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Omslagsbilden

Den praktfulla enlaven Cetraria juniperina har 
gått tillbaka mycket i södra Sverige, även om den 
ej överallt varit vanlig. Minskningen får sannolikt 
föras på igenväxningens konto, och det är alltså 
inte bara kärlväxter som drabbas av denna för
ändring. - Foto Christer Fliesberg, Härjedals- 
gatan 40, Vällingby.
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Wittzell, H. 1988: Tillägg till Skånes flora. [Additions to the flora of Skåne. S Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 82: 1-9. Lund. ISSN 0039-646X.
Carex ligerica, Sambucus nigra x racemosa and the recently described Utricularia stygia have 
been found for the first time in Skåne, S Sweden. The casual species Polygonum capitatum, 
Barbarea intermedia and Lavatera punctata belong to the same category. New localities are 
reported for rare taxa such as Polystichum braunii, Equisetum variegatum, Juncus capitatus, 
Hordelymus europaeus, Dactylorhiza sambucina, Ceratophyllum submersum, Rorippa aust
riaca and Euphrasia stricta var. tenuis. The distributions of Aphanes arvensis and A. in- 
exspectata are mapped.
Håkan Wittzell, Avdelningen för teoretisk ekologi, Helgonavägen 5, S-223 62 Lund, Sweden.

Knappt hade Atlas över Skånes flora (Weimarck 
& Weimarck 1985) sänts till tryckeriet förrän 
ytterligare en art kunde föras upp på listan över 
skånska växter. Vid en exkursion med Lunds 
Botaniska Förening i maj 1985 upptäckte nämli
gen Sven Snogerup ölandsstarr Carex ligerica 
nära Kämpinge i sydvästligaste Skåne (Kraft 
1987). På fastlandet är ölandsstarren tidigare bara 
känd från Blekinge.

Sedan atlasen utgavs har också den nyligen ur
skilda sumpbläddran Utricularia stygia tillkom
mit. Som Göran Thor har visat har sumpbläddran 
blivit funnen på två nordskånska växtplatser, var
ifrån den var belagd som blekbläddra U. ochro- 
leuca (Thor 1987). En ny växtplats har därefter 
påträffats nära gränsen till Blekinge 1987. Dess
utom har späd ögontröst Euphrasia stricta var. 
tenuis upptäckts på en lokal i Trolle-Ljungby 
socken (Ekman 1986). Denna ögontröst har inte 
blivit funnen i Skåne på närmare 50 år och har 
därför antagits vara utgången. Under de senaste 
tre åren har nya växtplatser också upptäckts för 
sällsynta arter som skuggbräken Polystichum 
braunii, smalfräken Equisetum variegatum, 
huvudtåg Juncus capitatus, skogskorn Hord
elymus europaeus, Adam och Eva Dactylorhiza 
sambucina, vårtsärv Ceratophyllum submersum 
och klotfräne Rorippa austriaca.

Den floristiska aktiviteten har således inte 
minskat efter det att atlasen utkom. Tack vare 
bokens detaljerade utbredningskartor har därför

även en rad nya uppgifter för mindre exklusiva 
arter kommit fram. För att stimulera den fortsatta 
rapporteringen har jag här sammanställt en del av 
de hittills inkomna uppgifterna.

Floristiska inventeringar pågår för närvarande 
på flera håll i Skåne. Förhoppningsvis kommer en 
ny heltäckande landskapsflorainventering att 
kunna starta inom ett par år. Det blir i så fall 
drygt femtio år efter det att den föregående 
undersökningen påbörjades. Framför allt knyts 
nu intresset till floraförändringarna och den prak
tiska tillämpningen av floristiken i naturvårds- 
arbetet.

Det s k Mosslunda-området i Vä socken kräver 
en kommentar i det här sammanhanget. Planerna 
på att förlägga Kristianstads nya soptipp till de 
mycket gamla betesmarkerna vid Mosslunda har 
dryftats under många år. Först våren 1984, när 
projekteringsplanen redan var fastställd, upp
märksammades vad som visade sig vara Skånes 
individrikaste bestånd av göknycklar Orchis 
morio. Sedan dess har totalt tolv orkidéarter på
träffats, däribland Adam och Eva Dactylorhiza 
sambucina, krutbrännare Orchis ustulata och 
honungsblomster Herminium monorchis. Över 
huvud taget hyser Mosslunda-området en för nu
tida skånska förhållanden fantastisk uppsättning 
ängsmarksväxter. Floran har fått en tillfällig frist 
medan diskussioner förs om att eventuellt rädda 
delar av ängarna från att täckas av sopor, men 
ännu har ingen lösning nåtts. Med tanke på områ
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dets stora naturvärden är det dock befogat att i 
stället försöka finna en helt ny lokalisering för 
soptippen.

Kommentarer till artlistan

Sammanställningen är inte ett heltäckande supp
lement till Atlas över Skånes flora. Av uppgifter 
som redan har publicerats i denna tidskrift eller i 
Falsterbohalvöns flora (Kraft 1987) har endast ett 
par nya taxa och korrigeringar tagits med och 
kommenterats. Det har inte heller varit möjligt 
att ta med alla de rapporter som gäller relativt 
jämnt spridda arter, även om det i många fall rör 
sig om fynd från nya socknar. I gränsfall har arter 
med flera nyfynd prioriterats. Uppgiftslämnarna 
har i känsliga fall själva fått avgöra hur exakt 
växtplatsernas lägen ska anges med tanke på 
naturskyddsaspekten. Ordningsföljden och 
namnskicket följer Atlas över Skånes flora. Om 
inte årtal är utsatt är fyndet gjort 1980-87.

Urvalet i artlistan är inte normerande för vilka 
fynd som bör rapporteras, utan alla uppgifter som 
inte finns med i Atlas över Skånes flora är av 
intresse i det fortsatta arbetet. Rapporter sänds 
till Sektionen Skånes Flora, Botaniska museet, Ö. 
Vallgatan 18, 223 61 Lund.
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Equisetum variegatum. smalfräken. Häglinge Store 
mosse 700 m NNV Ballran 1986 (JFr). - Sjunde fyn
det i Skåne, det första gjordes så sent som 1947. En 
senare inventering visade att det fanns tre bestånd 
om sammanlagt 200 m2 i området (THm). Växtplat- 
sen har troligen tidigare varit utsatt för torvtäkt även 
om det inte finns kvar några direkta spår av detta. 
Vegetationen är rikare än på mossen i övrigt.

Ophioglossum vulgalum. ormtunga. Vä Mosslunda- 
området (HW1, ASv).

Botrychium matricariifolium, rutlåsbräken. Bosjöklos- 
ler Stanstorp, 2 ex 1984 (GMa). Ignaberga Vedhygge, 
1 ex 1987 (Lisbet & Pål Åxel Olsson, Hässleholm).

Polystichum braunii, skuggbräken. Orkelljunga kom
mun 1 ex i klippspringa 1986 (Janne Johansson, 
Orkelljunga; Johansson & Sigbo hos Karlsson 1988). 
- Växtplatsen ligger ett par mil nordost om Söder
åsen, där de hittills enda svenska fynden har gjorts.

Blechnum spicant, kambräken. Dalby grävd bäckfåra i 
granskog N Dalby, 1 ex 1983 (LSk), fuktig fälads- 
mark vid Knivsås, ett litet bestånd 1984 (JTJ). - Säll
synt i södra Skåne.

Asplenium adiantum-nigrum, glansbräken. Gladsax 
Impan, 3 ex 1986 (ÅSv). Järrestad Hallarna, 7 ex 
1986 (HWI, ÅSv). - Bägge växtplatserna är kända 
sedan förut, men enligt Projekt Linné kunde glans
bräken inte återfinnas där på 1970-talet (Nilsson & 
Gustafsson 1978).

Zannichellia palustris, hårsärv. Malmö nyanlagd damm 
700 m O IKEA (IIWI).

Potamogeton friesii, uddnate. Degeberga Boldammen 
(UGs i LD, best TKa). Lund damm vid reningsver
ket (HWI).

P. obtusifolius, trubbnate. Häglinge öppet vatten på 
syddelen av Store mosse (THm). Orkelljunga Hjälm
sjön, diket mellan ”Storsjön” och ”Lillsjön” 1945 
(BHe).

Stratiotes abides, vattenaloe. Häglinge öppet vatten på 
syddelen av Store mosse (TFIm).

Gagea pratensis, änsgvårlök. Eskilstorp kyrkogården 
(ÅSv). Färlöv 500 m VSV Åraslövs gård (ÅSv). Mag- 
lehem 50 m SV brandstn och gamla vägen 100 m S 
Julebodaån (ÅSv). St. Hammar gamla och nya 
kyrkogården (ÅSv). St. Harrie kyrkogården (GHm). 
5. Åkarp kyrkogården (ÅSv). V. Ingelstad kyrkogår
den (ÅSv). - Troligen har vårlökarna och en del 
andra tidigblommande arter blivit ojämnt täckta vid 
inventeringen.

G. arvensis, luddvårlök. Hököpinge kyrkogården, 7 
blommande ex 1986 (ÅSv).

G. minima, dvärgvårlök. St. Harrie kyrkogården 
(GHm). Södervidinge trädgård S kyrkan (LRu). 
Åhus 200 m N västra bron vid Yngsjö (ÅSv), 250 m 
NO östra bron vid Kavrö (HWI, ÅSv).

Smilacina stellata, stjärnrams. 5. Sandby västdelen av 
naturreservatet Linnebjär, några ex 1985 (Ingvar 
Nilsson, Furulund). - Stjärnramsen är inte förut 
uppgiven som förvildad i Skåne.
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Juncus capitatus, huvudtåg. Fårlöv grustag 700 m NNO 
kyrkan, riklig 1987 (THm). Grevie naturreservatet S 
Glimminge plantering, drygt 150 ex 1987 (THm). 
Gualöv brädgård 1984 (KAO, Nilsson & Gustafsson 
1985). Vä dike på Mosslunda-området, riklig 1987 
(Sam Skällberg, Kristianstad). V. Karup Glimminge 
plantering, 13 ex 1987 (THm). - Vid en genomgång 
av äldre lokaler återfanns huvudtågen endast vid 
Kulla-Gunnarstorp i Allerum (SSp). Arten är emel
lertid beroende av nyskapade, konkurrensfria ytor 
och är därför ambulerande till sin natur. De nya fyn
den tyder på att den inte gått tillbaka totalt sett.

J. alpinus subsp. alpinus, torvtåg. Häglinge flera platser 
på Store mosse (THm). Trolle-Ljungby f d torvtag i 
sydligaste delen av mossen (HW1).

J. inflexus, blåtåg. Annelöv kärr V bron 750 m SO kyr
kan (GHm). Dagslorp damm 700 m SSO kyrkan 
(GHm), kärr NO Dagstorps skjutbana (GHm, IRu). 
Rinkaby vattenfyllda lertag 1000 m NV jvgviadukten 
(HW1). Smedslorp nyanlagd damm 700 m VSV kyr
kan (HWI). Södervidinge kärr vid Mossarp (GHm).

Luzula luzuloides, vitfryle. Degeberga Försakar mitt
emot bassängen (UGs).

Setaria pumila, grå kavelhirs. L. Harrie valskvarnen, en 
tuva 1986 (GHm).

Digitaria ischaemum, fingerhirs. Barsebäck 100 m S 
Sjöbo (ÅSv). Brönnestad Hovdala slott (Holm 1983). 
Kristianstad nya brandstationen (ÅSv). Köpinge 
grusmark vid reningsverk 500 m O kyrkan (THm). N. 
Åsum spridd längs väg mot Åhus, samt längs första 
km av väg från Hovby mot Köpinge (THm). Perstorp 
Perstorp AB:s fabriksområde (Leif Sigbo, Örkel- 
ljunga). Rinkaby 1300 m VSV Hasslegården (SEk), 
100 m N flygfältets nordspets (HWI). Stävie Stävie 
dammar (GHm). Ahus spridd längs väg mot N. 
Åsum (THm). - De många nya fynden motsäger att 
fingerhirsen numera skulle ha blivit tämligen sällsynt 
(jfr Weimarck & Weimarck 1985).

Echinochloa crus-galli, hönshirs. Genarp majsfält O 
Toppeladugård (LRu). L. Flarrie valskvarnen 
(GHm, IRu). Nosaby järnvägsspår N väg 118 (ÅSv). 
St. Harrie vägren väg 104 (IRu).

Leersia oryzoides, vildris. Fagerhult Fedingesjön, få
talig 1985-86 (THm). Kviinge 1250 m SSO ön i 
Helgeå, fåtalig 1985 (KAO, ÅSv).

Sesleria caerulea, älväxing. Ahus kalkfuktäng SV Pul
ken, 1 m2 1983-86 (HWI).

Festuca altissima, skogssvingel. S. Mellby Stenshuvud 
NO Café Annorlunda, drygt 50 ex 1986 (GMa). - Ny 
för Österlen.

F. polesica, sandsvingel. Fjälkestad Rolfshögar (SAr). 
Österslöv 1 km S och 1 km SSO Källsgård (SAr). O. 
Vemmenhög Bingsmarken (GHm).

Puccinellia retroflexa, saltgräs. Barsebäck 400 m N 
fiskehamnen (GHm). Hofterup V gården Lundåkra 
(GHm).

Poa remota, storgröe. Kågeröd bokskogssluttning 1949 
(BHy i LD). - Tidigare uppgiven från socknen, men 
belägg har saknats.

Trisetum flavescens, gullhavre. Allerum Kulla-Gunnars- 
torps park (JTJ). O. Vemmenhög slåtteräng N Bings- 
marken (GHm).

Alopecurus aequalis, gulkavle. Dalby sydostdelen av 
sjön Rökepipan (LSk). Helsingborg Filbornadam- 
men (ÅSv).

A. myosuroides, renkavle. Bunkeflo åkrar och vägkan
ter kring Bunkeflo och Vintrie (JTJ). Helsingborg 
här och var i rabatter och på impediment (JTJ). L. 
Harrie valskvarnen (GHm, IRu).

Phleum arenarium, sandtimotej. Kristianstad banvall S 
Styrmansgatan (ÅSv). Österslöv banvall i Balsby 
1973 och senare (SAr).

Bromus benekenii, strävlosta. N. Vram torr bokskogs
backe vid skjutbanan 1949 (BHy i LD).

B. erectus, raklosta. Bjäresjö banvall S Vilhelmsborg 
(GHm). L. Harrie valskvarnen (GHm, IRu).

B. commutatus, brinklosta. Åhus vid Fors foderfabrik 
1968 (BWr i LD).

B. hordeaceus subsp. thominii, strandlosta. Ivö tre 
lokaler på betade torrängar (Ekman 1985). Ahus san
dig mark 700 m NO Färjegården (HWI). - Strandlos- 
tan förekommer således inte bara österut till Stens
huvud utan sannolikt i hela östra delen.

B. willdenowii, plattlosta. Ystad soptipp V staden, en 
tuva 1983 (JTJ).

B. carinatus, sloklosta. Lund ruderatmark vid renings
verket, riklig under 1980-talet (JTJ).

Hordelymus europaeus, skogskorn. Öved 900 m N Pinn- 
möllan 1972,50 ex 1986 (GMa).

Scirpus maritimus, havssäv. Gustav Adolf Hammarsjön 
1100 m SV Kvarnäs (HWI).

Cladium mariscus, ag. Kiaby 600 m SO Bäckaskogs 
slott (Ekologgruppen 1984a).

