 1790-talet, för 
vad som utgjorde de 23 första klasserna i sexual
systemet. Klass 24 (kryptogamer) upptog 367 
arter, uppdelade i ormbunkar, mossor, alger (dit 
även lavarna räknades) och svampar. Att Linné 
ägnade mindre intresse åt kryptogamerna skall 
inte läggas honom till last. Mikroskop med högre 
förstoring, som från 1800-talets början ledde till 
nydaning inom kryptogamsystematiken, fanns 
inte på hans tid.

Självklart är den svenska floran, liksom alla 
Linnés botaniska arbeten, ordnad efter sexualsys
temet som han framställde redan i Systema natu
rae (Naturens system), tryckt i Holland 1735. De 
23 första klasserna bygger på antal ståndare och 
deras placering i blomman. Varje klass indelas i 
ordningar efter antalet pistiller. Ordningarna 
innehåller ett eller flera släkten, släktena en eller 
flera arter. Inom arterna förekommer ibland 
varieteter, betecknade med de grekiska bokstä
verna a, ß och y. Begreppet familj förekom inte i 
Linnés systematik; det kom i bruk vid 1700-talets 
slut. Sexualsystemet var konstlat och sammanför
de ibland ganska olikartade växter i samma 
grupp. Det visade sig emellertid ofta användbart 
för en snabb identifiering av en växt. Det behöll 
sin ställning i växtsystematiken åtminstone till 
mitten av 1800-talet, då det började ersättas av 
mer eller mindre ”naturliga” system. I Krok & 
Almquist, Svensk flora, med vars hjälp generatio
ner av skolungdomar med större eller mindre för
tjusning räknat ståndare och pistiller, möter man 
ännu i senaste upplagan (1984) en ”Huvudnyckel 
1”, som på 17 sidor sammanfattar Linnés 250 år 
gamla system.

”Flora svecica är en af de fullkomligste Florae 
som verlden sedt” skriver Linné med känd själv
medvetenhet i en av sina många självbiografier. 
Detta var säkerligen riktigt på hans tid. Hans 
artbegrepp var ofta vidare än nutidens. Många av 
hans varieteter är nu goda arter. Av högre växter 
upptar våra floror åtminstone dubbelt så många 
arter som Flora svecica. Många nya arter har ur
skilts på systematiska karaktärer. Åtskilliga har 
invandrat i sen tid, andra har försvunnit. Sjö
nöten (Trapa natans) anger Linné från två fynd
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orter: Misterhults socken i Östergötland (!) och 
Lemnhults socken i Småland ”ej insamlad av 
mig”. Den kända lokalen sjön Immeln i Skåne, 
där arten fanns mellan 1871 och 1916, var okänd 
på Linnés tid. En sentida skånebotanist noterar 
att loppörten (Inula pulicaria, nu Pulicaria vulga
ris) ”växer i Skåne, på ställen där regnvatten stag
nerat; här och där i Lund på själva gatorna.” Den 
sågs i Skåne (Falsterbo) senast år 1908.

”Fortfarande är Flora svecica en användbar 
fältflora, som man klarar sig långt med” skriver 
utgivarna i förordet. Detta påstående, i god lin- 
neansk anda, är nog betydligt överdrivet. Boken 
är ett historiskt dokument, en intressant översikt 
över botanikens ståndpunkt vid 1700-talets mitt 
men framför allt en ypperlig vägledning i tidens 
hushållning. På frihetstiden dominerade nytto
tänkandet, även inom botaniken. Linnés resor 
företogs med uppenbara avsikter att utforska om 
nya naturprodukter kunde frambringas inom lan
det, inte minst för att undvika import av dyra 
utländska varor. Botaniken hade vuxit fram ur 
medicinen. De gamla örtaböckerna värderade 
växterna främst som botemedel mot sjukdomar. 1 
Svensk flora spelar uppgifter om växternas an
vändbarhet som föda, medicin för människor och 
djur eller i teknik och industri en betydande roll.

Fragaria vesca (smultron) berömmes: ”Genom 
att varje år äta stora mängder färska bär har jag 
under många år varit helt befriad från min elak
artade podager”. För Aconitum napellus (storm
hatt) varnar han däremot bestämt: ”En inom 
botaniken okunnig men över sin lärdom skry
tande kirurg ordinerade bladen av denna växt för 
en sjuk person, men då denne vägrade förtära 
dem, åt han själv upp dem och dog härav.”

Fraxinus excelsior (ask) ”växer mycket fort på 
öppen mark. Evelyn (engelsk botanist) berättar 
att en engelsman härigenom på kort tid genom 
plantering av detta träd förtjänat 100 000 duka- 
ter.” Något för våra dagars odlare av energisko
gar? Dendrologer och genetiker bör observera att

”en hybrid mellan gran och tall har ehuru sällan 
iakttagits” (på fyra angivna lokaler). "Flera av 
mig sedda exemplar har varit sterila och ej möj
liga att hänföra till någon hittills beskriven art."

Det korthuggna floraspråket får ibland ett poe
tiskt skimmer. Om Anemone hepatica (blåsippa) 
- med det nu vedertagna namnet Hepatica nobilis 
som synonym! heter - det: "När blåsippans 
blomning börjar, då börjar aspdungarna skifta i 
grått och björklundarna i rött, då leker norsen, då 
börjar gräsen växa upp vid vattnet. Blåsippan går 
i spetsen för lundflorans skara.” Dianthus arena- 
rius (sandnejlika): ”Växten fyller nattetid Skånes 
sandslätter med den allra starkaste och ljuvligaste 
vällukt.”

Lärdomshistorikern professor Gunnar Eriksson 
har försett boken med en efterskrift, där den sätts 
in i sitt botanikhistoriska sammanhang. En rad 
föregångare och efterföljare redovisas i denna 
korta men innehållsrika översikt över den sven
ska floristiken. Han gör ett värdefullt påpekande 
att Linné (i sitt förord) redan hade de växtgeogra
fiska huvuddragen klara för sig. Linné förtecknar 
också vad som långt senare skulle komma att kal
las ”landskapsblommor”.

Till sist några ord om den märkliga devis Lau
datur et alget, som står på titelsidans baksida, mitt 
emot dedikationen till ”Greven och Herren Herr 
Carl Gyllenborg, Konungens och Konungariket 
Sveriges Riksråd”. Devisen, hämtad från den 
romerske författaren Juvenalis, finns inte i första 
upplagan. Den översättes här ”Dygden beröm
mes men fryser”. Åke Berg (Linnésällskapets års
skrift 47, 1964) diskuterar tänkbara orsaker (ute
bliven lönehöjning, brytningen med den berömde 
botanisten Haller i Bern) till att den känslige 
Linné, ”botanisternas furste”, på höjden av sin 
berömmelse, ibland hade melankoliska stunder, 
då han, för att tala modernt språk, ”mådde då
ligt”.

Ove Almborn
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På senhösten 1946 fann framlidne amatörbotanis
ten Oskar Lönnqvist i Overtorneå sensationellt 
Thelypteris palustris (kärrbräken) på Armasjärvi- 
myren någon mil SSV om Overtorneå i östra 
Norrbotten (Lönnqvist 1948). Thelypteris växte 
rikligt vid en gölkant och längs en liten bäck 
genom artrik rikkärrsvegetation. Några år senare 
rapporterade framlidne kantorn i Pajala, Axel 
Granberg, ett ännu nordligare fynd av arten från 
Poronmaanjänkkä, ett rikkärr vid berget Ju- 
pukka en mil NV om Pajala (Granberg 1956). De 
närmaste då kända svenska lokalerna låg i Jämt
land och Medelpad, ett femtiotal mil i sydvästlig 
riktning.

Några ytterligare lokaler i Norrbotten utöver 
de två nämnda (fig 1) har hittills inte upptäckts. 
Närmaste svenska lokal ligger i Edsele i Ånger
manland, se Bergström & Sohlin (1982). En av 
Hultén (1971) angiven förekomst vid kusten i 
norra Ångermanland är felaktig.