Carex ligerica, ölandsstarr. Räng torr gräsmark vid 
vägen öster om Gamlegårdstornen mellan Kämpinge 
och Fredshög, ymnig 1985 (SSp, Kraft 1987). - 
Första fyndet i landskapet. De närmaste växtplat- 
serna finns i östra Blekinge samt på Själland och 
Bornholm.

C. ericetorum, backstarr. Dalby 800 m SV sjön Röke
pipan (LSk).

Dactylorhiza sambucina, Adam och Eva. Vä Moss
lunda-området, ett gulblommigt ex 1985-87 (GVä). - 
Adam och Eva är f n endast känd från tre skånska 
lokaler med sammanlagt ett par tiotal individ.

D. incarnata subsp. ochroleuca, vaxnycklar. Trolle- 
Ljungby centrala och norra delen av mossen (HWI).

Orchis ustulata, krutbrännare. Gladsax N Bäckhalla- 
dalen, 2 ex 1980 (Thomas Arnström, Stenestad). 
Kverreslud Hobjärsbackarna, 3 ex 1982 (Ekologgrup
pen 1984b). Vä Mosslunda-området, 110 ex 1984 
(ÅSv m fl).

O. mono, göknycklar. Vä Mosslunda-området, 3315 ex 
1984 (ÅSv m fl). - Beståndet är Skånes individ
rikaste.

Herminium monorchis, honungsblomster. Södervidinge 
kärr vid Mossarp, 15 ex 1986 (IRu). Vä Mosslunda- 
området, 6 ex 1987 (GVä).

Cephalanthera longifolia, svärdsyssla. - Uppgifterna 
från Klågerup i Hyby, Vasaholm i Genarp samt Ö. 
Ljungby och Ljungby gård i Trolle-Ljungby (jfr Wei
marck 1963) utgår. De gäller i stället kärrknipprot 
Epipactis palustris, vilket framgår av beskrivningen 
till de bägge förstnämnda fynden (Rosén 1749). Fel
tolkningen beror på att Retzius (1769) tog upp de 
aktuella uppgifterna under ”Serapias longifolia”. 
Med detta namn syftade Retzius emellertid inte på 
svärdsysslan, som han benämnde S. grandiflora.

Epipactis helleborine, skogsknipprot. Hässleholm gräs
matta i villaträdgård, 1 ex 1971 (Gustavsson 1971).
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Lund parkbuskage i stadens östra del (LRu). - Två 
parkfynd har tidigare gjorts i Skåne. I Danmark och 
på kontinenten tycks skogsknipproten öka i urbana 
miljöer (Hansen 1985).

E. phylkinthes, kal knipprot. Blenlarp Hallamöllan, 3 
ex 1985 (ÅSv). Fjälkestad Tryneboda, 1 ex 1986 
(ÅSv). Harlösa Plantholmen, 1 ex 1986 (GMa), 8 ex 
1987 (HWI, ÅSv).

Listera cordata, spindelblomster. Vånga fattigkärr 200 
m N Västervik (HW1. ÅSv).

Neottia nidus-avis, nästrot. Fjälkestad 200 m NV Eke
näs (ÅSv). Stoby sluttning mot Bubbarpasjön (C. 
Jönsson i Holm 1986). Österslöv 300 m V Tommarp 
(ÅSv).

Goodyera repens, knärot. Örkelljunga 21 under nu
varande E4 1944 (BHe).

Hammarbya paludosa, myggblomster. Högseröd Arups 
mosse. 2 ex 1986 (GMa). Viltsjö lokalen för moss- 
nycklar Dactylorhiza sphagnicola, 23 ex 1982 (HWI). 
Österslöv Svarta gylet, 18 ex 1982 (HWI. ÅSv).

Corallorhiza trifida. korallrot. Blenlarp videkärr 400 m 
V Karups Nygård (SEk). Dagstorp sumpskog vid 
Dagstorps stn (GHm). Trolle-Ljungby södra delen av 
mossen (ÅSv). - Sällsynt utanför urbergsomrädet.

Polygonum capitatum, slingerormrot. Kristianstad trot
toarkant vid Stora torg, 1 ex 1984 (THm i eget herb, 
best PLa). - Ny för Skåne. Arten är indisk till sitt 
ursprung men numera ett kosmopolitiskt ogräs. I det 
här fallet har den säkert kommit från någon av de 
kommunala rabatter där den odlas.

Beta vulgaris subsp. maritima, strandbeta. Båstud stran
den i samhället, 1 ex 1986 (HWI m fl).

Chenopodium capitatum, smultronmålla. Lund Bota
niska trädgården, fåtalig som ogräs 1982 (SEk).

C. berlandieri, texasmålla. Ahus hamnen, 1 ex 1986 
(THm i LD, best P. Uotila).

C. strictum subsp. striatiforme, östersjömålla. Ahus 300 
m O stn, 1 ex 1982 (THm i eget herb, bekr P. Uotila).

Holosteum umbeUatum, fågelarv. Gustav Adolf banvall 
vid Kvarnäs, fåtalig 1983-84 (ÅSv). L. Beddinge 
1935 (BHyi LD).

Silene conica, sandglim. Österslöv 1 km SSO Källsgård 
1975 och senare (SAr).

S. noctiflora, nattglim. Brönnestad500 m N Mjölmöllan 
(THm). Ivö O Biskopskällaren (ÅSv). Vinslöv 150 m 
NV vägbron i Lommarp (THm). - Sparsam utanför 
södra och västra Skåne.

Petrorhagia saxifraga, klippnejlika. Holmby gammal 
grusgrop SO Flyinge, rikligt naturaliserad (NSm).

Ceratophyllum submersion, vårtsärv. Färlöv dammen 
närmast O Karpalunds sockerbruk, riklig 1986 (HWI 
i LD). Kattarp nordöstra dammen vid Hasslarps 
sockerbruk, riklig 1986 (JEV). Lomma flera av dam
marna norr om samhället 1984-86 (GMa). - I sen tid 
har flera vitt spridda nyfynd gjorts av vårtsärven, som 
annars är sällsynt utanför Landskrona-trakten. 
Antingen är arten under spridning eller så är den 
förbisedd.

Anemone nemorosa x ranunculoides, vitsippa x gul- 
sippa. Trolle-Ljungby N Ålahaken 1964 (BWr i LD).

Ranunculus circinatus, hjulmöja. Barsebäck Oxhags- 
lyckan 1947 (BHy).

R. sardous, sydsmörblomma. Väsby från kyrkan mot 
Kullenbergstorp, dominerande i misslyckade odling
ar av ärter och vinterraps 1968 (BHy).

R. lingua, sjöranunkel. Örkelljunga Hjälmsjön vid 
Åsljungaåns mynning 1976 (BHe). - Sällsynt i norra 
Skåne.

Corydalis solida subsp. solida, stor nunneört. Gryt väg
renar 2 km V Vanås (ÅSv).

Brassica nigra, svartsenap. Borgeby några hundra m S 
Löddeåns mynning, fåtalig 1986 (TKn).

Diplotaxis muralis, mursenap. Rinkaby f d grustag bl a 
450 m NNO flygfältets nordspets (HWI).

Rapistrum rugosum subsp. cf. orientale, östlig stäpp
senap. Hököpinge vägkant 700 m VSV Janstorp, få
talig 1979 (JTJ).

Lepidium campestre, fältkrassing. Dalby 100 m SSO 
sjön Rökepipan (LSk). Gladsax N Bäckhalladalen 
(ÅSv). Kvidinge vägren Maglaby (BHy).

L. heterophyllum, vallkrassing. Gladsax betesmark 700 
m NV Vårhallarna (HWI). Hässleholm vägkant längs 
Stattenavägen (Lenefors 1981).

L. ruderale, gatkrassing. Örkelljunga jvgstationen 1946 
(BHe).

L. latifolium, bitterkrassing. Dalby övertäckt soptipp 
100 m SSO sjön Rökepipan, fåtalig 1980-86 (LSk i 
LD). - Första fyndet i inlandet.

Coronopus didymus, hamnkrassing. Lund ogräs i Bota
niska trädgården 1987 (HWI).

Isatis tinctoria, vejde. Gualöv 100 m S Skräbeåns myn
ning, 1 ex 1985 (ÅSv). Ivetofta Stora Gru och Östra 
Skär (ÅSv). Snårestad 400 m NO pkt 4,67, 5-6 ex 
1986 (Maja-Lena Nilsson, Ystad). Trolle-Ljungby 
mellan Landön och Käringören (ÅSv), Ålahaken, 1 
ex 1981 (HWI, ÅSv), Kalvaholmen och Skaftet 
(ÅSv). Tullstorp 500 m SV Tullstorpsåns mynning 
1982 (ÅSv). Åhus Kronoäspct (HWI). - De här rap
porterade fynden från Snårestad och Tullstorp är till
sammans med en uppgift frän Maglurp (Kraft 1987) 
de västligaste hittills.

Thlaspi perfoliatum, vårskärvfrö. Dalby 700-800 m 
ONO jvgövergång vid pkt 65,95 (SEk).

T. alpestre, backskärvfrö. L. Harrie banvall 2C 7h 29 09 
(IRu). S. Sandby N naturreservatet Linnebjer 
(THm). Sövde vid västra nerfarten till Sövdeborg 
1967-80 (NSm). Örkelljunga vid Lycksta berg 1945 
(BHe). Östraby banvall 650 m SO Brunslövs hpl 
(THm).

Neslia paniculata, korndådra. Dalby plantskola 1800 m 
N kyrkan (SEk), åker N vägen mellan Dalby och 
Hällestad (TKa). Silvåkra sönderkörd mark kring 
ekologiska fältstationen, enstaka ex 1987 (HWI). 
Österslöv Österrike, riklig 1975 (SAr), 1 km S Källs
gård (SAr). - Det faktum att korndådran fortfarande 
är allmän i åkrarna kring Röddinge by (NSm) stärker, 
liksom de nya fynden, hoppet om att arten ska kunna 
hålla sig kvar i det skånska kulturlandskapet.

Lunaria rediviva, månviol. Nävlinge 350 m NO Norre- 
gård (THm), 500 m O Norregård (AGu).

Draba muralis, lunddraba. Kverrestad 250 m SSV Ho- 
bjärsgården (HWI, ÅSv).

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. Röddinge NO Eriks- 
dalsverken (HWI, ÅSv).

Barbaren intermedia, mellangyllen. Brunnby Nyhamns- 
läge 1981 (JKt i LD som B. stricta, jfr Kraft 1982, 
best TKa). - Ny för Skåne. Mellangyllen är en adven
tiv art. Liksom strandgyllen B. stricta har den upp
rätta skidor, men hos mellangyllen är bladen fliki
gare.



SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988) Tillägg till Skånes flora 5

Arabis arenosa, sandtrav. Gustav Adolf 300 m SO och 
500 m SV kyrkan (ÅSv). Rinkaby 150 m S Granliden 
(ÅSv). Österslöv 200 m NNV Ekestad hpl (ÅSv). - 
Växtplatserna utgörs i samtliga fall av banvallar.

A. suecica, grustrav. Degeberga banvall 900 m VSV 
kyrkan (JTJ. SEk).

Rorippa austriaca, klotfräne. Häglinge vägslänt ca 1 km 
N kyrkan 1967 (BWr i LD. bekr PLa). f d bränneriet 
1,2 km SV kyrkan och vägrenar 50-150 m S. 100-300 
m N. 1.4 km N, 2,3 km N och 700 m O kyrkan 1986 
(THm). N. Mellby vägren 900 m SO Sösdala stn 1986 
(THm), östsidan av Fågelsångsvägen i Sösdala (3D 
2d 49 15) 1987 (Signe Karlsson. Lund). - Klotfränen 
är tidigare endast känd från Helsingborg, där den 
tycks vara stadigvarande, och Barkåkra. De hela bla
den är artens mest iögonenfallande kännetecken (fig 
1). Skidorna är däremot inte alltid klotrunda, efter
som frösättningen på grund av självsterilitet i regel är 
dålig. Vägfräne R. austriaca x sylvestris, som också 
har dålig frösättning och sprider sig vegetativt på 
samma typ av lokaler, har flikiga blad.

Erysimum hieracifolium, bergkårel. Benestad 650 m S 
infart till Stenby gård (THm). Högestad 500 m ONO, 
600 m O och 750 m SO Lyckås (THm). Maglehem 
torräng 1 km N Juleboda (UGs).

Alliaria petiolala, löktrav. Örkelljunga 288 trädgård 
1945 och senare (BHe). - Sällsynt i norra Skåne.

Reseda lutea, gulreseda. Rinkaby 900 m ONO kyrkan 
(HW1, SEk). Stångby södra stambanan 750 m NNO 
Tornhill, 1 ex 1980 (TKa). Örtofta södra stambanan 
200 m NO stn (HW1).

Rubus allegheniensis, sammetsbjörnbär. Björnekulla 
vägkanten S stenbrottet och strax N hembygdsparken 
1980 (TKa i eget herb). Häglinge längs stengärdes- 
gård och inne i igenväxande åker 500 m SO pkt 145,2 
1987 (THm i eget herb, best TKa). - Ny för Skåne. 
På den första lokalen var sammetsbjörnbäret ur
sprungligen planterat och på den andra odlades det 
tidigare i en närbelägen trädgård. Arten har förmåga 
att sprida sig med rotskott. I Danmark har den i en 
del fall naturaliserats (Pedersen 1980). På grund av 
bladformen och de få, svaga taggarna påminner sam
metsbjörnbäret om skogsbjörnbäret R. nessensis. 
men som det svenska namnet antyder är sammets
björnbäret mjukhårigt.

R. lindebergii, klobjörnbär. Vä betesmark och skogs- 
bryn 300 m NNO Stensborg (TKa). Åhus vägren vid 
Yngsjö (HW1, bekr AOr).

Potentilla sterilis, smultronfingerört. Svalöv utsädes- 
föreningens park 1928 (G. Norrman i LD), tämligen 
riklig 1986 (TKn). - Första fyndet i västra Skåne. 
Med tanke på växtplatsen måste man misstänka att 
smultronfingerörten är inplanterad eller inkommen 
med gräsfrö.

P. recta, styv fingerört. Brönnestad 150 m N Mjölmöl- 
lan, flera ex 1984-86 (THm, Holm & Lenefors 1984).

P. heptaphylla, luddfingerört. Fjälkinge Fjälkinge 
backe 1978 (SAr). Hofterup 1000 m N Lundåkra 
(JKt).

P. tabernaemontani, småfingerört. Dalby 800 m SV 
sjön Rökepipan (LSk).

Aphanes arvensis, jungfrukam, och A. inexspeclata (A. 
microcarpa), småfruktig jungfrukam. - Utbred
ningen av dessa bägge arter enligt belägg framgår av 
fig 2 och 3. Både jungfrukam och småfruktig jungfru-

Fig 1. Klotfräne. Habitus och skida, som ej nått full 
utveckling på grund av självsterilitet. - Tecknad av Ulf 
Arup på bas av material från Helsingborg.
Rorippa austriaca, habit and silicula (not fully deve
loped; the species is self-incompatible and in Sweden 
the stands usually consist of a single clone).
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Fig 2. Utbredningen av jungfrukam i Skåne. Kartan 
grundar sig på belägg i LD bestämda av P. Lassen och 
P. Frost-Olsen, samt på belägg i tre privata herbarier 
(SEk, THm, TKa). Kompletterande uppgifter har häm
tats från Hylander & Rothmaler (1937). Fynd före 1923 
har angetts med ofylld cirkel.
The distribution of Aphanes arvensis in Skåne according 
to collections mainly in LD. Open circles indicate finds 
previous to 1923.

kam förekommer huvudsakligen på åkrar. I viss mån 
finns de också på torra betesmarker, i grustag och på 
annan sandig mark. 1 de flesta trakter är jungfrukam 
den vanligaste arten. De sentida beläggen för små- 
fruktig jungfrukam har sin tyngdpunkt i nordöstra 
delen av landskapet. Troligen hänger det samman 
med att arten särskilt förekommer på mager mark. 
Jungfrukam är däremot mer näringskrävande (Peder
sen 1965). En del kollekter innehåller bägge arterna 
(jfr Hylander & Rothmaler 1937). Det gäller dock 
huvudsakligen äldre belägg, där exemplar från flera 
närbelägna platser kan ha förts samman på ett och 
samma ark. Det verkar därför trots allt som om 
arterna endast sällan förekommer tillsammans.