Kärrbräken har en cirkumpolär utbredning 
(Hultén 1962) och når sin nordgräns på Pajala- 
lokalen samt på en lokal strax N om den nordli
gaste viken av Vita Havet (se Jalas & Suominen 
1972). I Finland ligger de två nordligaste fynd

orterna strax S polcirkeln, på ungefär samma 
breddgrad som Armasjärvi. Den ena lokalen är 
ett björkdominerat rikkärr (ca 100 rn ö h) i övre 
Kaakamajokiområdet, Alatornio kommun, tre 
mil OSO om Armasjärvi (Ahti 1959). Den andra 
är en eutrof bäckstrand i Oulankaområdet (Kuu- 
samo), nära gränsen mot Salla kommun (Söyrinki 
& Saari 1980).

Både Armasjärvimyren och Poronmaanjänkkä 
har stora botaniska skyddsvärden och ingår i ny
bildade naturreservat. Vegetationsinriktade 
naturinventeringar av båda reservaten har gjorts 
av Elveland (1980 a, b) och en biologisk-kemisk 
undersökning av tre torvlagerföljder från Armas
järvimyren har gjorts av Ohlson (1982).

Syftet med den undersökning som presenteras 
här har varit att genom biologisk-kemisk lager- 
följdsanalys belysa beståndshistoriken för The
lypteris på lokalerna i förhållande till myrarnas 
allmänna utveckling samt att ge en översiktlig 
beskrivning av vegetation och ståndortsförhållan- 
den på Armasjärvimyren och Poronmaanjänkkä. 
Arbetet är ett första steg i en planerad större 
undersökning av ekologin hos Thelypteris palust
ris samt artens tidigare förekomst i norra Sverige.
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Fig 1. Läget av de två kända lokalerna för kärrbräken i 
Norrbotten. ☆ Poronmaanjänkkä, ★ Armasjärvi- 
myren.
The situation of the two known localities for Thelypteris 
palustris in the province of Norrbotten, north Sweden. 
☆ the rich fen Poronmaanjänkkä near Pajala, ★ the 
rich fen Armasjärvimyren near Övertorneå. The global 
distribution of Thelypteris palustris reaches its northern 
limit at Poronmaanjänkkä.

Den botaniska nomenklaturen följer för kärlväxter Lid 
(1974), bladmossor i huvudsak Nyholm (1954-69), 
levermossor Arnell (1956) och vitmossor Isoviita 
(1966).

Armasjärvimyren

Myren (areal ca 70 ha; latitud 66°18\ longitud 
23°34’) ligger vid sjön Armasjärvis sydände och är 
naturreservat sedan 1976. Reservatets centrala, 
intressantare delar nås lätt genom en kort prome
nad från landsvägen mellan byn Armasjärvi och 
Ekfors.

Myrens nivå är ca 50 m ö h. Torvtäckets mine- 
raljordsunderlag lyftes av landhöjningen ur Lito- 
rina-havet för omkring 4000 år sedan, i mitten av 
det subboreala skedet (jfr Berglund 1968). Detta 
var i den s k värmetidens slutfas, då ett mer kon
tinentalt klimat rådde i dessa trakter (bl a högre 
sommartemperatur och lägre nederbörd). Nivån 
på HK (högsta kustlinjen; Halden 1933) är i om
rådet ungefär 210 m ö h.

Områdets berggrund är röd Linagranit med 
senkarelskt ursprung (Ödman 1957), en ”sur” 
bergart som inte kan förklara den uppenbart goda 
näringstillgången i myren. En påverkan från 
bergartslinser och/eller jordarter av från växt- 
näringssynpunkt betydligt gynnsammare kemisk 
sammansättning än Linagranitens måste före
ligga. Inflytande av skalgrusavlagringar (jfr Hal
den 1917, 1921, Fromm 1965) kan ej uteslutas, 
men måhända är inverkan av ultrabasiska, lätt
vittrade skiffrar den mest sannolika orsaken till 
eutrofin.

Kemisk analys av vatten från gölar på myren 
(Elveland 1980 a) och av torv (Ohlson 1982) visar 
på för rikkärr i regionen tämligen normala pH- 
värden och halter av K+ och Mg2+ (pH 7,1-7,3 i 
gölvatten sommartid och pLI 5,5-6,5 i vattenext- 
rakt av yttorv, K+ och Mg2+ ca 25 resp 100 
(umol/1 i gölvatten sommartid). Däremot är, spe
ciellt i gölvattnet, elektrolytisk ledningsförmåga 
samt halten av Ca2+, Na+ och CD ovanligt hög, 
särskilt halterna av de två senare. Sommartid 
noteras i gölvattnet värden på resp ca 400 yuSie- 
mens/cm och 2100, 900 samt 2300 /u.mol/1. Hal
terna av Na+ och CD är ca tio gånger högre än 
vad som är normalt i norrbottniska rikkärr. Vär
dena ligger mer i nivå med de som kan uppmätas 
vid norrbottenskusten i grunda, gyttjiga, igen
växande bäcken vilka är på väg att avsnöras från 
havet, men som står under brackvatteninflytande 
vid mycket höga vattenstånd (jfr Elveland 1976, 
1981). Vilka geokemiska förhållanden som ligger 
bakom de höga värdena på Armasjärvimyren är 
än så länge en öppen fråga.

Torvmäktigheten i myrens centrala delar upp
går till ett par meter (jfr fig 6). I de grunda gölar 
som bildar ett sammanhängande komplex i 
myrens centralparti förekommer flera dm tjocka 
gyttjelager rika på blåalgrester.

Myrens hydrologi har förändrats genom dik- 
ningar i flera omgångar fram till på 1930-talet. 
Detta har påverkat vegetationen, speciellt i kant
områdena. Centralpartiets inkl Thelypteris-stånd-
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Fig 2. Riklig förekomst av kärrbräken vid en liten bäck genom rikkärret Armasjärvimyren. Foto JE 1979-10-01.
A dense stand of Thelypteris palustris along a brooklet through the rich fen Armasjärvimyren. Photo JE 
1979-10-01.

orternas hydrologi torde dock vara måttligt på
verkad under de senaste 30-40 åren.

Klimatet i området är svagt lokalkontinentalt 
med medeltemperaturer för året resp juli på 0 och 
15°C. Vegetationsperiodens längd (enligt Langlet 
1937 definierad som antalet dygn under året med 
en medeltemperatur ^ 6°C) är ca 120 dygn. Som
marens längd (antalet dygn med medeltempera
tur 35 10°C) är ca 85 dygn. Årsnederbörden är ca 
470 mm, varav ca 35 % faller under juni-augusti 
och 40 % som snö. Antalet dygn med snötäcke är 
ungefär 190.

Slätter, storkreatursbete och torvströtäkt har 
tidigare förekommit på myren, men ej berört de 
floristiskt mest intressanta, centrala delarna inkl 
ståndorterna för Thelypteris. Dessa kulturinfluen
ser upphörde för gott i början av 1950-talet.

Vegetationen

Armasjärvimyren är i stort en s k biandmyr, en 
mosaik mellan kärrpartier, som bevattnas av

både nederbörd och fastmarksvatten samt mosse
partier, som enbart nås av nederbördsvatten (jfr 
Booberg 1930, Osvald 1933, Elveland 1976). 
Kärrpartierna, som arealmässigt dominerar 
myren, är mestadels artrika och hyser ett flertal 
arter som är karakteristiska för rikkärr.

I de centrala gölarna förekommer märkligt nog 
ruggar av Scirpus tabernaemontani (blåsäv) samt 
längs gölstränderna Carex mackenziei (norsk
starr). Båda har sina närmaste förekomster på de 
bottniska havsstränderna (se Hultén 1971) och 
torde ha funnits mycket länge på myren, möjligen 
ända sedan området avsnördes från havet. (I ett 
par torvprofiler har blåsävfrukter noterats ned till 
en knapp meters djup, Ohlson 1982.) Att havs- 
strandsväxterna kan hålla sig kvar torde främst 
bero på de ovannämnda, särpräglade kemiska 
förhållandena i gölvattnet, med osedvanligt höga 
halter av Na+, Ca2+ och Cl".