Rosa tomentosa, filtros. - Filtrosen nämns ej av Wei- 
marck & Weimarck (1985) men anges i Krok & Alm- 
quist (1984) vara rar i östra Skåne. Uppgiften baseras 
på en kollekt från Gladsax. Belägget tycks dock sna
rare tillhöra luddros R. sherardii (jfr Malmgren 
1986), och filtrosen är alltså inte säkert påvisad i 
Sverige.

Trifolium fragiferum, smutronklöver. Sl. Harrie äng vid 
Kävlingeån 2C 7g 28 34 (IRu).

Ornithopus perpusillus, dvärgserradella. Hässleholm 
Kaptensgatan samt Läreda industriområde (Gustavs
son & Holm 1984). Åhus 1100 m SV Älleköpinge 
gård (HW1). Ö. Broby 500 m NV Njura kraftverk 
(Gustavsson & Holm 1984).

Vicia tenuifolia, luktvicker. Torrlösa Trolleholms slott, 
gränsvall mot väster 1970 (BHy).

Fig 3. Utbredningen av småfruktig jungfrukam enligt 
belägg.
The distribution of Aphanes inexspedala mapped as in 
Fig. 2.

V. pannonica subsp. slriata, ungersk vicker. Bårslöv 1 
ex i ärtåker 1970 (BHy).

Lathyrus palustris, kärryial. Trolle-Ljungby 1,6 km 
OSO Nymö kyrka (ÅSv). Österslöv strandtomt i 
Balsby 1974 och senare (SAr).

Polygala comosa, toppjungfrulin. Trolle-Ljungby Åla
haken 1960 (Ö. Nilsson i LD). Österslöv Balsby 1964 
(Helge Rickman, Malmö, i eget herb). - Enligt tidi
gare tillgängliga belägg senast samlad 1951 på Balsby- 
lokalen. Fortfarande saknas aktuella uppgifter.

P. amarella, rosettjungfrulin. Kiaby rikkärr NO= Vejla 
sjö (ÅSv). Vä rikkärr på Mosslunda-området (ÅSv).

Euphorbia cyparissias, vårtörel. Dalby 300 m SSO 
plantskolans p-plats (LSk). Revinge grässlänt 175 m 
SSV Gravljunga (HW1). Rinkaby banvall N väg mot 
Gälltofta (HW1).

E. exigua, småtörel. Trelleborg Goenisses väg 10 
(KÄO).

Impatiens parviflora, blekbalsamin. Bästad 300 m V 
piren (HW1 m fl). Degeberga Försakar (UGs). Vitt- 
skövle Herremöllan (HW1).

/. glandulifera, jättebalsamin. Båstad 300 m V piren 
(HW1 m fl). Fårlöv vägkant vid Hamiltonhill (ÅSv). 
Ållmän längs Saxån i Dagstorp och V. Karaby, och 
längs Kävlingeån i Örtofta, L. Harrie, St. Harrie och 
Kävlinge (IRu).

Abutilon theophrasti, lindmalva. Bjuv Selleberga gård, 
1 ex i sockerbetor 1986 (BHy). Glimåkra Söndraryd, 
bland gödsel och ogräs utanför ett hönseri 1973 (ÄFr 
i LD). - Hylmö (1958) nämner också ett åkerfynd, 
vilket inte tas upp av Weimarck (1963).

Lavalera punctata, prickmalva. Skepparslöv betåker vid 
gården 500 m OSO kyrkan 1984 (KAO i LD, best 
TKa). - Ny för Skåne.
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Hypericum montanum, bergjohannesört. Kiaby Kjuge- 
kull (Ekologgruppen 1984a).

H. hirsutum. luden johannesört. Beneslad Fyledalen 
SO tegelbruket (UGs). Lomma syddelen av Alnarps 
park (Roland Svensson, Lomma).

H. humifusum, dvärgjohannesört. Sövde NV Snoge- 
holmssjön 300 m NO skjutbanans ostspets 1979 
(SEk).

Helianthemum nummularium, solvända. Dalby 450 m 
SSV sjön Rökepipan (LSk).

Epilobium cilialum subsp. glandulosum, alaskadunört. 
Lund här och var (AOr). S. Sandby Kungsmarken 
(Roland Carlsson, Lekeryd, i eget herb).

E. letragonum, kantdunört. Brönneslad Hovdala slott 
(Holm 1983). Hurva rabatt vid Lysia (HW1). Åhus 
grustag 1100 m O(-OSO) Hornagården (HW1), fukt
svacka 300 m NO Snickarehaken (HWI).

E. lamyi, grådunört. Brönneslad 800 m VNV Hovdala 
slott (Flolm 1983).

Hippuris vulgaris, hästsvans. Dalköpinge naturreserva
tet Dalköpinge ängar (HW1).

Cornus suecica. hönsbär. Dalby kärr i ung granskog 375 
m NO sjön Rökepipan (LSk). - Mycket sällsynt i 
södra delen av landskapet.

Anthriscus caucalis, taggkörvel. Lund Tunaskolan 1979 
(PLa i LD). Skepparslöv häck vid korsningen Run- 
vägen-Pärlvägen 2 km OSO kyrkan 1983 (KAO i 
LD). Åhus hamnen, 1 ex 1987 (THm), gräsmark NO 
f d soptippen, riklig 1987 (THm).

Conium maculatum, odört. Silvåkra vägren V byn 
(ÅSv). Åhus Kronoäspet (HW1).

Apium inundatum, krypfloka. Helsingborg Filborna- 
dammen (ÅSv).

Falcaria vulgaris, skärblad. St. Köpinge 1,3 km OSO 
Kabusaåns utlopp 1976-79 (NSm).

Pimpinella major, stor bockrot. Kågeröd 400 m N Möl- 
larp, 1 ex 1984-86 (Margaret Haikola, Helsingfors). 
Vittskövle 100 m SV Herremöllan (ÅSv).

Pyrola rotundifolia subsp. rolundifolia, vitpyrola. Rin- 
kaby f d grustag 150 m NV flygfältets nordspets 
(HWI).

Lysimachia nemorum, skogslysing. Veberöd [?] 300 m 
N Romeleklint 1971 (NSm).'

AnagaUis arvensis, rödmire. Örkelljunga kvarteret Sva
lan 1944 och senare (BHe). - Sällsynt i norra Skåne.

Armeria maritima subsp. maritima, strandtrift. Silvåkra 
gräsmark S Krankesjön, 1 ex 1986-87 (HWI). - Säll
synt i inlandet.

Centaurium erythraea, flockarun. Röddinge 800 m SV 
kyrkan, 1 ex 1980 (NSm). Vä Mosslunda-området 
(GVäm fl).

Gentiana pneumonanlhe, klockgentiana. Träne betes
mark SO Stavsbacka 3D lg 14 30 och 15 31 (JAn).

Nymphoides peltata, sjögull. Kiaby Ivösjön SO Kjuge- 
kull (Ekologgruppen 1984a).

Cuscuta europaea subsp. europaea, nässelsnärja. Färlöv 
100 m S Angagården (ÅSv). Hällestad vid bäck O 
Tvedöra (HWI). Rya strax O bron vid nya kyrkan 
1949 (BHe). Saxtorp 10 m S Saxåns mynning (ÅSv). 
Silvåkra 750 m NV ekologiska fältstationen (HWI).

C. epithymum subsp. epithymum, ljungsnärja. Dege- 
berga 900 m SSO kyrkan (UGs).

Asperugo procumbens, paddfot. St. Råby f d soptippen 
S Gastelyckans industriområde (HWI).

Nepeta cataria, kattmynta. Vinslöv gården O vägbron i

Fig 4. Strandveronika på banvall i Degeberga. I Skåne 
tycks arten inte finnas på naturliga ståndorter. Foto 
förf.

s\\ >• v*: 'va

Asm

Veronica longifolia in Degeberga, E Skåne. The species 
does not seem to occur on natural localities in the 
province.

Lommarp (Holm & Lenefors 1984), många ex 1986- 
87 (THm).

Leonurus cardiaca, hjärtstilla. N. Mellby ödegård 750 m 
O pkt 100,01 (AGu). Vinslöv vägkant intill gård 500 
m O vägbron i Lommarp (THm). Åsphult stenröse i 
vägskälet i Liarums by (TKa).

Salvia nemorosa, stäppsalvia. Dalby fäladsmark vid 
Knivsås, 1 ex 1987 (UGs i LD). - Åv uppgifterna för
S. sclarea (Weimarck 1963) gäller åtminstone de från 
Malmö och Lund i själva verket denna art (Hvlander 
1971).

Mentha longifolia, gråmynta. Bjäresjö 300 m N kyrkan 
1979 (THm). Finja 150 m NO Svärtingtorp (THm).

M. spicata, grönmynta. Brönneslad 800 m VNV Hov
dala slott (ÅSv). Hjärsås vid vandrarhemmet i 
Immeln (SEk).

Hyoscyamus niger, bolmört. Kiaby f d bränneri 150 m 
N kyrkan (HWI). Trolle-Ljungby sydvästsidan av 
Bodarna (HWI, ÅSv). Åsphult vägren 200 m N bron 
över Vramsån mellan Råbockarp och Rickarum 
(TKa). Österslöv Källsgård nära Balsbyholmsvägen 
1975 (SAr).

Solanum nigrum x physalifoliutn var. nitidibaccatum, 
nattskatta x bägarnattskatta. Saxtorp Flygeltofta, 1 
ex 1958 (AN1 i LD). - Arvid Nilsson betraktade ur
sprungligen plantan som en hybrid men omnämnde 
den efter framkastat tvivel som en form av nattskatta 
(Nilsson 1958). Edmonds (1981) anser dock efter
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granskning att det verkligen rör sig om en hybrid. 
Fyndet var det första över huvud taget och hittills det 
enda i Sverige.

S. physalifolium var. nitidibaccatum, bägarnattskatta.
N. Mellby potatisland vid pkt 100,01 och jordgubbs- 
land vid det intilliggande huset, många ex 1986 
(THm). - Bägarnattskattans korrekta namn är S. 
physalifolium var. nitidibaccatum. Den är klart skild 
från S. sarrachoides, som den felaktigt har slagits 
samman med.

Linaria repens, strimsporre. Höör banvall vid stn 
(VWt). Stångby södra stambanan i samhällets norra 
utkant (HW1). Örtofta södra stambanan 200 m NO 
stn(HWl).

Kickxia spuria, rundsporre. Lund kornodling vid Gene
tiska institutionen, riklig 1984 (SAr), Botaniska träd
gården, fåtalig 1985 (SEk, TKn). - På experimentfäl
tet vid Geneticum fanns samtidigt spjutsporren K. 
elatine sparsamt (TKa).

Mimulus gutlatus, gyckelblomma. Hjärnarp dike O 
motorväg 1986 (BHy). Linderöd södra vägdiket 100 
m NO Spångarp 1968-87 (Jan Ericson, S. Sandby, 
m fl). V. Vram södra vägdiket 150 m SO Kärrdala 
1983-87 (TKa, ÅSv). - Gyckelblomman har tidigare 
varit sällsynt som förvildad i Skåne. Kanske är förut
sättningarna bättre nu, när den har fått fäste i väg- 
diken och kan spridas med vägmaskiner. Troligen är 
det på detta sätt som gyckelblomman har spritt sig 
från Linderöd till V. Vram.

Veronica longifolia, Strandveronika. Degeberga banvall 
V stn 1980-84 (HW1, ÅSv).-Fig 4.

V. praecox, alvarveronika. Dalby banvall vid f d stn, 
fåtalig 1982 (SEk).

V. opaca, luddveronika. Brönnestad grönsaksland vid 
Hovdala slott (Holm 1983). S. Sandby Fågelsång, 1 
ex 1981 (THm). Vinslöv här och där i trädgårdsland 
och gräsmattor i Lommarp (Holm 1983).

Melampyrum arvense, pukvete. Everöd 200 m O f d stn 
(HW1). Kiaby 700 m SV Killebo 1979 (SEk), 300 m V 
Norregård (SEk).

Euphrasia strieta var. tenuis, späd ögontröst. Trolle- 
Ljungby betesmark med uppskattningsvis 400-500 ex 
1985 (Ekman 1986). - Fyndet är det första sedan 1938 
(Orkened). Späd ögontröst är i södra Sverige bunden 
till gamla slåtterängar och har därför gått tillbaka 
mycket starkt. I Skåne har den betraktats som ut
gången.

Odontites litoralis, strandrödtoppa. Ivetofta 600 m SV 
fotbollsplanen i Edenryd 1983 (HW1 i LD, bekr 
BSp). Trolle-Ljungby Takholmsviken 1968 (BWr i 
LD, bekr BSp). - Strandrödtoppan har inte i sen tid 
varit belagd utanför västra Skåne.

Orobanche elatior, klintsnyltrot. Benestad naturreser
vatet Benestads backar, 1 ex i slutet av 1970-talet 
(JFr). 5. Sandby grandunge mellan Kungsmarken 
och samhället, 1 ex i uthuggning 1980 (LRu). Toste- 
rup vägkant vid Munka-Tågarp, en fjorårsståndare 
1987 (JTJ). - Fynden i Benestad och Tosterup är de 
första på många år i östra Skåne. En av de senaste 
uppgifterna är just från Benestads backar 1915.

Utricularia australis, sydbläddra. Färinglofta gropar 
längs Rönneå 1947 (BHy i LD). Häglinge diken på V- 
och SV-delen av Store mosse (THm). Ignaberga Ila- 
sjön (THm). Perstorp Övre Store sjö (THm).

U. ochroleuca, blekbläddra. Orkened dike i Stålagyls

nordvästra hörn 1987 (SEk i LD, bekr G. Thor). - 
De tidigare uppgifterna från Färinglofta och Osby 
gäller sumpbläddra. Blekbläddran är inklusive det 
nya fyndet funnen på tre ställen i norra Skåne.

U. stygiu, sumpbläddra. Färinglofta N stranden av 
Syrkhultasjön 1980 (TKa i eget herb, Thor 1987). 
Näsum utanför gungfly i Grundsjöns västligaste ända 
1987 (SEk i LD, bekr G. Thor). Osby 1892 (O. J. 
Hasslow i LD, Thor 1987). - Ny för Skåne. Sump- 
bläddran har först nyligen blivit skild från blekblädd
ran (Thor 1987). Sannolikt är bägge arterna sällsynta 
men något förbisedda i norra delen av landskapet.

Plantago arenaria, sandkämpar. Höör banvall, något 
10-tal ex 1987 (VWt).

Sambucus nigra x racemosu, fläder x druvfläder. Hof- 
terup Järavallens naturreservat, 1 ex 1985-86 (ANI i 
LD). - Nilsson (1987) har gett en närmare beskriv
ning av hybriden, som är mycket sällsynt och inte 
tidigare funnen i Skåne.

Valerianella locusta, värklynne. Gustav Adolf banvall 
500 m SV kyrkan (ÅSv). /.. Harrie banvall 2C 7h 29 
09 (IRu).

Scabiosa canescens, luktvädd. Hällestad 550 m NV kyr
kan (SEk).

Dipsacus slrigosus, sträv kardvädd. Dalby Betesvägen 
(LSk).

Campanula glomerata, toppklocka. Fjälkestad Stenslid 
1974 (SAr).

C. patula, ängsklocka. Silvåkra 450 m NV ekologiska 
fältstationen (Sven-Eric Johansson, Arlöv).

Conyza canadensis x Erigeron acer subsp. acer, 
kanadabinka x gråbinka. Degeberga banvall 500 m 
SV stn, 1 ex 1984 (SEk i eget herb, JTJ). - Förutom 
de bägge tidigare rapporterade fynden (Weimarck 
1963) finns hybriden också belagd från Silvåkra 1964 
(H. Weimarck i LD).

Ambrosia artemisiifolia, malörtsambrosia. Osby Brun- 
kelstorp, 1 ex i sommarstugerabatt nära fågelbord 
1986 (AFr i LD, best THm).

Xanthium strumarium subsp. strumarium, gullfrö. 
Landskrona Lindeshamn, ganska fåtalig 1986 (JKt).

Rudbeckia hirta, sträv rudbeckia. Brönnestad 150 m N 
Mjölmöllan, 1 ex 1985 (ÅSv).

Galinsoga parviflora, gängel. N. Mellby grustag 400 m 
ONO pkt 100,01 (THm). Vinslöv 150 m NV vägbron 
i Lommarp (Holm & Lenefors 1984). Örkelljunga 
288 i trädgård (BHe). Österslöv Balsby V Arons väg 
(SAr). - Det finns för närvarande inget som tyder på 
att gängeln åter har blivit sällsyntare, vilket tidigare 
har hävdats (Weimarck & Weimarck 1985). Tvärtom 
förefaller den vara under fortsatt spridning (jfr Kraft 
1982, Kraft 1987, Olsson 1983).

Senecio paludosus, gullstånds. Bosjökloster Ö. Ring
sjön 700 m NO Håkantorp 1986 (Anders Dahm, 
Lund).

Carduus thoermeri (C. leiophyllus), olymptistel. Dege
berga grässlänt i samhället (HWI, ÅSv).

Onopordum acanthium, ulltistel. Vittskövle åkerkant 
650 m VNV Ängagården (HWI).

Centaurea rhenana, sandklint. Everöd vid f d stn 
(HWI). Ignaberga väg 21 i höjd med kalkbrottets 
norra del (AGu). Rinkaby 700 m O kyrkan (HWI, 
ÅSv). Stoby 800 m SV vägkorset i Röinge vid väg 21 
(AGu). Vinslöv 900 m NV Vinslövskorset vid väg 21 
(AGu). - Sandklinten har ett starkt fäste kring Kris



SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988) Tillägg till Skånes flora 9

tianstad, där den särskilt har spritt sig längs vägrenar.
Picris hieracioides, bitterfibbla. Dalby banvall i tätorten 

(SEk). Österslöv banvall O Arons väg i Balsby 1973 
och senare (SAr).

Taraxacum sektion Spectabilia, atlantmaskrosor. Ahus 
kalkfuktäng SV Pulken resp O Yngsjösjön (HW1 i 
LD, bekr CIS). - I bägge fallen rör det sig om T. 
maculigerum.

T. sektion Vulgaria, ogräsmaskrosor. - T. rubrisqua- 
meum: Åhus strandäng vid Helgeå (HW1 i LD, best 
CIS). - Arten är ny för Skåne.

Sonchus palustris, Strandmolke. Helsingborg stranden 
vid Råå småbåtshamn, 1 ex 1985 (Lars Kannesten, 
Helsingborg).

Lactuca serriola, taggsallat. Dalby 900 m S sjön Röke- 
pipan (LSk). Färlöv O Karpalunds sockerbruk 
(HW1), 700 m O kyrkan (ÅSv). Kattarp dammområ
det vid Hasslarps sockerbruk (JEV).

Crepis praemorsa, klasefibbla. Rinkaby f d grustag 1000 
m ONO kyrkan (HW1). Vä Mosslunda-området 
(GVä m fl). V. Vram betesmark 1,9 km N(-NNO) 
vägskälet i Skättilljunga (JAn).
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Botanikdagarna 1988 - Gotland

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 
förläggs 1988 till Gotland med Gotlands Bota
niska Förening som värd. Inkvartering sker på 
Varvsholms pensionat i Klintehamn, vackert be
läget nära stranden. Tiden blir 27-30 juni.

Vi samlas till lunch måndag 27 juni kl 12 och 
eftermiddagen ägnas åt en exkursion i den när
maste omgivningen, som bl a är känd för sin rika 
förekomst av strandvedel Astragalus danicus.

Tisdag 28 juni och onsdag 29 juni används till 
bussexkursioner. En busstur går norrut, där vi 
räknar med att visa den kargare sidan av Got
lands natur. Vi besöker hällmarker med bl a got- 
landssolvända Fumana procumbens, svärdkrissla 
Inula ensifolia och salepsrot Anacamptis pyra
midalis. Vi kommer också att besöka någon käll- 
myr med de karakteristiska arterna axag Schoe- 
nus ferrugineus, kärrlilja Tofieldia calyculata, 
fjälltätört Pinguicula alpina och trubbtåg Juncus 
subnodulosus. På vägen stannar vi vid en nyligen 
upptäckt, enormt rik lokal med gotländsk haver- 
rot Tragopogon crocifolius.

Den andra turen går söderut och visar en frodi
gare och mer kulturpåverkad aspekt av Gotland. 
Ett välhävdat, orkidérikt änge står på program
met. Vi kommer också att studera den spännande 
ogräsfloran längst i söder med arter som sydsmör- 
blomma Ranunculus sardous, nålkörvel Scandix 
pecten-veneris, sommarklynne Valerianella den- 
tata och renkavle Alopecurus myosuroides. 
Under dagen kommer vi också att besöka någon 
strand.
Andra kvällen kommer att ägnas åt Svenska 
Botaniska Föreningens årsmöte. Torgny Rosvall 
kommer en kväll att presentera några blad ur de 
gotländska växternas upptäcktshistoria, och en 
kväll kommer att ägnas åt en presentation av det 
pågående landskapsfloraprojektet, Projekt Got
lands Flora.
Priset är beroende av inkvarteringens standard. 
Vi erbjuder ett bekvämare alternativ med inkvar
tering i huvudsak i dubbelrum för en kostnad av 
ca 910 kr. Dessutom finns ett enklare alternativ 
på ca 730 kr (fyrbäddsrum och med WC i annan

byggnad). I priserna ingår bussturer, mat och logi 
- även övernattning till 30 juni och frukost denna 
dag. Deltagarantalet begränsas till 90 personer. 
Poststämpelns datum samt egna önskemål om 
inkvarteringen blir avgörande för turordningen 
och rumstilldelningen.

OBS! Den som vill ha bil med sig till Gotland 
bör boka bilplats på färjan så snart som möjligt 
(måste göras omedelbart). Färjan anlöper Visby, 
och de som inte har egen bil får ta sig med buss till 
Klintehamn, drygt 3 mil.

Anmälan görs till Gotlands Botaniska Före
ning, Box 1339, 621 24 Visby senast 30 mars. 
Ange den form för inkvarteringen som önskas 
(1-4 bäddar per rum, samt om du föredrar det 
enklare eller det bekvämare alternativet).

De som kan erbjudas plats får i april mer detal
jerad information. Förfrågningar kan göras på 
telefon 0498-662 04 hos Bo Göran Johansson el
ler 0498-713 43 hos Gun Ingmansson.

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. På 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 1988. Besked om utdelade stipendier ges 
under april.

Ansökningar sänds till styrelsen för Svenska 
Botaniska Föreningen, c/o Nils Lundqvist, Natur
historiska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stock
holm. Tel 08-666 41 60.



Teneriffas märkliga växtvärld
MIKAEL WIGFORSS

Wigforss, M. 1988: Teneriffas märkliga växtvärld. [The remarkable plant life of Tenerife.] 
Svensk Bot. Tidskr. 82: 11-23. Lund. ISSN 0039-646X.
Tenerife is the largest of the Canary Islands. The whole island is probably of true volcanic 
origin and its oldest parts are from the Tertiary. The climate is Mediterranean. In the dry 
summer, however, the north-east trade winds bring in moisture to the northern parts. There 
is a striking altitudinal zonation of vegetation. The coastal area is a semi-desert. Above this 
zone there are laurel forests and pine forests, the former in wet north-facing places. At about 
2000 m the woods are replaced by subalpine and alpine vegetation. The flora includes many 
endemic species and several endemic genera. Species with Mediterranean relationships 
predominate but a good portion of the flora shows affinities to more distant regions, such as 
East and South Africa, East Asia, and America. The plants with disjunct relationships are 
probably relicts of once wider distributions, which were broken up when the climate became 
cooler and drier during the end of the Tertiary. The American element may be extremely old 
relicts from the time before the opening of the Atlantic. The main reason why so many 
Tertiary relicts have survived on Tenerife is probably that the ocean has buffered the climatic 
changes. The flora is also characterized by a high degree of adaptive radiation and many 
woody life-forms.
Mikael Wigforss, Ö. Vallgatan51: 614, S-223 61 Lund, Sweden.

Under senare år har Teneriffa blivit ett alltmer 
uppskattat semestermål för skandinaver. De 
flesta reser säkert dit huvudsakligen för solens 
och badets skull, och blott ett fåtal torde känna 
till vilken enastående natur ön har att bjuda. Spe
ciellt märklig är floran, som bl a innehåller ett 
stort antal relikter från gångna geologiska perio
der. För botanisterna är faktiskt ön vad Gala
pagos är för zoologerna! Den här uppsatsen avser 
att ge en presentation av Teneriffas säregna växt
värld och förhoppningsvis också bidra till ökade 
naturupplevelser för gästande turister.

Teneriffa är den största ön i den spanska ögrup
pen Kanarieöarna, och ligger i Nordatlanten ca 
180 sjömil väster om sydligaste Marocko (se fig 1). 
Ön är något mindre än Gotland.

Hela Teneriffa är mycket bergig (jfr fig 1). 
Dess centrala del, Las Canadas, utgör en hög
platå på ung 2000 m, vilken delvis omges av en låg 
”vall” (fig 2). Mitt i Las Canadas finns några höga 
toppar, av vilka Pico de Teide på 3718 m är den 
högsta. Från Las Canadas sträcker sig en bergs
kedja åt nordost och bildar Anagahalvön, och en 
annan bergskedja åt nordväst bildar Tenohalvön.

Beroende på läget av såväl högplatån som de 
nämnda bergskedjorna är öns nordsida mycket 
brantare än sydsidan. Runt hela ön förekommer 
talrika smala, djupa raviner, s k barrancos.

Naturliga sjöar och större vattendrag saknas 
helt, men smärre bäckar finns i flera barrancos. 
De flesta av dessa bäckar är numera reglerade för 
att ge vatten till öns odlingar.

De första människorna kom sannolikt till Tene
riffa redan för ung 4000 år sedan (Schwidetzky 
1963). Såväl etnologiska som biologiska studier 
har visat att dessa människor härstammar från 
Nordafrika och att de stod nära den nuvarande 
berberbefolkningen i det inre av norra Afrika (jfr 
Cuscoy 1954, Schwidetzky 1963). Teneriffas be
folkning stod kvar på stenåldersnivå ända till den 
spanska invasionen på 1490-talet (Schwidetzky 
1963). Det spanska maktövertagandet var en blo
dig process, och ursprungsbefolkningen vann 
flera slag innan Spanien slutligen avgick med 
segern 1496. Alltsedan dess har Teneriffa utan 
avbrott tillhört Spanien.

Idag bor drygt 600 000 invånare på ön. De 
största städerna är Santa Cruz (200 000 inv), La 
Laguna och Puerto de la Cruz. De flesta skandi-
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Fig 1. Teneriffa, den största av Kanarieöarna, ligger 
utanför Sydmarockos kust.
The island of Tenerife is the largest of the Canary 
Islands.

naviska turister inkvarterar sig i Puerto de la 
Cruz.

Näringslivet präglas av turism och jordbruk. 
Viktigaste grödan är kanariebananer, vilka 
främst odlas vid nordkusten. Den näst viktigaste 
grödan är tomater, som odlas i söder. Andra 
betydelsefulla jordbruksprodukter är potatis och 
vin.

Teneriffas uppkomst

De flesta geologer anser numera att de västra 
Kanarieöarna, till vilka Teneriffa hör, är av ocea- 
niskt ursprung (jfr Rothe & Schmincke 1968). 
Med detta menas att de är ”födda” ur havet, i det 
här fallet genom vulkanisk verksamhet. Däremot 
torde de båda östliga Kanarieöarna Fuerteven- 
tura och Lanzarote (jfr fig 1) utgöra lossbrutna 
rester av det afrikanska fastlandet (Rothe 1968). 
Frågan är emellertid inte klarlagd och flera andra 
teorier förekommer. En av de mera kända är den

numera helt övergivna Atlantisteorin, enligt vil
ken Kanarieöarna tillsammans med Madeira, 
Azorerna och Cap Verde-öarna utgör de upp
stickande topparna av den sjunkna kontinenten 
Atlantis (jfr Bory de Saint Vincent 1802).

Teneriffa är geologiskt sett en mycket ung ö, 
helt uppkommnen under tertiär och kvartär. Det 
detaljerade förloppet vid uppkomsten är ytterst 
komplicerat och delvis outrett. Nedanstående 
sammanfattning bygger främst på Hausen (1956), 
Fuster m fl (1968) och Schmincke (1976).

Teneriffas äldsta delar är Anaga- och Teno- 
halvöarna, vilka består av hårda basalter från 
huvudsakligen ntiocen. Den äldsta basalten finns 
på Anagahalvön och är endast 16 miljoner år gam
mal. Mellan dessa båda basaltområden har sedan 
yngre vulkanism successivt byggt upp resten av 
ön. Tidigare intogs öns centrala del av en enorm 
vulkan, vilken för knappt 200 000 år sedan stör
tade samman och gav upphov till den väldiga cal- 
derabildningen Las Canadas (fig 2). I denna cal
dera har sedan ny vulkanisk verksamhet bildat de 
höga topparna, bl a den ännu ej helt slocknade 
Pico de Teide.

Parallellt med uppbyggnadsprocesserna har 
erosionen på olika sätt bidragit till landskapets 
dramatiska utformning. Bl a är det stora antalet 
barrancos ett resultat av kraftig vattenerosion.

Klimat

Teneriffa ligger nära nordgränsen för nordostpas- 
saden. Detta innebär att ön sommartid huvudsak
ligen berörs av en stabil och frisk nordostlig vind. 
Under vintern, då passadbältena är förskjutna åt 
söder (jfr Mattsson 1971), påverkas Teneriffa både 
av passadvinden och av västvindsbältets låg- 
tryckspassager. 1 januari råder passadvindspräg- 
lad väderlek knappt hälften av dagarna.

Nästan all nederbörd faller under vintern i sam
band med lågtryckspassagerna. Ön utmärks så
ledes av vinternederbörd och sommartorka, vil
ket i kombination med den högst måttliga tempe
raturen ger upphov till ett utpräglat medelhavs
klimat.