Mjukmattorna och fastmattorna kring gölarna 
hyser en lång rad arter som indikerar näringsrike
dom. Exempel bland kärlväxterna är Carex rari-
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Fig 3. Kärrbräken bland vass, blåsäv och kärrdunört på Armasjärvimyren. Foto JE 1979-10-01.
Thelypteris palustris among Phragmites communis, Scirpus tabernaemontani and Epilobium palustre on the rich fen 
Armasjärvimyren. Photo JE 1979-10-01.

flora (myggstarr - även dess hybrider med C. 
limosa, dystarr, och C. magellanica, sumpstarr), 
C. diandra (trindstarr), Triglochin palustre (kärr- 
sälting), Scirpus quinqueflorus (tagelsäv), Ham
marbya paludosa (myggblomster) och Salix myr- 
sinites (glansvide). Bland mossorna märks bl a 
Drepanocladus intermedius, D. badius, Catosco- 
pium nigritum (svartknoppsmossa), Oncophorus 
virens, Leiocolea bantriensis, Scapania hyper- 
borea, Sphagnum teres samt - på de blötaste stäl
lena - Drepanocladus tundrae, Calliergon gigan- 
teum och Scorpidium scorpioides (kärrklomossa).

Ett stort bestånd av Phragmites communis 
(vass) gränsar till gölområdet. I vissa gölar kon
kurrerar vassen framgångsrikt med blåsäven. 
Bottenskiktet i vassområdets artrika fastmattor 
domineras ofta av Sphagnum teres, men även S. 
warnstorfii, Tomentypnum nitens (gyllenmossa),

Helodium blandowii (kärr-kammossa), Paludella 
squarrosa (piprensarmossa), Campylium stella- 
tum (guldspärrmossa) och Drepanocladus inter
medius är vanliga. Framför allt där markvattnet 
är rörligt påträffas Drepanocladus badius samt 
levermossorna Odontoschisma elongatum och 
Saccobasis polita.

Bland de krävande kärlväxter som i huvudsak 
förekommer i vassområdet kan nämnas Saxifraga 
hirculus (myrbräcka) och Dactylorhiza traunstei- 
neri coll. (sumpnycklar). Även Gymnadenia 
conopsea (brudsporre) noteras.

Från vassbeståndets NO del rinner en liten 
bäck norrut genom sviktande mjukmattor där 
brunmossorna Calliergon giganteum och Dre
panocladus intermedius spelar en viktig roll. Här 
växer Thelypteris rikligast. Ormbunken förekom
mer ymnigt längs bäckens övre del, just i kanten
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mot bäckfåran (fig 2). Den går också ut i vass
beståndet något 15-tal m. Man kan se vital men 
något spenslig Thelypteris tillsammans med både 
Phragmites och Scirpus tabernaemontani (fig 3).

Längs bäckloppet blir Thelypteris upp till drygt 
halvmeterhög och bladen står ställvis mycket tätt. 
Åtminstone vissa somrar (t ex 1979) är sporbild
ningen god till skillnad från förhållandena på 
Poronmaanjänkkä, där vitaliteten är betydligt 
sämre (se nedan).

På de blötare ståndorterna, som är de gynn
sammaste, är Triglochin palustre (kärrsälting) 
följeväxt till Thelypteris. Där det är torrare och 
fastare substrat förekommer mer lågväxta orm- 
bunksskott tillsammans med stora mängder And
romeda polifolia (rosling).

Det ursprungliga fyndet av kärrbräken gjordes 
i en gölkant ett hundratal m S om den ovan be
skrivna förekomsten (Lönnqvist 1948). Arten 
växer fortfarande på ett par ställen i detta om
råde, bl a i vassbeståndets östra kant. Skotten 
står både i Sphagnum teres- och Drepanocladus 
intermedius-mattor, men blir betydligt glesare 
och lägre i vitmossan och har här svag eller obe
fintlig sporbildning.

Poronmaanj änkkä

Myren Poronmaanjänkkä (areal ca 30 ha; latitud 
67°17’, longitud 23°14’) utgör ca en tredjedel av 
naturreservatet Jupukka. Myren ligger under 
SV-sluttningen av det i Paj ala-trakten välkända 
utflyktsmålet Jupukka, ett litet skogsberg (277 
m ö h) från vars topp utsikten är god över det 
omgivande, låglänta och tämligen flacka mosaik
landskapet av stora myrkomplex och föga diffe
rentierade moränslätter. Myren nås lätt till fots 
från väg 400, till vilken reservatet gränsar i V och 
SV.

Myren ligger ca 165 m ö h. Vid högsta kustske
det i norra Norrland, för ca 9000 år sedan, nådde 
stora, skyddade havsvikar långt in i nordöstra 
Norrbotten (jfr Berglund 1968, Königsson 1981). 
Strandlinjen av en flik av en sådan vik gick längs 
Jupukkas sluttning vid den nutida 175 m-nivån (se 
Fromm 1965). HK är emellertid svagt utbildad i 
terrängen på grund av det för svallning skyddade 
läget. Mineraljordsunderlaget till den nuvarande 
myren lyftes ur havet några hundra år senare 
(landhöjningen var då betydligt snabbare än nu) 
och vegetationen kunde börja vandra in. Detta

inträffade någon gång under mycket tidig värme
tid - klimatet var möjligen något bättre än nu. 
Värmetidens temperaturmaximum kom emeller
tid ett par årtusenden senare (jfr Berglund 1968).

Området tillhör det s k Pajala-fältet, vars berg
grund ingående studerats av Fredholm (1886) och 
Eriksson (1954); se även Ödman (1957). Berg
grunden anses tillhöra den lapponiska associatio
nen inom den karelska urbergscykeln. Myren lig
ger i sin helhet inom ett stråk som domineras av 
basiska vulkaniter, delvis med sedimentinlag
ringar. På Jupukkas topp går järnmalmsförande, 
lättvittrade och mycket mörka jaspiskvartsiter 
och dolomitisk kalksten i dagen. Växtnäringsrike- 
domen i det översilande vatten som påverkar 
huvuddelen av myren torde ha ett klart samband 
med de berggrundsgeologiska förhållandena.

Kemiska analyser av myrvattnet har endast ut
förts i liten omfattning och mest i källpåverkade 
partier. De tillgängliga värdena pekar dock på 
tämligen ordinära rikkärrsförhållanden med cir- 
kumneutralt (pH ~ 7) myrvatten vars lednings
förmåga ligger strax under 100 /uSiemens/cm. 
Na+-halten är endast en tiondel av värdena från 
gölarna på Armasjärvimyren och CE-värdena 
försvinnande små. Kemiska influenser av den 
”marina typ” som föreligger på Armasjärvimyren 
förekommer sålunda ej. Även Ca2+-halterna är 
mycket lägre än på Armasjärvimyren, ca 200-300 
(U.mol/1 mot ca 2000 /u.mol/1.

Torvmäktigheten i de djupaste partierna är 
omkring tre m (jfr fig 7).

Myrens hydrologi är relativt ostörd av mänsk
liga ingrepp med undantag för den SV delen där 
en vägrätning med åtföljande dikning och byg
gande av vägtrummor medfört vissa uttorknings- 
effekter. De centrala partier där Thelypteris 
palustris växer är dock opåverkade. Här förelig
ger istället en diffus påverkan från ett slags ”brun
nar” eller mycket små gölar där en svag källvat
teninfluens är märkbar. Mer distinkta källor finns 
på några håll i fastmarkskanten i myrens övre del 
(i anslutning till berget).

Klimatkaraktären påminner om den som ovan 
beskrivits för Armasjärvi, men förhållandena är 
till följd av det nordligare läget något kärvare. 
Medeltemperaturen för året resp juli är —1 och 
13°C. Vegetationsperiodens längd (enligt Langlet 
1937) är 110 och sommarens längd 75 dygn. Års- 
medelnederbörden är 450 mm. Härav faller 35- 
40 % under juni -augusti och 35-40 % som snö. 
Antalet dygn med snötäcke är ca 200.
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Fig 4. Ståndort för kärrbräken i rikkärret Poronmaanjänkkä. Svagt källpåverkad ”lösbottenbrunn” i vars kanter 
Thelypteris växer bland trindstarr, dystarr, vegetativ ängsull och vattenklöver osv. 1 det grunda vattnet syns 
Calliergon richardsonii. Foto JE 1978-08-13.
A site for Thelypteris palustris in the rich fen Poronmaanjänkkä. The shallow pool with a muddy bottom is slightly 
influenced by spring water and surrounded by Carex diandra, C. limosa, Eriophorum angustifolium and Meny- 
anlhes trifoliata etc. The moss Calliergon richardsonii is seen in the shallow water. Photo JE 1978-08-13.