Nederbörd

Generellt sett har Teneriffa en låg årsnederbörd, 
420 mm (Fernandopullé 1976). Som jämförelse 
kan nämnas att årsgenomsnittet för Sverige ligger 
kring 600 mm (Ångström 1974).
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Fig 2. Teneriffas centrala del, Las Canadas, utgör en väldig caldera. I bildens vänstra del framträder resterna av 
den forna vulkanväggen som en låg vall. Boca de Tauce, 2000 m ö h. April 1985. Samtliga foton: författaren.

MMH

*.f':' ■' vj

■
rbbihhhk

Ä'1

mm, i

mm

The central part of Tenerife consists of an enormous caldera, Las Canadas. The remnants of the former volcanic 
wall are seen to the left. Boca de Tauce, 2000 m. April 1985. All photos by the author.

Nederbörden är emellertid mycket ojämnt för
delad. Genomgående är nordsidan betydligt 
regnrikare än sydsidan. Kustzonen är förhål
landevis torr och längst i söder faller mindre än 
150 mm/år (Kämmer 1974). En bit upp i bergen 
ökar nederbörden betydligt, och öns regnrikaste 
område ligger kring 1000-metersnivån på nord
sidan, där det överlag faller mer än 600 mm om 
året. Vissa platser på Anagahalvön får motta över 
1200 mm (jfr Kunkel 1980). Högre upp i bergen 
avtar nederbörden successivt, och hela Las Cana
das och dess toppar kännetecknas av utpräglad 
torka. Nederbörden består här huvudsakligen av 
snö.

Nederbördsfördelningens inverkan på klimatet 
förstärks mycket kraftigt av passadvädret, efter
som passadvinden för in fuktig atlantluft mot 
nordsidan. När passaden blåser ligger nordkus
tens berg insvepta i dimmor. Däremot bildas van
ligen inget regn, men den kraftiga daggbildningen 
motsvarar på sina håll mer än 2500 mm års
nederbörd (Kämmer 1974)! Över 1500 m höjd och

på sydsidan råder oftast ett relativt klart väder, 
med en sommartid kraftigt brännande sol.

Temperatur
Teneriffa ligger i en kall havsström (Kanarie- 
strömmen) och kännetecknas därför av en i rela
tion till det sydliga läget förhållandevis låg tempe
ratur. Årsgenomsnittet för Puerto de la Cruz lig
ger på behagliga 21°C. Ett annat utmärkande 
drag är de små årstidsväxlingarna, med svala 
vårar och milda höstar.

Högre upp i bergen avtar temperaturen och 
årstidsvariationerna blir också större. Las Cana
das och i synnerhet dess toppar utmärks i stor 
utsträckning av alpina temperaturförhållanden.

Vegetationen

De stora klimatskillnaderna leder till en utom
ordentligt varierande och kontrastrik växtlighet. 
Förutom en tydlig zonering i relation till höjden
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Fig 3. Ursprunglig vegetationszonering. Fritt efter 
Ceballos & Ortuno (1976).
Original zonation of vegetation. Halvöken: semi-desert 
dominated by tall succulent species of Euphorbia. 
Lagerskog: evergreen laurel forest dominated by Lau
rus azorica and other broadleaved trees. Tallskog: 
Pinus canariensis forest. Subalpin buskmark: subalpine 
shrubland dominated by Sparlocytisus supranubius 
(Fabaceae). Alpin örtvegetation: a sparse vegetation 
consisting of a single species, the local endemic Viola 
cheiranthifolia. Note the differences between the wet 
northern (Norr) and the dry southern (Söder) slopes. 
The elevation figures indicate meter above sea level. 
Modified after Ceballos & Ortuno (1976).

märks en markant skillnad mellan den fuktdry- 
pande nordsidan och den torra sydsidan. Dessa 
förhållanden åskådliggörs i fig 3 och 4, som visar 
den ursprungliga vegetationen. Materialet till 
båda figurerna har huvudsakligen hämtats ur 
Ceballos & Ortuno (1976). Alltsedan den spanska 
invasionen har stora skogar huggits ner och be
tydande arealer lagts" under plogen. Trots detta 
framträder den ursprungliga vegetationszone
ringen ännu någorlunda tydligt, och man kan 
utan problem hitta representativa områden med 
de olika vegetationstyperna.

Det torra låglandet innanför kusten utgör halv
öken. Högre upp på nordsidan ersätts denna av 
fuktdrypande lagerskog, en vegetation som i 
söder är inskränkt till klimatiskt gynnsamma bar- 
rancos. På sydsidan vidtar istället tallskog ovan
för halvöknen. Sådan skog finns också på nord
sidan, men där endast på hög höjd ovanför lager
skogen. Tallskogen sträcker sig upp till Las Cana
das, där subalpin buskmark tar vid. På 2600 m 
höjd ersätts buskmarken av alpin örtvegetation.

Nedan presenteras några av de mest karakteris
tiska växterna i de olika regionerna. Nomenklatu
ren följer Hansen & Sunding (1985).
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Fig 4. Ursprunglig vegetation. Fritt efter Ceballos & 
Ortuno (1976).
Original vegetation. For explanations see Fig. 3. Modi
fied after Ceballos & Ortufio (1976).

Halvöken

Stora delar av halvöknen är sedan gammalt upp
odlad, i synnerhet på nordsidan. I anslutning till 
branter och andra svårtillgängliga ställen påträf
fas emellertid ännu någorlunda intakta halvöken- 
partier. Verkligt stora områden finns numera 
huvudsakligen på Tenohalvön, där vegetationen 
dessutom är extremt välutvecklad (fig 5). Denna 
halvö är f ö en av Teneriffas rikaste växtlokaler.

Halvökenvegetationen är ej helt sluten och 
präglas av en handfull suckulenta törelväxter. 
Flertalet av dessa är mycket storvuxna och ger 
därför ett exotiskt intryck. Mest karakteristisk är 
den kaktusliknande Euphorbia canariensis (fig 5), 
men även de mera trädlika E. obtusifolia och E. 
balsamifera, samt E. aphylla, är framträdande.
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Fig 5. I låglandet förekommer halvöken dominerad av 
törelväxter. På bilden syns den kaktusliknande Euphor
bia canariensis och E. balsamifera. I förgrunden syns ett 
litet exemplar av Plocama pendula. Mellan Punta del 
Fraile och Punta de Teno, 25 m ö h. April 1985.
Typical semi-desert vegetation. The extremely succu
lent Euphorbia canariensis is seen together with E. bal
samifera. Most of the tall species of Euphorbia in the 
semi-desert have their nearest relatives in South and 
East Africa. In the foreground there is a small plant of 
Plocama pendula, a very special shrub belonging to the 
Rubiaceae. Between Punta del Fraile and Punta de 
Teno, 25 m. April 1985.

På ett fåtal platser växer också E. atropurpurea 
(fig 6) och E. bourgeauana. De flesta av dessa 
törelväxter är endemiska för Kanarieöarna och 
har sina närmaste släktingar i södra och östra 
Afrika (jfr Sunding 1970).

Mycket tongivande är också det suckulenta 
dvärgträdet Kleinia neriifolia (Asteraceae) och 
den barrträdsliknande busken Plocama pendula 
(Rubiaceae), samt ett flertal vedartade Echium- 
arter. Tidigt på våren kan man hitta tre arter av 
det märkliga släktet Ceropegia (Asclepiadaceae).
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Fig 6. Aeonium canariense, en av de många märkliga 
crassulacéerna som karakteriserar klipporna i halv- 
ökenregionen. Upptill till vänster ses blommande Eu
phorbia atropurpurea. Masca, ca 100 m ö h. April 1985.
Aeonium canariense (Crassulaceae), one of many spe
cies oi Aeonium in the semi-desert zone. The evolution 
within this genus is a classic example of adaptive radia
tion, a process of major importance in the flora of Tene
rife. Masca, 100 m. April 1985.

Kännetecknande för detta släkte är bl a de lustiga 
”fallskärms”-'försedda frukterna.

I brant klippterräng förekommer en delvis av
vikande växtlighet. Denna karakteriseras främst 
av fyra crassulacésläkten, vilka nära nog helt är 
inskränkta till Makaronesien (Kanarieöarna, 
Madeira, Azorerna och Cap Verde-öarna). Det 
mest framträdande släktet är Aeonium, som 
huvudsakligen innehåller storvuxna arter, bl a A. 
canariense (fig 6). Mindre iögonenfallande är 
släktena Greenovia, Aichryson och Monanthes. 
Det sistnämnda släktet innehåller främst pytte- 
små arter. Alla dessa crassulacésläkten är förhål
landevis artrika och de utgör intressanta exempel
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Fig 7. Vieraea laevigata. Denna vackra växt tillhör ett 
monotypiskt släkte, som är endemiskt för Tenohalvön. 
Punta del Fraile, 100 m ö h. April 1985.
Vieraea laevigata. The monotypic genus Vieraea is ende
mic on the peninsula of Teno. Punta del Fraile, 100 m. 
April 1985.

på adaptive radiation, ett fenomen som diskuteras 
närmare i ett avsnitt under Flora längre fram.

Ett färgstarkt inslag på Tenohalvöns klippstup 
är den sällsynta släktendemen Vieraea laevigata 
(fig 7). Ofta hittar man den på ej alltför torra, 
relativt skuggiga ställen, där den ibland bildar 
formliga draperier.

Lagerskog
Lagerskogarna har blivit hårt åtgångna av seklers 
trädfällning och uppodling, men vidsträckta sko
gar återfinns ännu på Anagahalvön. Mindre 
skogsområden påträffas dessutom på flera andra 
ställen, bl a på Tenohalvön. I söder är vegetatio
nen helt inskränkt till ett fåtal platser med gynn
samt lokalklimat (jfr fig 4).

Lagerskog av liknande typ som på Teneriffa 
finns även på merparten av de övriga Kanarie
öarna, Madeira och Azorerna (Vahl 1904, Sun- 
ding 1979). En stor del av växterna i dessa skogar 
utgör relikter av den subtropiska flora, som fanns 
i södra Europa och Nordafrika för mer än 15 mil
joner år sedan (Ciferri 1962, Takhtajan 1969, 
Bramwell 1972). Hur denna urgamla flora lyckats 
överleva tas upp i floraavsnittet.

Den frodiga skogen är ständigt grön och får sin 
prägel av de fyra lagerträdsarterna Laurus azo- 
rica (azorisk lager), Apollonias barbujana, Oco- 
tea foetens och Persea indica. Andra viktiga träd 
är Erica arborea (trädljung) och Myrica faya, en

, ..z*:

Fig 8. Det sägenomspunna drakblodsträdet Dracaena 
draco. Om man skär i barken utsöndras ett rött harts, 
s k ”drakblod”. Detta ”drakblod” har tidigare tillmätts 
enastående medicinska egenskaper och har bl a ansetts 
motverka ålderdom. Trädet har också använts till bi
kupor, något som gått hårt åt bestånden. I förgrunden 
syns azorisk lager Laurus azorica. Cuevas Negras de los 
Silos, 300 m ö h. April 1985.
The Canarian Dragon Tree Dracaena draco. This 
famous plant has become scarce due to its utilization for 
beehives. The tree in the foregrund is Laurus azorica. 
Cuevas Negras de Los Silos, 300 m. April 1985.

trädformig släkting till vår egen pors. I starkt de
genererade områden dominerar ofta portugisisk 
lagerhägg Prunus lusitanica ssp. hixa. Några 
andra intressanta men numera sällsynta trädslag 
är Pleiomeris canariensis (Myrsinaceae), Heber- 
denia excelsa (Myrsinaceae), Sideroxylon mar- 
mulano (Sapotaceae) och Visnea mocanera 
(Ternstroemiaceae). Den sistnämnda har synner
ligen välsmakande frukter, vilka utgjorde en vik
tig del i ursprungsbefolkningens diet (José Perera 
Lopez muntligt).
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Speciellt rik är floran i gränsområdet mot den 
nedanförliggande halvöknen. Här påträffas bl a 
den mest kända av alla Teneriffas växter, nämli
gen drakblodsträdet Dracaena draco (fig 8). 
Denna sägenomspunna art har tidigare skattats 
hårt på grund av dess användning till bikupor 
(José Perera Lopez muntligt) och återfinns nu 
huvudsakligen i otillgängliga klippstup. En annan 
välkänd växt i detta övergångsområde är den 
kanariska dadelpalmen Phoenix canariensis, som 
numera planteras i parker och liknande runt hela 
Medelhavet.

Lagerskogen kännetecknas av djup skugga och 
därför är markfloran fattig. Den vanligaste arten 
torde vara Ranunculus cortusifolius, som är nära 
besläktad med våra egna smörblommor. Betyd
ligt sällsyntare är den vackert blodröda Canarina 
canariensis (fig 9), vars närmaste släktingar växer 
på Östafrikas berg (jfr Hedberg 1961). I större 
gläntor blir floran rikare med bl a ett flertal int
ressanta asteracé- och lamiacésläkten, Phyllis 
nobla (Rubiaceae), Drusa glandulosa (Apiaceae) 
och åtskilliga ormbunkar. Drusa är speciellt int
ressant. Den har nämligen sina närmaste släk
tingar i Nya världen och anses vara en relikt från 
tiden före Atlantens utbildning (jfr Mathias & 
Constance 1965; fig 13).

Den konstant höga luftfuktigheten bidrar till en 
mycket rik epifytflora. På de fuktigaste ställena är 
alla stammar och grenar inbäddade i tjocka moss
täcken (fig 10), i vilka också lavar har fotfäste. 
Det exotiska intrycket förstärks av enstaka orm
bunkar i trädkronorna.

Tallskog

I bjärt kontrast till den frodiga lagerskogen står 
tallskogen. Även tallskogen har drabbats hårt av 
gångna tiders skövling och ursprunglig skog åter
finns huvudsakligen vid Vilaflor, Agua Mansa 
och Giiimar. Inom andra områden har emellertid 
ett återbeskogningsprojekt resulterat i många 
planteringar och ungskogar.

I sitt naturliga tillstånd är skogen utpräglat gles 
(fig 11) och består av ett enda trädslag, nämligen 
den berömda kanarietallen Pinus canariensis. 
Denna tall är endemisk för Kanarieöarna, och 
bland nu levande arter är den närmast släkt med 
Pinus roxburghii i sydvästra Himalaya (Page 
1974). Kanarietallen kännetecknas av mycket 
långa barr. Dessa bidrar till en kraftig daggutfäll- 
ning, varigenom trädet ”mjölkar” molnen på vat-

Fig 9. Den exotiska Canarina canariensis finns här och 
där i välutvecklad lagerskog. Artens närmaste släk
tingar växer på Östafrikas berg. Vueltas de Taganana, 
800 m ö h. April 1985.
The beautiful Canarina canariensis is a characteristic 
plant in well-developed laurel forests. The nearest rela
tives are found on mountains in East Africa. Vueltas de 
Taganana, 800 m. April 1985.

ten. Kämmer (1974) har funnit att tallen på en del 
ställen tredubblar markens vattentillskott! Vissa 
av skogsplanteringarna torde huvudsakligen ha 
tillkommit för att öka vattenmängden, så att man 
i framtiden skall kunna leda ner mer vatten till 
bananodlingarna.

Den övriga floran är ytterst sparsam och inom 
stora områden täcks marken endast av döda barr 
(jfr fig 11). På vissa platser, främst på nordsidan, 
livas emellertid skogen upp av ärtbusken Adeno- 
carpus foliolosus och av de båda vackra klipp
rosorna Cistus symphytifolius och C. monspelien- 
sis. För övrigt påträffas mest oansenliga Micro- 
meria- och Lotus-arter. Ställvis spelar dödslilje- 
arten Asphodelus aestivus en framträdande roll.