Myrens skyddade, solöppna läge under Ju- 
pukkas sydsluttning medför ett för vegetationen 
gynnsamt lokalklimat. Till detta bidrar att myren 
ligger i lä för nordliga-östliga vindar. Under klara 
sommarnätter med stark värmeutstrålning till 
atmosfären "rinner” dock kalluft till från berget 
och frostrisken kan vara större än i sluttningen 
och uppe på berget.

Slåtter har förekommit på Poronmaanjänkkä 
till i början av 1950-talet. Betydande delar av 
myren bärgades. Slåttern torde, åtminstone vissa 
år, även ha berört de områden där Thelypteris nu 
förekommer.

Vissa delar av myren har förr betats av nöt
kreatur. Djuren vallades ”på skogen” och man

såg till att de partier av myren som skulle slås 
skonades från bete i görligaste mån. Däremot fick 
djuren beta återväxten i de torrare partierna 
under kortare perioder efter slåttern.

Poronmaanjänkkä (översatt från finskan unge
fär ”Renlandsmyren”) är sedan gammalt känd 
som ett sommarbetes- och genomgångsland för 
renar. Numera förekommer endast strörenar, 
men fortfarande kan renstigar och betesspår lätt 
lokaliseras. Renbetet och -trampet har haft avse
värd betydelse för vegetationsdifferentieringen 
och fysionomin inom de delar av myren där renar 
tidigare vistats särskilt ofta.
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Fig 5. Småvuxen kärrbräken bland trindstarr, ängsull och vattenklöver m m i kanten av en ”lösbottenbrunn" (jfr 
fig 4) i rikkärret Poronmaanjänkkä. Photo JE 1978-08-13.
Small Thelypleris palustris shoots (length of leaf laminae 10-15 cm) among Carex diandra, Eriophorum angusti- 
folium and Menyanthes trifoliata etc., on the site shown in Fig. 4. Photo JE 1978-08-13.

Vegetationen

Poronmaanjänkkä är till stor del ett rikkärr där 
artrika björkkärrsfastmattor dominerar, framför 
allt i kanterna. Dessa björkkärr torde ha domine
rat även för ett århundrade sedan - i lagaskiftes- 
handlingarna från 1886 talas t ex om ”myrkärr, 
dvergskog”. De lågvuxna glasbjörkarna (2-5 m) 
står även i nutiden glest.

Den mest typiska björkkärrvegetationen finner 
man i myrens NV del. Menyanthes trifoliata (vat
tenklöver) och Carex diandra (trindstarr) domi
nerar i fältskiktet - den senare övervägande gles- 
och lågvuxen samt mestadels vegetativ. Fram
trädande är också Calamagrostis neglecta (mad- 
rör), Poa alpigena (nordgröe), Carex dioica (nål
starr), C. magellanica (sumpstarr), Triglochin 
palustre (kärrsälting), Scirpus caespitosus (tuv- 
säv), Oxycoccus quadripelalus (tranbär) samt

Melampyrum pratense (ängskovall). Rikkärrsväx- 
terna Dactylorhiza traunsteineri coll. (sumpnyck- 
lar) och Gymnadenia conopsea (brudsporre) är 
spridda i yttre delen av björkkärret och möjligen 
något gynnade av det rentramp som förekommer.

Bottenskiktet är en svällande, småvågig matta 
där Tomentypnum nitens (gyllenmossa) och Aula- 
comnium palustre samt den purpurröda Sphag
num warnstorfii omväxlande dominerar. Många 
andra näringskrävande arter förekommer, t ex 
Paludella squarrosa (piprensarmossa), Helodium 
blandowii (kärr-kammossa) och Bryum pseudo- 
triquetrum coll. (kärrnickmossa).

I myrens centrala delar förekommer öppna, 
något fuktigare partier med många av björkkär
rets arter men även en del mera fuktighetskrä- 
vande arter som Pedicularis palustris (kärrspira), 
Stellaria crassifolia var. paludosa (sumparv), Epi- 
lobium palustre (kärrdunört) och Saxifraga hircu-
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lus samt bland mossorna bl a Mnium rugicum och 
Sphagnum teres. Myrbräckan växer rikligast (upp 
till ca 250 blommande stjälkar per m2) där tät- 
packad Sphagnum warnstorfii och Tomentypnum 
nitens dominerar bottenskiktet och markytan är 
småknagglig av tidigare rentramp.

Thelypteris palustris, som är Poronmaanjänk- 
käs största botaniska begivenhet, växer runt 
några svagt källpåverkade, lösbottenartade 
”brunnar” i ett öppet kärrparti i den centrala 
delen av myren (fig 4). Brunnarnas grunda vatten 
är mer eller mindre uppfyllt av frodvuxen Callier- 
gon richardsonii och i kanterna, där mosstäcket 
är glesare, växer en frodig bård i huvudsak be
stående av Carex diandra, C. limosa (dystarr; 
mest vegetativ, ovanligt bredbladig samt mer el
ler mindre nedliggande), Eriophorum angusti- 
folium (ängsull; vegetativ), Epilobium palustre, 
Stellaria crassifolia var. paludosa och Menyanthes 
trifoliata (fig 4). Ormbunken är ovanligt småbla- 
dig (som mest ca 15 cm långa bladskivor) och 
växer i täta samlingar just utanför den smala bår
den av frodig kärlväxtvegetation i brunnarnas 
periferi (fig 5). Skotten står i ett mestadels slutet 
men luckert mosstäcke som till största delen bil
das av Paludella squarrosa, Calliergon strami- 
neum och Mnium rugicum. Sporbärande blad har 
ej noterats trots att myren besökts vid upprepade 
tillfällen under perioden 1978-1985.

Det verkar som om Thelypteris är på retur på 
denna lokal. Vissa av brunnarna är nämligen 
kraftigt igenvuxna och saknar kärrbräken i kan
terna, andra är stadda i tydlig igenväxning, vilket 
på sikt missgynnar ormbunken. Igenväxningen 
följer följande schema:

(A) Brunn med fri vattenspegel och en bård av 
frodig kärlväxtvegetation (mest Carex diandra, 
C. limosa och Eriophorum angustifolium) i kan
terna.

(B) Calliergon richardsonii fyller upp vattnet som 
så småningom grundas upp av förna, slam osv.

(C) Kärlväxterna i kantbården expanderar genom 
vegetativ förökning ut över Calliergon richard- 
sonii-mattan och samtidigt kommer bl a Paludella 
squarrosa och Calliergon stramineum in i botten
skiktet.

(D) Täcken av främst Aulacomnium palustre och 
Tomentypnum nitens inkräktar sakta på den forna 
brunnens yta. Fältskiktet glesnar.

Stadierna A-C är gynnsamma för Thelypteris 
som då har goda ståndortsbetingelser i en smal 
zon mellan ”bårdvegetationen” och de svällande 
mattor av Aulacomnium palustre och Tomentyp
num nitens som omger brunnarna. Stadiet D 
innebär emellertid att Thelypteris så småningom 
försvinner. Man kan på ett par ställen vid igen
växande brunnar se starkt tynande, endast 4-5 cm 
långa bladskivor av kärrbräken i mattor av Aula
comnium och Tomentypnum som koloniserat i 
sen tid, kanske under de senaste 15-20 åren.
För en mer detaljerad beskrivning av vegetation 
och miljöförhållanden på de två Thelypteris-loka
lerna hänvisas till Elveland (1980 a, b).

Material och metoder vid lagerföljdsanalysen

Beskrivningen av beståndshistoriken för Thely
pteris palustris och den allmänna myrutvecklingen 
grundas på analys av kompletta torvlagerföljder 
från tre provpunkter på vardera myren. Strati- 
grafin på de tre provtagningsställena på respek
tive myr uppvisar stora likheter, varför endast ett 
lagerföljdsdiagram från vardera myren redovisas 
(fig 6 och 7).

På Armasjärvimyren är två av provpunkterna 
(1-2) belägna i anslutning till en gölkant där The
lypteris saknas i nutiden (närmaste förekomst ca 
150 m bort). Provpunkt 1 ligger någon meter från 
vattenlinjen, i en sviktande Carex rariflora - Tri- 
glochin palustre - Drepanocladus intermedius- 
fastmatta med rikligt inslag av bl a Andromeda 
polifolia, Empetrum hermaphroditum (nordkråk
ris), Oxycoccus quadripetalus, Drosera rotundi- 
folia (rundsileshår), Sphagnum teres och Palu
della squarrosa.