Subalpin buskmark

Ovanför skogsgränsen vidtar subalpina busk- 
marker. Detta innebär att denna vegetation är 
inskränkt till Las Canadas, som numera är natio
nalpark. Som tidigare nämnts är detta område 
mycket torrt, något som resulterar i en ofullstän
digt sluten och ställvis utpräglat gles vegetation.
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Fig 10. Lagerskogen kännetecknas av en mycket rik 
epifytflora och har på de fuktigaste ställena karaktären 
av bergsregnskog. Vueltas de Taganana, 800 m ö h. 
April 1985.
The laurel forest is characterized by a rich epiphytic 
growth. Vueltas de Taganana, 800 m. April 1985.

Ett annat utmärkande drag är att artantalet är 
relativt lågt, men andelen endemer hög.

Buskmarkerna domineras vanligen av ärt
växten Spartocytisus supranubius, vars väldof
tande, vita blommor brukar slå ut i maj. Andra 
framträdande buskar är den intensivt gulblom
miga brassicacéen Descurainia bourgaeana och 
den till samma familj hörande Erysimum scopa- 
rium. Bland mindre iögonenfallande växter 
märks bl a Pterocephalus lasiospermus (Aster- 
aceae), Plantago webbii och den näpna skärblom
miga Nepeta teydea.

Den mest uppmärksammade av Las Canadas’ 
växter är emellertid den ståtliga Echium wild- 
pretii ssp. wildpretii, som kan bli två meter hög. 
Arten är relativt sällsynt och blommar först under

högsommaren. E. wildpretii finns även på La 
Palma men har där utbildat en annan underart.

När Las Canadas blev nationalpark förbjöds 
fårbetning, något som lett till att många trängda 
arter har fått en fristad. Detta gäller bl a den 
vackra enen Juniperus cedrus, som numera blivit 
en stor ovanlighet på hela ön. Ett praktfullt 
exemplar finns nära landsvägen i den sydvästra 
delen av nationalparken.

Alpin örtvegetation
Teneriffas högsta toppar är utomordentligt glest 
bevuxna. Ytterst sparsamt förekommer en enda 
växt, nämligen den mångbesjungna teideviolen 
Viola cheiranthifolia (fig 12), som är endemisk för 
ön. Den vackra violen blommar vanligen i maj. 
På Pico de Teide hotas den av utrotning på grund 
av att vissa turister inte respekterar nationalpar
kens fridlysningsbestämmelser. Dess bättre är 
den mindre utsatt på de andra topparna.

Floran
På Teneriffa finns drygt 1300 kärlväxter, varav ca 
450 anses vara införda av människan (jfr Land
ström 1976. I lansen & Sunding 1985). Mer än 40% 
av den ursprungliga floran utgörs av endemer. Av 
dessa är knappt tredjedelen unika för Teneriffa, 
hälften är gemensamma med de övriga Kanarie
öarna, och en sjättedel finns dessutom på någon 
eller några av de andra makaronesiska ögrup
perna (jfr Hansen & Sunding 1985).

Kännetecknande för floran är också det stora 
antalet endemiska släkten. Mer än 30 släkten an
ses nämligen vara endemiska! Av dessa förekom
mer två endast på Teneriffa, nämligen asteracé- 
släktena Vieraea (fig 7) och Lugoa. Av de åter
stående finns ett 15-tal dessutom på någon eller 
några av de övriga Kanarieöarna, och ungefär 
lika många är makaronesiska.

Floran är inte fullständigt utredd. Därför bör 
ingen av ovanstående siffror tolkas alltför bok
stavligt. Nya arter upptäcks fortfarande och 
gamla hittas på tidigare okända lokaler. Vissa 
släkten är också i stort behov av revision.

Det stora antalet endemer (speciellt på släkt
nivå) gör Teneriffa till ett internationellt sett 
mycket uppmärksammat område. Ännu mer fas
cinerande blir bilden om vi dessutom ser var väx
terna har sina närmaste släktingar.
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Fig 11. I bjärt kontrast till den frodiga lagerskogen står tallskogen. Denna tallskog domineras fullständigt av 
kanarietall Pinus canariensis, vars närmaste släkting finns i Himalaya. Vilaflor, 1500 m ö h. April 1985.
Pinus canariensis forest. This pine is endemic on the Canary Islands. The nearest relative is P. roxburghii in the 
Himalayas. Vilaflor, 1500 m. April 1985.

Avlägsna släktingar

Mycket har skrivits om florans likheter med den i 
övriga delar av världen. Banbrytande insatser 
gjordes redan av Webb & Berthelot (1836-1850) 
och av Engler (1879). Nedan presenteras de vik
tigaste växtgeografiska grupperna. Materialet av
ser de ursprungliga arterna och har främst häm
tats ur Sunding (1970,1979) och Bramwell (1976).

Merparten av Teneriffas växter (drygt 80% av 
de ursprungliga arterna) har sina närmaste släk
tingar i Medelhavsområdet. Detta kan tyckas 
egendomligt, eftersom avståndet till Nordafrikas 
öknar (saharo-sindiska floraområdet) är mycket 
kortare.

En annan stor grupp (ca 10%) har märkligt nog 
tydlig anknytning til Östafrika. Några exempel är 
drakblodsträd Dracaena draco, kanarisk dadel
palm Phoenix canariensis, crassulacésläktena 
Aeonium, Greenovia, Aichryson och Monanthes, 
samt Ceropegia-arterna.

Först på tredje plats kommer den grupp växter, 
vars närmaste släktingar finns i det närbelägna 
saharo-sindiska området. Denna skara omfattar 
endast ca 5% av det ursprungliga artantalet! 
Många av dessa arter växer på havsstränder.

En nästan lika stor del av floran har starka 
band med Sydafrika. Bland dessa växter finner vi 
Ocotea foetens, Euphorbia canariensis, Phyllis 
nobla, Plocama pendula, Kleinia neriifolia, samt 
de stora makaronesiska asteracésläktena Perical- 
lis (tidigare inkluderat i Senecio) och Argyranthe- 
mum.

En liten men intressant grupp växter har sina 
närmaste bundsförvanter i Sydostasien och Aust
ralien, exempelvis Apollonias barbujana och 
kanarietall Pinus canariensis.

Ungefär lika stor är den högst märkliga grupp, 
som starkt anknyter till Amerika. Ett klassiskt 
exempel är Drusa glandulosa (fig 13). Ett fåtal 
arter har släktskapsförhållanden till både Sydost- 
asien-Australien och Amerika. Bland dessa fin-
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Fig 12. Den berömda teideviolen Viola cheiranthifolia, 
som är endemisk på Teneriffas högsta toppar. En av 
topparna i Las Canadas. April 1985.
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The local endemic Viola cheiranthifolia is characteristic 
on the highest peaks. One of the peaks in the caldera 
Las Canadas. April 1985.

ner vi lagerskogsträden Persea indica och Visnea 
mocanera.

Som ovan skisserats är Teneriffas flora sam
mansatt av växter med sina närmaste släktingar 
på de mest oväntade platser på jorden! Nedan 
diskuteras hur denna märkliga flora antas ha upp
kommit.

Växternas invandring

De många anknytningarna till fjärran platser 
föder tanken på väldiga långspridningar (jfr Lems 
1960). Eftersom floran har hunnit utveckla många 
endemer bör spridningarna i så fall ligga långt 
tillbaka i tiden. Ett flertal studier har emellertid 
visat att långspridningsteorierna nästan helt 
måste överges (jfr Sunding 1979). Endast i ett 
fåtal fall (främst ormbunkar) är långspridning 
tänkbar, men då rör det sig om spridning från 
relativt närbelägna ställen.

Merparten av floran antas istället ha nått 
Teneriffa från angränsande delar av Afrika (Sun
ding 1979). Trots detta är de saharo-sindiska 
ökenväxterna synnerligen underrepresenterade i 
öns flora. Detta förklaras med att huvudmassan 
av växterna sannolikt har invandrat långt innan 
dagens öknar fanns i Nordafrika!

Som tidigare nämnts är Teneriffas äldsta delar 
ca 16 miljoner år gamla. Vid denna tidpunkt före
kom en subtropisk vegetation i Sydeuropa och 
Nordafrika. Detta har klarlagts genom flera fos
silfynd. Närmare analys av fossilmaterialet har 
också visat att vegetationen påminde om den 
lagerskog, som idag är inskränkt till Makarone- 
sian (jfr Saporta 1862-1874, 1873. 1889, Schenk 
1907. Depape 1922. Andréanszky 1968).

Det var denna subtropiska flora som först tog 
Teneriffa i besittning. Hur invandringen gick till 
är emellertid föga känt. Det har tidigare nämnts 
att Fuerteventura och Lanzarote troligen utgör 
lossbrutna delar av fastlandet. Om detta stämmer 
bör det ha underlättat växtspridningen. Det kan 
heller inte uteslutas att landbryggor existerat 
under vissa perioder.

Mot slutet av tertiär blev klimatet kallare, och 
så småningom kom stora delar av de nordliga 
kontinenterna att drabbas av ett antal nedis
ningar. Klimatförändringarna ledde successivt till 
utvecklingen av den nuvarande medelhavsvegeta- 
tionen i Sydeuropa och Nordafrika (jfr Meusel 
1965, Takhtajan 1969). En stor del av dessa medel
havsväxter nådde även Teneriffa och kom seder
mera att bli öns viktigaste floraelement. I motsats 
till förhållandena på fastlandet överlevde dock en 
betydande del av den gamla subtropiska floran.

Ganska snart blev klimatet också avsevärt tor
rare, något som ledde till utbildningen av de väl
diga öknarna i Nordafrika (jfr Meusel 1965). Det 
närmast belägna saharo-sindiska floraområdet är 
således det yngsta, och detta floraområde har allt
så haft relativt kort tid på sig att penetrera Tene
riffas växtvärld.

Florans märkliga anknytningar till avlägsna 
platser antas också i stor utsträckning ha upp
kommit i samband med att klimatet blev bistrare. 
Man anser nämligen att dessa anknytningar utgör 
rester av tidigare mera sammanhängande utbred
ningar (Sunding 1979). Dessa utbredningsmöns- 
ter splittrades sedan upp när klimatet försämra
des, och kvarlevorna av den gamla floran kom att 
överleva på klimatiskt gynnsamma ställen, såsom 
Makaronesien, Östafrika, Sydafrika och delar av 
Sydostasien-Australien (jfr Sunding 1979).

De amerikanska släktbanden (jfr fig 13) är 
emellertid svårare att förklara. Det mesta tyder 
på att dessa växter utgör oerhört gamla relikter 
från tiden före eller strax efter Atlantens utbild
ning (jfr Bramwell 1976, Raven & Axelrod 1974). 
Atlanten bildades när Afrika och Sydamerika
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började glida isär för ung 100 miljoner år sedan 
(Tarling & Tarling 1971). Isärglidningen skedde 
emellertid mycket långsamt, och ännu för 65 mil
joner år sedan var avståndet mellan de båda kon
tinenterna endast ca 80 landmil (jfr Tarling & 
Tarling 1971).

Efter uppsplittringen utvecklades flororna på 
skilda sätt inom de olika isolaten. Detta ledde så 
småningom till uppkomsten av nya arter, vilka 
trots den långvariga isoleringen ännu har tydlig 
släktskap med varandra.

Hur relikterna överlevt

Många av de växter som nådde Teneriffa drabba
des säkert av samma öde som på fastlandet, dvs 
de dog ut när klimatet blev sämre. Ett stort antal 
klarade sig emellertid och kom sedermera att 
bilda den reliktvegetation som vi idag känner. 
Mycket har spekulerats i hur dessa relikter kun
nat överleva. Låt oss först se varför de dog ut i 
större delen av Europa och Nordafrika.

När klimatet blev kallare pressades den sub
tropiska floran söderut. Dess reträtt hindrades 
emellertid snart av de från söder expanderande 
öknarna. Floran kunde således endast överleva 
på platser med ett avvikande regionalklimat. För
utom i Makaronesien har småspillror funnit en 
fristad i några ”makaronesiska enklaver” i 
Marocko och på Iberiska halvön (jfr Sunding 
1979, Kunkel 1980). Subtropisk reliktflora, men av 
helt annat slag, har också överlevt i Dödahavs- 
sänkan (jfr Eig 1938, 1946, Zohary 1962). En 
populär översikt över det senare områdets märk
liga vegetation finns i Wigforss (1983).

Av alla dessa områden är Makaronesien det 
utan gensägelse rikaste. Den viktigaste förkla
ringen till att så många relikter överlevt här är 
förmodligen havets buffrande inverkan på de 
stora klimatförsämringarna. De betydande höjd- 
och fuktighetsskillnaderna har också inneburit 
möjligheter för vegetationen att ”vandra” till de 
mest gynnsamma ställena när klimatet ändrats. 
Dessutom har det isolerade läget på små öar 
säkerligen varit betydelsefullt. Bl a har flera på 
fastlandet vitt spridda och till dagens klimat bätt
re anpassade arter aldrig kommit dit och konkur
rerat om herraväldet.

Evolution

Under den långa tidsrymd, som Teneriffa varit 
vegetationsklädd, har växterna utvecklats på

ocA /Torna /ocaf-^DUJ

Fig 13. Drusa glandulosa har sina närmaste släktingar i 
Amerika. Ytterligare några växter i Teneriffas flora har 
anknytningar till Amerika. De utgör sannolikt gamla 
relikter från tiden före Atlantens utbildning. Fråge
tecknet betecknar en trolig kulturspridning till 
Marocko. Fritt efter Mathias & Constance (1965) och 
Flansen & Sunding (1985).
In the flora of Tenerife there are some plants with rela
tionships to America, e.g. Drusa glandulosa (Api- 
aceae). These plants are probably extremely old relicts 
from the time before the opening of the Atlantic. The 
occurrence of Drusa glandulosa in Morocco may be the 
result of an introduction. Modified after Mathias & 
Constance (1965) and Hansen & Sunding (1985).

olika sätt. Ett stort antal har förändrats mycket 
lite eller knappast alls. Bland dessa växter finner 
vi åtskilliga av lagerskogens träd och buskar. 
Klara belägg för de obetydliga förändringarna ger 
det tertiära fossilmaterialet från Europa.

Andra växter har däremot givit upphov till ett 
stort antal nya arter genom s k adaptive radiation. 
Med detta avses gradvis artbildning genom suc
cessiv anpassning till den lokala miljön. Här
igenom har en ursprunglig art kommit att upp
delas i flera nya, var och en karakteristisk för sin 
ofta mycket begränsade lokal. Vackra exempel 
på adaptive radiation utgör utvecklingen inom 
flera crassulacésläkten, och släkten som Echium, 
Argyranthemum, Pericallis och Sonchus. Kana
rieöarna är jämte Hawaii ett av de intressantaste 
områdena i världen vid studiet av adaptive radia
tion hos växter!
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Märkliga livsformer

Teneriffas flora kännetecknas av ett mycket stort 
antal vedväxter. Åtskilliga släkten, som i Europa 
är representerade av örter, är på Teneriffa ved- 
artade. Typiska exempel är Echium och Sonchus.

Vedartade livsformer av örtdominerade släk
ten är emellertid inte unikt för Teneriffa, utan 
typiskt för många öar. Detta förhållande konsta
terades redan av Darwin (1859). Fenomenet har 
tolkats på olika sätt. Meusel (1952), Tems (1960) 
och Bramwell (1972, 1976) anser att de vedartade 
formerna är gamla relikter, och att örterna sedan 
utvecklats ur dem. Carlquist (1965, 1970a, b, 1971) 
hävdar däremot att förvedade arter utvecklats på 
öarna från ursprungligen örtartade livsformer.

Ett annat karakteristiskt drag är de många 
rosett-träden, dvs träd där bladen är inskränkta 
till en rosett under skottspetsarna. Ett typiskt 
exempel är drakblodsträdet Dracaena draco (fig 
8). Många rosett-träd är mycket små och utgör 
dvärgträd, exempelvis Kleinia neriifolia och Eu
phorbia atropurpurea (fig 6). Även rosett-träden 
är något som brukar förknippas med isolerade 
öar. De är t ex också vanliga på Hawaii. Upp
komsten av denna livsform är livligt diskuterad.

Framtiden för Teneriffas natur

Efter ovanstående presentation torde det stå klart 
att Teneriffas natur är utomordentligt värdefull. 
Florans många särdrag gör att dess betydelse för 
den botaniska forskningen knappast kan över
skattas!

Isolerade öar är känsliga ekosystem och har 
ofta farit illa av människans framfart. Teneriffa 
utgör inget undantag, men ännu återstår stor
slagna naturområden. Många av dessa har beva
rats tack vare att den bergiga topografin försvårat 
exploatering. Dessutom har en del värdefulla 
naturvårdsinsatser gjorts, t ex avsättande av Las 
Canadas som nationalpark.

Det kanske största hotet mot naturen är den 
kraftiga befolkningsökningen, som bl a leder till 
en allt sämre vattensituation. Grundvattenstån
det sjunker betänkligt på flera ställen.

Den brutna topografin och det förhållandevis 
småskaliga jordbruket inger ändå hopp för fram
tiden. En förnuftig hushållning med mark och 
vatten är emellertid en förutsättning för att natu
ren skall kunna bevaras på längre sikt.

Materialet till uppsatsen har jag i stor utsträckning in
hämtat i samband med en resa till Teneriffa våren 1985. 
Flera personer har bidragit med tips och synpunkter.

First of all I want to express my sincere gratitude to 
José Perera Lopez, Santa Cruz de Tenerife, for showing 
me some of the rarest plants on Tenerife. I also wish to 
thank Roberto Ramirez and Miss Carmen Suarez Rod
riguez, both from Gran Canaria.

Här i Sverige tackar jag speciellt John Kraft, Lands
krona, för de många värdefulla lokaluppgifterna.
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Finnstarr, Carex atherodes, funnen i Hälsingland
NADJA NIORDSON

Niordson, N. 1988: Finnstarr, Carex atherodes, funnen i Hälsingland. [Carex atherodes 
found in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 24—26. Lund. ISSN 0039-646X.
Carex atherodes Sprengel is reported as new for Sweden. It was found in 1987 in the parish of 
Hassela, the province of Hälsingland, in East Central Sweden. It covers c. 30 m2 and in 1987 
c. 200 flowering culms had developed. The nutlets were to a great extent immature at the end 
of October, so it seems likely that the species mainly reproduces vegetatively on this locality. 
The yearly growth of the rhizomes was 3-5 cm. If the growth conditions in 1987 are taken to 
be optimal for the species the age of the stand can be estimated to minimum 120-200 years.
Nadja Niordson, L. Grevegårdsvägen 25, S-421 55 V. Frölunda, Sweden.

i anslutning till botanikdagarna i Hälsingland 
1987 inbjöd Gävleborgs Botaniska Sällskap till 
några dagars inventering i Hassela-området inom 
ramen för arbetet med den nya hälsinglands- 
floran.

Att inventera är ett spännande sätt att bekanta 
sig med floran i olika delar av landet och jag 
tvekade inte att anmäla mig. I slutet av juli gnug
gade jag bort klockljung och myrlilja från mina 
västsmåländska inventerarnäthinnor och begav 
mig till norra Hälsingland. Fynd av skuggviol 
Viola selkirkii, mandelpil Salix triandra och annat 
mer eller mindre exotiskt hägrade.

Ett tjugotal inventerare hade mött upp och vi 
delades upp i grupper om två. Tillsammans med 
Torsten Carlsson från Strängnäs genomströvade 
jag en 5 x 5 km-ruta, och efter två dagar påbör
jade vi ytterligare en. Skuggviolen hittade vi inte, 
trots att många raviner vid större och mindre vat
tendrag genomsöktes.

I ett kärr drog ett bestånd högvuxna starr till sig 
uppmärksamheten. Raka, nästan meterhöga, bla- 
diga strån med ljusa, upprätta honax. På håll gav 
den intryck av en kraftig grusstarr Carex hirta. 
Men grusstarr i ett kärr - nej, det passade inte. 
Vid närmare skärskådande visade sig bladsli- 
dorna, liksom bladens undersidor, vara kraftigt 
ludna. Kanske en hybrid med grusstarr? Blom
ningen hade ännu inte avslutats och det var svårt 
att avgöra om den skulle leda till fruktsättning. 
Förslaget om grusstarrhybrid spolades enhälligt

vid sammankomsten på kvällen. Varken Krok el
ler Lid ledde någonstans. Exemplaret lades i 
pressen.

Efter Hälsingland följde inventeringsveckor på 
Gotland, i Småland och Västergötland. Först i 
slutet av september kom hälsinglandsstarren fram 
ur växtbuntarna. Den skickades till Lund, där Per 
Lassen bestämde den till finnstarr Carex athero
des -första fyndet i Sverige av denna art.

Lokalen

Tillsammans med Anders Delin, Arbrå, åter
besökte jag platsen den 31 oktober 1987. Lokalen 
är ett kärr nära en nedlagd gård mellan Malungen 
och Sänningstjärn i norra delen av Hassela 
socken (ekonomisk karta 16H 8b). Finnstarren 
upptar här en yta på drygt 30 m2 (11 x 2-4 m) 
och är praktiskt taget heltäckande. Huvuddelen 
av beståndet, främst de fertila skotten, stod vid 
besöket i vatten på 10-30 cm djup, men starren 
går också upp mot de torrare randpartierna. I 
kärret noterades, förutom finnstarr, brunrör 
Calamagrostis purpurea, knagglestarr Carex 
flava, svartvide Salix myrsinifolia, glasbjörk 
Betula pubescens, gråal Alnus incana, kråkklöver 
Potentilla palustris, älgört Filipendula ulmaria 
samt vitmossor Sphagnum. I de torrare kantpar
tierna förekom dessutom lopplummer Lycopo
dium selago, skogsfräken Equisetum sylvaticum, 
tuvtåtel Deschampsia cespitosa, asp Populus tre
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mula, guilds Solidago virgaurea, kärrtistel Cir- 
sium palustre, palmmossa Climacium dendroides 
och husmossa Hylocomium splendens.

Antalet skott uppskattades till ca 3000, varav 
ca 200 hade gått upp och blommat (fig 1). Frukt- 
gömmena innehöll i regel frukter, men dessa 
hade i många fall ännu inte hunnit mogna vid 
besöket i månadsskiftet oktober/november. Det 
verkar alltså som om finnstarren i Hälsingland 
måste förlita sig på vegetativ förökning för sitt 
fortbestånd. Tillväxten på jordstammarna (rhizo- 
men) var av storleksordningen 3-5 cm per år. Om 
förutsättningarna denna regniga sommar kan 
anses maximalt gynnsamma för den vegetativa 
tillväxten skulle beståndet vara minst 120-200 år 
gammalt.

Omgivningarna genomsöktes utan att fler be
stånd av finnstarr påträffades. Lokalen är sårbar, 
bl a kan fyllning eller annan kraftig markbearbet
ning skada förekomsten. Åtgärder har vidtagits 
för att skydda denna. Beläggexemplar finns i her- 
barierna i Lund (Niordson 87130) och Uppsala, 
och ytterligare insamling på platsen är inte önsk
värd eller motiverad.

Beskrivning

Carex atherodes hör till sektionen Carex inom 
släktet Carex. Dit hör även bl a flaskstarr C. rost- 
rata, biåsstarr C. vesicaria, trådstarr C. lasiocarpa 
och grusstarr C. hirta. Finnstarr står närmast 
grusstarr och överensstämmer med denna i att ha 
håriga bladslidor och bladskivor. Hos finnstarr är 
emellertid fruktgömmena kala, medan de hos 
grusstarr så gott som alltid är tätt håriga. Hos 
finnstarr saknar de övre honaxens stödblad slidor 
eller har mycket korta sådana; grusstarr har långa 
slidor. En egenskap hos finnstarr är att de basala 
slidorna i kanten har ett nätverk av kraftiga fib
rer. Goda bilder av fruktgömme och nöt finner 
man hos Berggren (1969).

För att underlätta identifieringen av eventuella 
ytterligare fynd i Sverige återges här beskriv
ningen på finnstarr ur Hylander (1966, något änd
rad).
Högväxt art med mellanbladen på slidorna och skivor
nas undersida ± täthåriga; honaxfjäll med lång, fin, 
sågad udd; fruktgömmenas spröt med mycket långa 
uddar.

Ovanjordiska skott i täta grupper från en horisontalt 
krypande jordstam, vid själva basen med korta, slidfor- 
miga, mycket fasta, något glänsande, brunsvarta låg
blad, därovan med mer och mer förlängda, mattare och

Fig 1. Finnstarr Carex atherodes på sin första svenska 
lokal. Foto Anders Delin 1987-10-31.
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± mörkt brunröda sådana (de översta ofta mer än 10 cm 
långa med slutligen i tvärgående trådar upplösta kan
ter), därefter ett par övergångsblad med liknande men 
vanligen endast nedtill ± kraftigt rödanlupna, f ö bleka 
slidor. Strån 60-150 cm höga, nästan trinda, släta eller 
närmast axsamlingen svagt sträva, vanligen med 3 
friska, typiska mellanblad. Mellanblad på både vegeta
tiva skott och strån med lång, sluten, upptill snett av
skuren slida; bladskivor särskilt undertill gråaktiga, ca 6 
mm breda, mycket långa, långt utdragna i en nästan 
trådfin spets, i kanten ytterst sträva, på de vegetativa 
skotten mycket regelbundet utgående i tre rader och 
med sin övre del något slakt bågigt utåtböjda. Hanax 
3-4, smalt cylindriska, ljusa, det nedersta ofta med tyd
ligt men nästan borstlikt stödblad, de övriga utan så
dana, det översta (och ofta det nedersta) vanligen 3-4 
cm långt, de(t) mellersta vanligen kortare. Honax 3-4 
(-5), nästan upprätta, det nedersta med långt men inom 
den vanligen 2-3 cm iånga, snäva stödbladsslidan näs
tan dolt skaft, vanligen 4-6 cm långt, nertill ganska glest 
och därigenom något klubblikt, ej sällan långt skilt från 
de övre; övre honax ganska tätt sittande, kort eller ej 
skaftade, även nedtill täta, mera rent cylindriska hon
axen; nedersta honaxets stödblad med bred skiva, som 
når ± långt förbi toppaxet, de övres med kortare och 
smalare skiva och (nästan) utan slida. Honaxfjäll från
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bred bas småningom utdragna eller ± plötsligt hop
knipna till en lång, smal, finsågad udd, som vanligen 
når ungefär till eller något förbi fruktgömmessprötets 
bas, smalare än fruktgömmet, med markerad mittnerv 
och kring denna som unga något grönaktiga, mot kan
terna ofta ljusbruna, f ö färglösa. Fruktgömmen inklu
sive sprötet ca 6-8 mm långa, nästan upprätta, kala, 
matta, slutligen halmgula, med talrika fina men tydligt 
upphöjda nerver, uppåt avsmalnande till ett spröt, som 
till mer än hälften är kluvet i två något utsvängda, 
mycket smala och vassa uddar. Nöt ljust gråbrun, tre
kantig med brett omvänt (hjärtlikt) äggrund omkrets, 
utan tydlig fot, med vanligen kort stiftrest, inklusive 
denna ca 2,5-2,8 mm lång.

Utbredning och spridning

Finnstarren är glest spridd runt hela norra halv
klotets kalltempererade delar, men undviker At
lantens närhet både i Nordamerika och Europa. 
Den är alltså cirkumpolär men kontinental. 
Lokalerna i Finland och norra Ryssland bildar ett 
isolerat förekomstområde. Till detta ansluter ut
postlokaler i Polen och norra Tyskland (västligast 
i Brandenburg; Flultén & Fries 1986, Schultze- 
Motel 1980). Hulténs (1971) atlas upptar 19 loka
ler i Finland - finnstarren är alltså ovanlig även 
där.

Eftersom den svenska fyndplatsen ligger i gam
mal finnbygd ligger det nära till hands att tänka 
sig att växten följt med någon finsk invandrare. 
Björn Wannberg, Uppsala, har undersökt trak
tens bebyggelsehistoria. Han har funnit att den 
närmast liggande byn uppodlades av finska in

vandrare omkring 1610-1620, då två torp an- 
lades. Invandrarna kom sannolikt från Savolaks. 
Den gård som ligger i anslutning till kärret med 
finnstarr är dock ett svenskt nybygge, som tycks 
ha kommit till under första delen av 1800-talet. 
Denna datering kan dock vara ointressant, efter
som finnarna ofta svedjade långt från sina bo
platser.

Det går knappast att komma längre i frågan hur 
arten nått Sverige. Vår förekomst kan mycket väl 
utgöra en spontant uppkommen utpost, ett paral
lellfall till våra fåtaliga och starkt isolerade före
komster av finnros Rosa acicularis. Hur som helst 
är finnstarren väl etablerad och utan tvivel rela
tivt gammal på lokalen. Det blir nu spännande att 
se om arten kommer att hittas på fler undan
gömda platser i det skogrika mellansverige!
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Som ett led i en undersökning av de starkt gula 
(vulpinsyraförande) arterna inom lavsläktet Cet
raria har jag inventerat de arter som förekommer 
i södra Sverige. Mitt intryck är att dessa nu är 
sällsyntare än vad speciellt litteraturuppgifter, 
men även herbariekollekter, indikerar.

I Sverige förekommer förmodligen tre arter 
inom denna grupp: Den bladformiga och vanligen 
fertila Cetraria juniperina, enlav, som så gott som 
uteslutande växer på Juniperus communis, en; 
den likaledes bladformiga men vanligen sterila, 
med marginella soral försedda C. pinastri, gran
lav, som främst växer på barrträd men även kan 
förekomma på andra substrat; samt den svagt 
buskformiga C. alvarensis, som normalt är steril 
och växer på marken.

Omfattningen och avgränsningen av C. alva
rensis är f n något oklar. Den egentliga C. alva
rensis (syn. C. juniperina v. alvarensis) har trinda 
lober och tätt kuddlikt växtsätt (fig 1), men det 
finns en annan marklevande typ, C. tilesii (syn. ? 
C. juniperina v. terrestris), ursprungligen beskri
ven från Kamtjatka, med plattare lober och mer 
bladlikt utseende. I svenska herbarier är dessa 
taxa inte åtskilda, och de betraktas i det följande 
som ett taxon, C. alvarensis, av vilket endast före
komster på kalkmark återinventerats.