Provpunkt 2 är belägen i ett glest bestånd av 
Scirpus tabernaemontani ett par dm ut i den 
grunda gölen.

I en torr fastmatta, nära upprinnelsen av den 
lilla bäck där ormbunken idag har sin ymnigaste 
förekomst på myren (fig 2), är provpunkt 3 belä
gen (fig 6). Ormbunken växer ca 3 m från själva 
borrpunkten där vegetationen karakteriseras av 
Empetrum hermaphroditum, Andromeda poli
folia, Triglochin palustre, Carex rariflora, Tomen
typnum nitens och Paludella squarrosa m fl arter 
med huvudförekomst i fästmattor. Avståndet till 
vassbeståndets kant är 4—5 m.
På Poronmaanjänkkä ligger provpunkt 1 (fig 7) i 
direkt anslutning till en växtplats för Thelypteris,
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någon meter från kanten av en av de ovan be
skrivna ”brunnarna” (fig 4). Vegetationen karak
teriseras av arter som Carex diandra, Eriophorum 
angustifolium, Menyanthes trifoliata, Stellaria 
crassifolia var. paludosa, Tomentypnum nitens, 
Mnium rugicum och Sphagnum warnstorfii.

Provpunkt 2 är belägen 10 m från punkt 1. 
Vegetationen karakteriseras av samma arter som 
vid punkt 1, men Thelypteris saknas. Avståndet 
till närmaste skott av arten är ca 10 m.

Provpunkt 3 ligger i ett björkkärr, ca 40 m från 
närmaste skott av Thelypteris. Vegetationen 
präglas av Betula pubescens som bildar ett glest 
busk-/trädskikt. Menyanthes trifoliata och Carex 
diandra dominerar det artrika fältskiktet där även 
t ex Saxifraga hirculus ingår. I bottenskiktet 
märks framför allt Sphagnum warnstorfii, Tomen
typnum nitens och Aulacomniumpalustre.
Torvproverna från Armasjärvimyren togs hösten 
1980 och analyserades under vårvintern 1981, se 
Ohlson (1982). Från Poronmaanjänkkä togs pro
verna under hösten 1980 och 1984. Analysen ägde 
rum under hösten 1985. I väntan på analys förva
rades proverna tillslutna (aluminiumfolie + plast
påse) vid +3°. Vid provtagningen användes den 
s k ”ryska borren”, se Jowsey (1966) och Tolonen 
(1968).

Torvens botaniska sammansättning

Bestämningen av torvens botaniska sammansätt
ning bygger på mikroskopisk analys, vilken före
gicks av noggrann undersökning för blotta ögat. 
Ca 1 gram naturfuktig torv från varje dm av lager
följderna kokades under 1 minut i 10 % KOH- 
lösning. Vid distinkta horisonter i lagerföljderna 
anpassades provtagningen till dessa, vilket ibland 
medförde att flera prov togs per dm. Vid kok
ningen avlägsnades humusämnen från vävna
derna. Några droppar av det grötliknande koket 
placerades tillsammans med glycerol på objekt
glas och granskades under mikroskop. Metoden 
är utmärkt för dokumentation av torvens kvalita
tiva sammansättning men medger inte en tillför
litlig uppskattning av mängden av de olika be
ståndsdelarna i torven. För detta krävs att torven 
mals och att ett stort antal växtfragment räknas 
per preparat, jfr Heikurainen & Huikari (1952).

Innan torvproverna granskades under mikro
skop gjordes en referenssamling av material här
rörande från Thelypteris palustris. Finrötter,

rhizom och bladdelar kokades i 10 % KOH-lös- 
ning och placerades tillsammans med glycerol på 
objektglas. Med hjälp av denna referenssamling 
samt de beskrivningar som ges i Grosse-Brauck- 
mann (1972) och T. Nilsson (1968) har det varit 
möjligt att säkert identifiera rester av Thelypteris 
palustris i lagerföljderna.

Som ett komplement till den mikroskopiska 
analysen av torven undersöktes lagerföljderna 
beträffande innehåll av makroskopiska växtrester 
(främst frön). Ca 20 cm långa sektioner av lager
följderna placerades i 15-procentig HNOj-lös- 
ning och efter tio dygns syrabehandling sållades, 
sköljdes och bestämdes det av salpetersyran 
blekta materialet.

Fysikalisk-kemisk karakterisering av torven
Humifieringsgraden anges enligt den tiogradiga skala 
som utarbetats av von Post & Granlund (1926).

Askhalten i torven bestämdes genom glödgning vid 
550-600°C i muffelugn. Innan glödgningen torkades 
proverna till konstant vikt vid 105°C. Askhalten anges i 
procent av torvens torrvikt.

För att ge ett grovt mått på den växttillgängliga mäng
den av katjoner extraherades naturfuktig torv med 1 M 
neutral ammoniumacetatlösning (jfr Tyler m fl 1971; 
Armasjärvimyren: endast Ca, hela lagerföljden; Poron
maanjänkkä: Na, K, Mg, Ca, yttorven). Extrakten filt
rerades och halterna av katjoner bestämdes med atom- 
absorbtionsspektrofotometer. Värdena från yttorven på 
Poronmaanjänkkä har använts vid beräkningen av 
metallkatj onmättnadsgraden.

Metallkatjonmättnadsgraden (M) har beräknats ur 
de med ammoniumacetatlösning (1 M, pH = 7.00) 
extraherbara fraktionerna per viktsenhet friskt prov 
enligt:

100-2ekv(Na+, K+, Mg2+, Ca2+)
M ---------------------------------------------%

2ekv(Na+, K+, Mg2+, Ca2+, H+)

Totalhalten av katjoner i torven (Poronmaanjänkkä) 
bestämdes genom uppslutning av tiil viktskonstans tor
kade prover i en blandning av koncentrerad HN03- och 
koncentrerad HC104-lösning (4:1). Den efter oxidatio
nen kvarvarande resten tvättades med utspädd HCl-lös- 
ning och löstes slutligen i destillerat vatten. Halterna av 
katjoner bestämdes med atomabsorbtionsspektrofoto- 
meter.

För att bestämma torvens pH placerades en bland
ning av naturfuktig torv och destillerat vatten i viktspro
portionerna 1:2 i polyetenflaskor som ställdes på vrid
maskin i två timmar. Proverna centrifugerades och pH 
bestämdes direkt efter centrifugeringen i den klara lös
ningen.

För en mera detaljerad beskrivning av de metoder vi 
använt hänvisas till Elveland (1976 s 30-36) och där 
anförd litteratur.
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NIVÅ TORVSLAG H ASK HALT % Ca-HALT, mMOL/
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Fig 6. Torvstratigrafi från Armasjärvimyren. I torvlagerföljden förekommer rester av kärrbräken från ytskiktet 
ned till ett djup av 1,75 m. För teckenförklaring se fig 7.
Peat stratigraphy from the rich fen Armasjärvimyren. Remains of Thelypteris palustris occur in the peat from a 
depth of 1.75 m continuously up to the surface. For legends see Fig. 7.

Granens rationella pollengräns

Granens invandringshistoria i Tornedalen är 
långt ifrån fullständigt känd, men med hjälp av 
Moe (1970) och Tallantire (1972) är det möjligt 
att erhålla en ungefärlig datering av de nivåer i 
lagerföljderna där granens rationella pollengräns 
(= den nivå, vid vilken massutbredning av gran
pollen äger rum) är belägen.

Vid framställningen av pollenpreparat använ
des acetolysmetoden, se Nilsson (1968).

Armasjärvimyrens historia

En förenklad bild av torvstratigrafin samt lod- 
ledsgradienterna i askhalt, pH och halten av växt- 
tillgängligt Ca2+ framgår av fig 6. Data från 
provpunkt 3 redovisas.

Myrbildningen ägde rum på mycket låg nivå, 
sannolikt redan på havsstranden, omkring 2000 
f Kr (primär myrbildning, se Brandt 1948, Hui- 
kari 1956, Elveland 1973, 1976. 1981). Ett löv- 
kärrsliknande växtsamhälle med al som dominant 
i busk-/trädskiktet utvecklades snabbt ur det
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TOTALHALT, pMOL/G TORRSUBSTANS 
NIVÅ TORVSLAG H* ASKHALT Total content, pmol/g dry matter

Level Peat type Humifi* Ash content ^"a ^

M cation 0 10 20% 350 550 750 75 100 125 0 25 50 0 5 10 15
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TECKEN FÖRKLARI NG 

Key to the legends

LÖVKÄRRTORV MED 
MINERALKORN 
Birch -alderwood peat 
with mineral soil

BRUN MOSSTORV 

Bryales peat

TORVSLAM MED RESTER AV BRUN- 
MOSSOR OCH BLÅGRÖNA ALGER
Peat mud with Bryales and 
Cyanophyta remains

LÖVKÄRRTORV 

Birch - alderwood peat

THELYPTERIS-TORV 

Thelypteris peat

■ BRUNMOSS- STARRTORV 

- = Bryales- Carex peat

STARR - SPHAGNUM 
WARNSTORFII - TORV 
Carex - Sphagnum 
warnstorfii peat

YTTORV, I HUVUDSAK 
SPHAGNUM WARNSTORFII 
Surface peat, mainly 
Sphagnum warnstorfii

* HUMIFIERINGSGRAD ENLIGT 
VON POST

* Degree of humification 
according to von Post

** MED 1M AMMON I UM ACE TAT- 
LÖSNING EXTRAHERBAR FRAKTION 

* * Fraction extracted with 
1M NH4CH3COO

Fig 7. Torvstratigrafi från Poronmaanjänkkä. I torvlagerföljden förekommer rester av kärrbräken från ytskiktet 
ned till ett djup av 3,4 m.
Peat stratigraphy from the rich fen Poronmaanjänkkä. Remains of Thelypteris palustris occur in the peat from a 
depth of 3.4 m continuously up to the surface.
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öppna havsstrandkärret. Alrester (både Alnus 
incana, gråal, och A. glutinosa, klibbal, före
kommer), mest ved, utgör huvudmassan i det 
metermäktiga torvlagret från detta inledande 
skede av myrens utveckling. I lövkärret växte bl a 
Carex-arter, Phragmites communis (endast i det 
tidigare lövkärrskedet), Menyanthes trifoliata och 
Comarum palustre (kråkklöver) samt i botten
skiktet näringskrävande arter som Sphagnum 
teres (tidigare lövkärrskedet), Calliergon gigan- 
teum, Paludella squarrosa och Mnium cinclidi- 
oides.

Lövkärret bildades och utvecklades under 
senare delen av den postglaciala värmetiden - ett 
skede med sommarvarmare klimat än i våra 
dagar. Fördelningen av rester av olika arter i löv- 
kärrtorven antyder att förhållandena till en bör
jan blev successivt torrare men så småningom 
återigen blötare. Kärrbräken invandrade tidigt - 
rester av blad och sporangier samt sporer finns 
sparsamt men kontinuerligt genom nästan hela 
horisonten av lövkärrtorv.

Mot slutet av lövkärrperioden, då det succes
sivt kyligare och humidare klimatet initierade en 
utveckling mot blötare förhållanden med vikande 
vedväxter och allt öppnare kärrytor, tycks The- 
lypteris ha expanderat snabbt för att under ett 
kortare skede, åtminstone på denna ståndort, 
helt ha tagit över dominansen med avsättning av 
nästan ren Thelypteris-torv som följd. I det dm- 
tjocka lager av Thelypteris-torv som finns på 1,2- 
1,1 m djup utgör antalet tallpollen endast ca 
2,5 % av antalet ormbunkssporer. Detta är en 
anmärkningsvärt låg siffra som tyder på massföre- 
komst av rikt fertil Thelypteris. Ren Thelypteris- 
torv har ej noterats i de två andra lagerföljderna 
från Armasjärvimyren, men väl en mycket mar
kerad uppgång för arten mot slutet av lövkärr- 
epoken. Thelypteris hade tveklöst en stor utbred
ning på myren.

Thelypteris-torven representerar en nivå i pro
filen då granpoilenfrekvensen är i snabbt sti
gande. Grovt taget sammanfaller ”Thelypteris- 
maximum” med granens invandring i området. 
En ungefärlig datering av detta skede kan vara 
1300 f Kr, dvs i värmetidens slutfas men klart före 
den mer accentuerade klimatförsämring som an
ses sammanfalla med övergången mellan sub- 
boreal och subatlantisk tid, dvs järnålderns (åt
minstone i S Sverige, jfr Berglund 1968) början 
omkring 500 f Kr.

Efter den korta glansperioden för Thelypteris

har näringsrika lågstarr-brunmosskärr dominerat 
utvecklingen fram till nutid. Thelypteris-rester 
förekommer i avlagringarna ända upp till ytskik
tet, men i låg och mot ytan avtagande frekvens. 
Arten har inte kunnat hävda sig i väl sluten fast- 
mattvegetation, utan den har tryckts tillbaka till 
de blöta, sviktande bäckstränderna där botten
skiktet är tämligen glest och rotfilten lucker. 
Dessutom hävdar den sig i nutiden rätt bra i lösa 
mjukmattor i vassbeståndets periferi (se ovan).

Thelypteris koloniserade alltså Armasjärvi
myren strax efter myrbildningen, i det unga löv
kärret där pH omkring 6, Ca2+-halt på ca 400 
/umol/g torrsubstans och askhalt runt 15 % av
slöjar en god näringstillgång. Myren har alltsedan 
bildningen huvudsakligen bibehållit karaktären 
av rikkärr. De låga pH-värdena från de understa 
skikten i lagerföljden beror på att sulfidhaltigt 
material i havsvikssedimentet oxiderats vid pH- 
extraktionen (lufttillträde). Härvid bildas bl a en 
del svavelsyra (jfr Hannerz 1934, Wiklander m fl 
1950 a, b, Elveland 1976).

Den sentida tillbakagången av Thelypteris kan 
knappast förklaras av att ståndorten utarmats på 
näring. Den naturliga myrutveckling mot torrare 
förhållanden som ägt rum har tvingat den kon
kurrenssvaga ormbunken att retirera från ytor 
där fastmatt- och ristuvsamhällen etablerats. Men 
arten har även försvunnit från blötare mjukmat
tor som ej utvecklats till torrare ståndorter. Till
bakagången hade inte varit så stor om inte klimat
förhållandena samtidigt skärpts. Det finns i nu
läget ståndorter på myren där markförhållandena 
rimligen borde vara tillräckligt goda och där res
ter av ormbunken kan påvisas i lagerföljden 
ganska nära markytan. De ovan nämnda prov
punkterna 1 och 2 exemplifierar detta. I nr 1 finns 
t ex Thelypteris-rester kontinuerligt från ca 0,3 m 
djup ned till de äldre avlagringarna från lövkärr
skedet. Ormbunken har sålunda försvunnit från 
denna ståndort i sen tid, kanske för 100-200 år 
sedan.

Även om sporbildningen hos Thelypteris på 
Armasjärvimyren förefaller rätt god vissa år, så 
kan man förmoda att förökning på könlig väg är 
sällsynt och inte har någon större betydelse för 
artens spridning på myren i våra dagar.

Poronmaanjänkkäs historia

Torvstratigrafin samt lodledsgradienterna i ask
halt, pH och totalhalt av Na+, K+, Mg2+ och
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Ca2+ framgår av fig 7. Data från provpunkt 1 
redovisas.

Poronmaanjänkkä är ungefär dubbelt så gam
mal som Armasjärvimyren. Myrbildningen tog 
sin början strax efter det att landet höjt sig ur 
havet, omkring 6500 f Kr, dvs i värmetidens in
ledningsskede (jfr Berglund 1968, Königsson 
1981).

Ett lövrikt (mest Alnus), tämligen blött kärr 
etablerades först, kanske redan på övre delen av 
havsstranden. Equisetum fluviatile (sjöfräken) 
och högstarrarter var vanliga liksom vissa gräs, 
dock ej Phragmites communis. Thelypteris palust
ris koloniserade mycket tidigt, sannolikt strax 
ovan havsstranden, men förekomsten var till att 
börja med sparsam (rhizom- och bladfragment 
finns i den höghumifierade torven). Bottenskiktet 
var rikt på Sphagnum squarrosum.

Landhöjningen var fortfarande mycket snab
bare än den nutida - iskanten hade för bara några 
århundraden sedan, under HK-skedet, legat i 
dessa trakter. De blöta strandsnåren övergick 
efter hand i frodiga lövkärr med al och glasbjörk. 
Denna utveckling påskyndades av klimatförbätt
ringen. I lövkärret var Equisetum-arter (sannolikt 
både E. fluviatile och E. palustre, kärrfräken) 
samt Carex-arter vanliga och i bottenskiktet 
dominerade krävande arter som Sphagnum teres, 
S. warnstorfii, Tomentypnum nitens och Paludella 
squarrosa. Thelypteris förekom också allmänt 
med en ”topp” i den undre delen av den meter
mäktiga torven från lövkärrsskedet. Möjligen 
sammanfaller denna topp med värmetidens kul
men, ca 4000 f Kr. Den goda mineralnäringstill- 
gången i lövkärrets substrat avslöjas av askhalter 
runt 10 % och höga Ca- samt Mg-halter, ca 600- 
700 resp ca 100 /umol/g torrsubstans (totalhalter).

Lövkärret kom så småningom att glesna då 
klimatförhållandena blev kärvare och humidite- 
ten större. En övergång till ett träd-/buskfattigt 
starr-vitmosskärr skedde ganska snabbt. Gränsen 
mellan lövkärr- och starr-vitmosstorven är skarp.

Bottenskiktet i det öppna starr-vitmosskärret 
dominerades av näringskrävande vitmossor, 
främst Sphagnum warnstorfii och i viss mån S. 
teres, men även ett flertal krävande brunmossor 
förekom, t ex Paludella squarrosa, Calliergon 
giganteum, Tomentypnum nitens och flera Dre- 
panocladus-aner. Näringssituationen var lika 
gynnsam som i det tidigare lövkärret. I starren 
(troligen mest Carex diandra) växte Equisetum 
fluviatile insprängd och enstaka björkar förekom.

Thelypteris höll sig kvar, men var inte lika riklig 
som under vissa delar av lövkärrskedet.

Efter hand kom de näringskrävande vitmos
sorna i starrkärret att så gott som helt trängas ut 
av brunmossor. Näringstillgången var oförändrat 
god. Däremot var fuktighetsgraden i ytskiktet 
troligen något lägre utom på vissa ytor med fram
brytande grundvatten, ett slags ”lösbottenbrun- 
nar” i stil med de nutida (fig 4). I dessa avsattes 
torvslam innehållande gelatinösa aggregat som 
bildats av vattenlevande blågröna alger. Sådana 
blöta ytor tycks ha varit vanliga och ”vandrat” på 
kärrytan. I alla tre lagerföljderna finns flera 
tunna skikt av sådan ”slammig torv” med grå
aktigt ljusbrun färg. Man finner nästan intakta 
skott av Paludella squarrosa i dessa avlagringar. 
Troligen gränsade kuddar av Paludella till det 
öppna vattnet. Även Thelypteris-rester notera
des, vilket tyder på att ormbunken vuxit i kanten 
av vattensamlingarna precis som i nutiden. Men 
den växte också i brunmoss-starrkärret mellan 
brunnarna. På 1,2 m djup förekommer sporangie- 
fragment samt sporer (enda stället i lagerföljden), 
men i mycket lägre frekvens än på Armasjärvi
myren (jfr ovan).

Detta vitmossfattiga brunmoss-starrkärr med 
vandrande lösbottenbrunnar kom att förhärska 
ända till de senaste århundradena, vilka präglats 
av en utveckling mot torrare förhållanden. Vit
mossor har åter vandrat in samtidigt som björk 
brett ut sig i kantområdena - en utveckling mot 
dagens björkkärrvegetation. Redan före björk
expansionen försvann Thelypteris från stora delar 
av myren. Arten trycktes tillbaka till en alltmer 
tynande tillvaro runt några lösbottenbrunnar där 
den fortfarande håller sig kvar (fig 4). Den är hårt 
trängd, troligen helt oförmögen att bilda sporer 
och därmed hänvisad till vegetativ förökning. Det 
måste påpekas att näringstillgången i yttorven 
fortfarande är god. Ca- och Mg-halterna (total
halterna) ligger runt 600-750 resp 100-120 
/u,mol/g torrsubstans och metalljonmättnadsgra- 
den på ca 80 %, värden som är normala för norr
ländska rikkärr. K-halten i yttorven är ca 10 
gånger högre än i djupare torvlager - ett förhål
lande som beror på att den levande vegetationen 
anrikat kalium i vävnaderna.

Sammanfattning

Thelypteris palustris har funnits mycket länge på 
de båda utpostlokalerna i NO Norrbotten - i stort
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sedan myrbildningen, som för Poronmaanjänkkä 
vid Pajala ägde mm för drygt 8000 år sedan och 
för Armasjärvimyren vid Overtorneå för ca 4000 
år sedan. Ormbunken har tidigare, under gynn
sammare klimatskeden, haft betydligt större 
spridning och förekommit rikligare på de två 
myrarna.

I Sverige och Finland härrör samtliga utpräglat 
nordliga fynd av Thelypteris från de senaste 40 
åren. Detta skulle kunna tolkas som att arten, 
bl a p g a höga sommartemperaturer under tidigt 
1900-tal, utökat sin utbredning mot norr under 
sen tid (jfr Erkamo 1956). Mot bakgrund av ut
postlokalernas stratigrafi framstår en sådan tolk
ning som mindre lyckad. Snarare finns det goda 
skäl att tro, att det i denna region kan påvisas 
förekomster av Thelypteris i djupare torvlager 
från flera rikmyrar där den i nutiden saknas. 
Myrarnas nivå bör uppgå till minst 40 m ö h. 
Eftersom Thelypteris anses vara tämligen värme- 
krävande kan fossilfynd vara ytterligare bevis på 
att vi haft en ”värmetid” även på dessa bredd
grader. Tidigare indikationer på detta är bl a 
makrofossilfynd av de värmekrävande Najas 
flexilis (sjösärv) och Carex pseudocyperus (slok- 
starr), se Backman (1955), Hultén (1971).
Ett varmt tack riktas till Lena Westin, som utförde en 
stor del av de kemiska analyserna, till Ingrid Englund 
för hjälp med utskriften av manuskriptet samt till Nigel 
Rollison som granskade de engelska texterna.
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Recension

Ölands kärlväxtflora
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reviderade upplagan av Flora der Insel Öland 
1936, Acta Phytogeographica Suecica 9.) Utgiven 
av Åke Lundqvist. 400 sid. ISBN 91-86344-36-6. 
Forskningsrådens förlagstjänst.
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för 50 år sedan, då Rikard Sterners Flora der Insel 
Öland var nyutkommen. Under det gångna halv
seklet har botanister från hela vårt land uppehål
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hela taget befann sig i en vågdal. Den samlande 
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Självfallet bygger den på Sterners flora från 1936

Tallantire, P. A. 1972: The regional spread of spruce 
(Picea abies (L.) Karst.) within Fennoscandia: a re
assessment. Norw. J. Bot. 19: 1-16.

Tolonen, K. 1968: Soiden kehityshistorian tutkimus- 
menetelmistä. II. Turvekairoista. Suo 1967 (6).

Tyler, G. m fl 1971: Handledning i mark- och växt- 
kemisk arbetsmetodik. 4uppl. Stencil. Lund.

Wiklander, L., Hallgren, G., Brink, N. & Jonsson, E. 
1950 a: Studies on gyttja soils. II. Some characteris
tics of two profiles from northern Sweden. K. Lant- 
brukshögsk. Annaler 17: 24-36.

Wiklander, L., Hallgren, G., Brink, N. & Jonsson, E. 
1950 b: Studies on gyttja soils. 111. Rate of sulphur 
oxidation. K. Lantbrukshögsk. Annaler 17: 425-440.

Ödman, O. H. 1957: Beskrivning till berggrundskarta 
över urberget i Norrbottens län. Sv. Geol. Unders. 
Ca 41.

och ansluter sig praktiskt nog nära till denna i sin 
uppställning liksom i kartmaterialet, men typo
grafiskt är den helt tidsenlig och tilltalande.

I huvudavdelningen, artförteckningen, är de 
allmänna ord om ståndort och utbredning som 
ges för varje art ofta direkt översatta från Ster
ners tyska. Det är välgörande att utgivaren här 
avstått från de lärda termer det kunde varit fres
tande att använda, till förmån för flera målande 
uttryck: Archäosynantrop blir gammal med
löpare, och det som förmildrande brukar heta 
ruderatplats kallas rent ut skräpmark.

Men för flertalet taxa skiljer sig texten. En 
slumpgenomgång av två familjer med samman
lagt 82 taxa visar 32 direkta översättningar. Det 
gäller nästan enbart arter som varit och förblivit 
allmänna. För 28 taxa finns tillägg och ändringar, 
för 7 finner vi avsevärda utvidgningar, 12 är nya 
(mest m el m tillfälligt förvildade eller inkomna, 
men 2 fullvärdiga floramedborgare), medan 3 
finns i det värdefulla floristiska tillägget, där alla 
taxa, vars närvaro på Öland ter sig tvivelaktig,
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diskuteras. Andelen nytt material är alltså bety
dande, vilket speglar ett halvsekel av såväl fram
gångsrik botanisk utforskning som drastiska för
ändringar. Totalt har inte mindre än 27 bofasta, 
ej uppenbart införda arter tillkommit sedan 1936, 
inklusive några vars närvaro Sterner betvivlade 
eller som inte hade setts sedan omkring sekelskif
tet - och då bortses från tillskott genom taxono- 
misk splittring. De nyinfördas rad är ännu mycket 
längre. Mot detta kan ställas 32 en gång bofasta 
som verkar försvunna, men 20 av dem var borta 
redan för 50 år sedan.

Förskjutningar i frekvens och utbredning är 
som väntat talrika, ibland dramatiska, och ägnas 
stor uppmärksamhet. Knappast någonstans i lan
det finns sådana möjligheter att belägga detta 
sekels förändringar. Minuskontot är i stort sett 
det välkända, om ock med påtaglig fördröjning 
för flera åkerogräs. Några arter bryter mot fast- 
landsmönstret, såsom fältkrassing Lepidium cam- 
pestre och ryl Chimaphila umbellala, vilka båda 
tycks stadda i viss spridning. I ett särskilt kapitel, 
Bortfall och tillskott, nämns ett tjogtal direkt 
hotade arter och lika många kraftigt expansiva. 
Med den dokumentation som finns för Öland är 
det synd att kartorna inte i högre grad åskådliggör 
förändringar genom tidsskilda symboler e dyl. 
Några intressanta fall finns med (blåeld Echium 
vulgare, salepsrot Anacamptis pyramidalis), men 
det hade varit välkommet med många fler. Anta
let karterade arter överstiger förra upplagans 
med drygt 30.

Det allmänna avsnittet (på hundra sidor, följt 
av en fyrtiosidig engelsk sammanfattning) är till 
största delen nyskrivet. Kapitlen om geologi och 
klimat är delvis översättningar i koncentrat från 
1936 års flora, medan det om vegetationstyper 
innehåller ett par längre avsnitt från en av Ster- 
ners sista uppsatser, i Natur pä Öland från 1955. I 
övrigt har Åke Lundqvist fört pennan på ett språk 
med personlig syntax och många minnesvärda 
formuleringar, t ex ”enens uppgift blir att stå som 
inlandets skylt” och om arterna i Knisa mosse, 
som är i ”sociologisk otakt”. Dessa kapitel är 
utomordentliga också till sitt innehåll. Förutom 
de redan nämnda finner man Ölandsfloristikens 
annaler, Landskapets regioner, Växtgegografisk 
utblick - med en på artgemenskap med olika 
grannområden grundad diskussion, en numera 
ganska sällsynt genre - Ölandsflorans historia, 
Orkidéerna och Naturskydd. Båda de sistnämnda 
kapitlen innehåller synpunkter på skyddet av 
floran.

Med avsikt har jag sökt klargöra omfattningen 
av "utgivarens” andel i verket. Under väntetiden 
har vi talat om Åke Lundqvists ölandsflora. Det 
kommer nog de flesta att fortsätta att göra, det är 
både praktiskt och riktigt. Äran av 1986 års flora 
tillkommer ”utgivaren”, och författarnamnen 
Sterner - Lundqvist skulle i rättvisans namn ha 
mött oss bland omslagets tovsippor.

Bengt Jonsell

Förteckning över svenska svampnamn klar

Svenska Botaniska Föreningen beslöt 1979 att 
låta utarbeta normlistor över svenska växtnamn, 
och den verksamheten börjar nu bära frukt. 1985 
redovisades lavnamnen (i SBT häfte 3, sid 221— 
236). Nu är det dags för svamparna! Nils Lund
qvists och Olle Perssons Svenska svampnamn är 
klar och tryckt. Den utges som ett fristående

häfte (88 sidor i SBT-format) och ger svenska och 
vetenskapliga namn på 2223 arter, varieteter och 
former. Förteckningen säljs genom Svenska 
Botaniska Föreningen och kostar 30 kr allt inklu
sive. Du beställer den genom att sätta in detta 
belopp på postgirokonto nr 5 09 23-2, Svenska 
Botaniska Föreningen, Stockholm.
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Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Manuskripten granskas innan de antas av 
fackgranskare, som utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Det förutsätts att författaren behåller 
en kopia. Håll titel och rubriker så korta som 
möjligt; stryk ej under dem (deras inbördes rang
ordning kan anges med siffror i marginalen). 
Vetenskapliga namn på släkten och arter kursi
veras i tryck och ska strykas under i manuskriptet.

Text kan med fördel lämnas på diskett läsbar 
på ABC 806 eller Facit DTC 2. Bifoga utskrift. 
Text som ska sättas i kursiv omges lämpligen med 
något tecken som ej finns annorstädes i texten.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) ska 
inleda artiklar som kan ha intresse utanför lan
dets gränser. I anslutning till Abstract ges en 
engelsk version av uppsatsens titel, samt förfat
tarens namn och adress.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Den engelska versionen kan 
göras fylligare, så att dessa texter tillsammans 
presenterar det väsentliga i uppsatsen. Alterna
tivt kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av engelsk text, kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. Författaren får själv välja om sven
ska eller latinska namn ska användas. Första gån
gen en art nämns bör dock både svenskt och la
tinskt namn nämnas. Ange vilken flora som följs 
nomenklatoriskt. Auktor efter det vetenskapliga 
namnet skrivs endast ut om växten ej finns med i 
den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, ska de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skrivs i alfa
betisk ordning på ett särskilt manusblad.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är nödvändig skriver man ’Svensson 
och Wigren 1983 s 166-170’. Om författarna är 
fler än två förkortar man: Tngelög m fl 1984’.

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. IT. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4-, 190-191. Cambridge Uni
versity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1984: 
Floravård i skogsbruket. Del 2 - Artdel. Skogs
styrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande text, och numreras löpande med 
arabiska siffror. Om utskriften görs på elskriv- 
maskin med engångskarbonband kan tabellerna 
fotograferas direkt för tryckning.

Även tabeller kan tas emot på datamedium, 
men bifoga utskrift.

Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
foton och färgbilder) numreras i en följd med 
arabiska siffror. Figurtexterna skrivs på särskilda 
pappersark. Om en figur består av flera delfigurer 
ska dessa betecknas med versaler (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Observera särskilt, att om en figur pla
neras uppta en helsida kan den inte vara smalare 
än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara kopie
rade på blankt papper i ungefär den storlek de 
ska ha i tryck. Om flera fotografier monteras 
samman till en figur måste delfigurerna vara 
absolut rätvinkligt tillskurna. De ska vara monte
rade med högst 1 mm mellanrum på vit kartong 
(använd minsta möjliga mängd lim).

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Begränsade resur
ser för färgtryck inne i tidskriften finns även. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast.
Korrektur utsänds i form av utskrift från rad
skrivare. Författaren uppmanas gå igenom detta 
noggrant och markera alla fel. Rättelser av text 
kan normalt inte göras sedan detta korrektur läm
nats. I undantagsfall ges ett andra korrektur för 
kontroll av figur- och tabellinplaceringar.
Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser längre än en sida. Extra 
särtryck kan erhållas (prisuppgifter och beställ
ningsformulär medföljer korrekturet).
Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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