Metoder

Undersökningsområdet omfattar Götaland och 
Svealand, med undantag för Gotland, Östergöt
lands östra delar, Värmland, Dalarna samt Sörm
lands och Upplands kusttrakter söder om Ljus- 
terö. Under 1986 återbesökte jag ett antal av de 
lokaler som angivits på material i universitets- 
herbarierna i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå 
och Uppsala. Då antalet kända lokaler, liksom 
den nuvarande utbredningen, är mycket olika för 
de olika arterna, har ett visst urval av lokaler 
gjorts. Principerna för detta framgår av redovis
ningen under resp art. Om lokalangivelserna varit 
ofullständiga har jag i några fall besökt en till 
synes lämplig lokal inom det angivna området, 
oftast en socken. Ibland har dock sådana lokaler 
uteslutits, speciellt då någon noggrannare an
given lokal funnits i närheten.

C. juniperina, enlav
Arten är vanlig i de lägre fjällområdena och 
björkskogsregionen. Jag har själv sett rika före
komster i norra Dalarna och Lule lappmark. I 
herbarierna är arten dokumenterad från samtliga 
landskap i Götaland och Svealand med undantag
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Fig 1. Cetraria alvarensis. Mensalvaret, Böda sn, på 
norra Öland. Maj 1985.

-V-s--

Cetraria alvarensis. Mensalvaret in the parish of Böda, 
N Öland. May 1985. This species forms dense cushions 
and has terete lobes, whereas C. tilesii forms loose cus
hions and has flat, more sparsely branched lobes.

för Skåne, Halland och Bohuslän. Den har tidi
gare ansetts som tämligen allmän-mindre allmän 
i undersökningsområdet (Nannfeldt & Du Rietz 
1945, Santesson i Ursing 1949, Almborn i Krok & 
Almquist 1969), men betraktas idag som ganska 
sällsynt (Lindqvist 1981, Moberg & Holmåsen 
1984). Fries (1871) anger C. juniperina som säll
synt i Skåne och större delen av Småland. Det 
senare stöds av Hasselrot (1942), medan Magnus
son (1929) uppger att den saknas i södra Sverige. 
Hulting (1875) redovisar en lokal i Bohuslän.

I Värmland har inte S. Sundell kunnat finna 
arten under senare tid (T. Hallingbäck muntl), 
medan den som ovan nämnts är vanlig i norra 
Dalarna. På Gotland har C. juniperina samlats de 
senaste åren av bl a E. Bohus-Jensen och S. 
Ekman, vilka välvilligt ställt material till mitt för
fogande. Från Stockholms södra skärgård har 
några aktuella förekomster rapporterats av G. 
Thor och T. Fasth.

R. Moberg och L. Tibell (muntl) förmodade att 
C. juniperina fortfarande förekom i uppsalatrak- 
ten, men rapporterade senare att de åtminstone 
inte direkt kunde finna några exemplar. I början 
av oktober 1987 rapporterade dock M. Wedin att 
han funnit ett sterilt exemplar strax V om Upp
sala.

mA

Fig 2. Cetraria juniperina. 1 km S om Ölanda flygfält i 
Böda sn. Okotober 1985. - Ett stort sterilt exemplar 
som företer vissa likheter med C. alvarensis. Växtsättet 
är något mera busklikt och loberna mindre än normalt 
hos C. juniperina.
Cetraria juniperina. 1 km S om Ölanda airfield in the 
parish of Böda, N Öland. October 1985. - One of only 
two specimens found by me on this island. Both of these 
were sterile and showed some similarity to C. alvaren
sis, i.e. they are more fruticose and have a thicker thal- 
lus than normal C. juniperina. They could perhaps be 
an epiphytic variant of C. alvarensis. Although C. juni
perina is said to be abundant on Öland I have only seen 
one specimen in Swedish herbaria.

Av fig 3 A framgår att C. juniperina återfunnits 
på tre av de 24 besökta lokalerna. Ca fem lokaler 
har uteslutits ur undersökningen beroende på 
bristande lokalangivelser. Dessutom har i vissa 
fall någon av ett antal närbelägna lokaler ute
lämnats, t ex kring Uppsala.

Anmärkningsvärt är att C. juniperina inte åter
funnits på någon lokal söder om Mälaren. Den 
har av mig inte heller observerats på någon ny 
fastlandslokal. Trots att arten uppges som vanlig 
på Öland finns i de svenska herbarierna endast en 
kollekt. På denna och en närbelägen lokal har jag 
gjort mina enda öländska fynd (fig 2). Dessa indi
vid, som båda var sterila och växte på en Junipe- 
rus communis har en morfologi som påminner om 
C. alvarensis. Jag kan f n inte utesluta att dessa 
individ representerar en epifytisk form av denna 
senare art. Kring Ölands Skogsby, där den var 
vanlig i början på 1970-talet, har den inte kunnat 
återfinnas (I. Kärnefelt muntl).
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Den enda fastlandslokalen där jag återfunnit 
arten, Huddunge förs, Åsbo, 3,5 km SO kyrkan, 
är en bergknalle med gles blandskog C. juni- 
perina växer här nära markytan på nedliggande, 
om vintern snötäckta enar.

C. alvarensis

Denna art är lokalt mycket vanlig på Ölands 
alvar. Speciellt alvaren på norra Öland har goda

Fig 3. Arternas nuvarande förekomst på från herbarie- 
kollekter tidigare kända lokaler. - • återfynd, O ej 
återfynd. - A: C. juniperina. - B: C. alvarensis (en 
symbol kan representera flera lokaler). - C: C. pinastri.
The past and present occurrence of some species of 
Cetraria on localities in southern Sweden identified 
from specimens in Swedish herbaria. In general only the 
most well-defined localities were visited, especially in 
areas where they are situated close to each other. The 
island of Gotland, the coastal regions north of the island 
of Öland and the provinces of Värmland and Dalarna 
are excluded in this survey. - • presence, O absence. - 
A: C. juniperina, which probably is absent in the pro
vince of Värmland but common further north from the 
northern part of the province of Dalarna. - B: C. alva
rensis (including C. juniperina v. alvarensis, C. juni
perina v. terrestris and C. tilesii). Only occurrences on 
calciferous ground have been investigated. In some 
cases a symbol indicates more than one locality. - C: C. 
pinastri.

bestånd av den typiska C. alvarensis. Individ på 
Stora alvaret är ofta av terrestris-typ. Det är van
ligen exemplar av denna senare typ man kan 
finna på kalkmark i fjälltrakterna. Exemplar från 
Gotland och landets södra delar kan vara av båda 
typerna.

På fastlandet har C. alvarensis inte blivit åter
funnen på någon lokal (fig 3 B). Arten tycks 
kräva fria ytor, gärna med kalkgrus. På de väst- 
götalokaler, som arten är känd ifrån, finns det 
idag sådan mark endast vid Stenåsen på Billingen 
i Nya Dala församling. På denna lokal återfanns 
många av artens följearter, t ex C. nivalis, Clado-
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Fig 4. Österplana hed 200 m SV 
Österplana kyrka på Kinnekulle 
i Västergötland. November 
1986. - Alvarmarken är numera 
nästan helt täckt av gräs, och 
buskar har börjat vandra in. 
Detta var tidigare en god lokal 
för C. alvarensis, men nu har 
den genom vanhävd förändrats 
så starkt att många markbe- 
boende lavar har försvunnit.
In this place, formerly a heavi
ly grazed, open heathland, Cet
raria alvarensis was found 25 
years ago. Now grasses and 
shrubs are taking over due to 
poor management. Continued 
grazing is probably necessary for 
the existence of many terri- 
colous lichens.

nia rangiformis, C. symphycarpa och Toninia 
caeruleonigricans (nomenklatur enligt Santesson 
1984).

Lokalen i Glanshammar i Närke tycks vara för
störd genom ett skolbygge för ca 30 år sedan.

C. pinastri, granlav
Då denna art är belagd från ett stort antal lokaler 
i hela undersökningsområdet har oftast endast en 
av flera närliggande lokaler besökts. C. pinastri 
anges som vanlig i hela landet (Moberg & Holm- 
åsen 1984, Lindqvist 1981), men den är, åtmins
tone nu, relativt sällsynt söder om en linje mellan 
Göteborg och Kalmar (fig 3 C). Norr därom har 
den visserligen inte blivit återfunnen på alla loka
ler, men den har oftast observerats på närlig
gande lokaler. Dessa senare lokaler redovisas 
inte på kartorna.

I Skåne och Halland har ca 5 exemplar noterats 
från nya lokaler. Samtliga exemplar har varit små 
och i dålig kondition med hela bålen uppsprucken 
i soral. De exemplar som återfunnits på lokaler i 
Blekinge och Bohuslän har däremot varit i god 
kondition.

Diskussion

Det finns flera faktorer som kan förklara den 
snabba förändringen av dessa arters utbredning. 
Luftföroreningarnas betydelse för många lavars 
försvinnande är idag välbekant (se t ex Hawks- 
worth & Rose 1976, Arvidsson & Skoog 1984

eller Skye 1968). Speciellt för C. pinastri spelar 
dessa förmodligen en viktig roll. Arten har åter
funnits på en mängd här icke redovisade lokaler i 
de norra delarna av undersökningsområdet, men 
det finns endast ett fåtal rapporter från de södra, 
och exemplaren därifrån är i dålig kondition. C. 
pinastri har inte samma exakta krav på substrat 
som de andra och det finns till synes perfekta 
biotoper för arten i hela undersökningsområdet, 
vilket sammantaget gör det sannolikt att luftens 
dåliga kvalitet är avgörande för dess tillbakagång.

C. alvarensis har i Sydsverige endast rapporterats 
från de undersökta lokalerna, varför fig 3 B kan 
anses representera artens nuvarande och tidigare 
utbredning. Albertson (1946) uppger förekomst 
av både alvarensis- och terrestris-typerna O om 
Österplana kyrka, men arten eftersöktes SV om 
kyrkan, då detta var den senaste och mest nog
grant angivna lokalen på herbariematerialet (fig 
4). Arten kan finnas kvar Ö om kyrkan.

Det minskade betet och den därmed snabba 
igenväxningen utgör den troligaste förklaringen 
till artens tillbakagång. På västgötabergens alvar- 
marker har betet avtagit, varför gräs börjat bilda 
nästan sammanhängande mattor. På vissa lokaler 
har även buskar och träd vandrat in. Den enda 
lokalen på fastlandet, där idag många av följe
arterna till C. alvarensis finns, är också den enda 
som fortfarande regelbundet betas. Skyddet av 
alvarmarken på t ex Kinnekulle fungerar alltså 
snarare som ett skydd av själva kalkhällarna än av 
de alvararter som är kända härifrån (fig 4).
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För Cetraria juniperina har säkerligen en tillbaka
gång skett, även om arten aldrig varit allmän. Då 
den endast förekommer på enbuskar och är tyd
ligt gul är det osannolikt att den skulle ha undgått 
upptäckt om den funnits kvar. Att tillbakagången 
är verklig stöds även av de muntliga uppgifter 
som andra lichenologer givit (O. Almborn, I. 
Kärnefelt, R. Moberg, R. Santesson och L. 
Tibell).

De tidigare uppgivna lokalerna för C. junipe
rina i sydvästra Västergötland är fortfarande 
betesmark med relativt rika enbestånd. Idag är 
dessa enar dock i allmänhet alldeles för täta för 
att hysa några epifyter. Ett hårdare betestryck 
medför att enarna blir öppnare; ibland trampas 
de ned, vilket gynnar arten, som oftast återfinns 
på horisontella, mycket lågt belägna engrenar 
med ett fuktigt mikroklimat. I dessa delar av lan
det kan dock luftföroreningarna vara den begrän
sande faktorn.

I skogsmark kan artens tillbakagång delvis bero 
på det nuvarande skogsbruket, som inte tillåter 
en successiv föryngring av trädbeståndet. Då 
arten saknar vegetativa spridningsorgan måste 
sporer spridas till enar i en uppväxande skog, 
finna rätt sorts alger, växa till sig och hinna bilda 
fruktkroppar innan skogen avverkas igen. Kom
binationen av flera, var för sig negativa faktorer, 
t ex skogens korta omloppstid, ett minskat antal 
gamla och nedliggande enar, utdikningen som ger 
torrare mikroklimat, försurningen och andra luft
föroreningar, kan ge ett katastrofalt resultat (jfr 
Andersson & Appelqvist 1987, Esseen & Erics
son 1982).

Slutsatser

Flera arter, som vi idag tror är vanliga i södra 
Sverige, kan i själva verket vara på väg att för
svinna. Även arter som inte finns på den prelimi
nära listan över hotade lavar (Floravårdskommit- 
tén för lavar 1987) kan alltså vara utsatta för ett 
hot, speciellt om de bara finns i de södra delarna 
av landet.

Vid Institutionen för systematisk botanik i 
Lund undersöks status för ett antal lavarter som i

Sydsverige är hotade eller befinner sig i kanten på 
sitt utbredningsområde. Vi tar gärna emot upp
gifter om lokaler för arter som finns på hotlistan 
liksom andra uppgifter om lavars förändrade 
situation. Lokaluppgifter för C. juniperina och C. 
alvarensis emottages givetvis tacksamt.
Denna studie har kunnat genomföras genom generösa 
bidrag från Dagny och Eilert Ekwalls premie- och sti
pendiefond, Karin och Axel Binnings fond, Hierta- 
Retzius’ fond samt Lunds Botaniska förening.

Citerad litteratur
Albertson, N. 1946: Österplana hed. Ett alvarområde 

på Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suec. 20.
Andersson, L. & Appelqvist, T. 1987: Lunglav och alm- 

lav, indikatorer på värdefull lövskog. Svensk Bot. 
Tids kr. 81: 185-194.

Arvidsson, L. & Skoog, L. 1984: Svaveldioxidens inver
kan på lavfloran i Göteborgsområdet. Svensk Bot. 
Tidskr. 78: 137-144.

Esseen, P.-A. & Ericson, L. 1982: Granskogar med 
långskägglav i Sverige. Statens naturvårdsverk PM 
1513.

Floravårdskommittén för lavar 1987: Preliminär lista 
över hotade lavar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 81: 
237-256.

Fries, Th. M. 1871: Lichenographia scandinavica. E. 
Berlings.

Hasselrot, T. E. 1942: Nytt material till Smålands busk- 
och bladlavflora. Wettergren och Kerbers förlag.

Hulting, J. 1875: Bidrag till kännedomen om Bohusläns 
lafvegetation. Bot. Notiser 1875: 44—48, 65-70.

Hawksworth, D. L. & Rose, F. 1976: Lichens as pollu
tion monitors. Edward Arnold.

Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 1969: Svensk flora 
11. Kryptogamer utom ormbunksväxter. Läromedets- 
förlagen, Svenska Bokförlaget.

Lindqvist, M. 1981: Lavflora. Fälthandbok över Sve
riges vanligaste busk- och bladlavar. Fältbiologerna.

Magnusson, A. H. 1929: Flora över Skandinaviens 
busk- och bladlavar. P. A. Norstedt & Söners förlag.

Moberg, R. & Holmåsen, I. 1984: Lavar. En fälthand
bok. Interpublishing.

Nannfeldt, J. A. & Du Rietz, G. E. 1945: Vilda växter i 
Norden. Mossor, lavar, svampar, alger. Natur och 
Kultur.

Santesson, R. 1984: The lichens of Sweden and Norway. 
Naturhistoriska riksmuseet.

Skye, E. 1968: Lichens and air pollution. A study of 
cryptogamic epiphytes and environment in the Stock
holm region. Acta Phytogeogr. Suec. 52.

Ursing, B. 1949: Svenska växter. Kryptogamer. Nordisk 
rotogravyr.



Recension

Biosystematik i Norden

Jonsell, B. & Jonsell, L. (red) 1986: Biosystema- 
tics in the Nordic flora. 255 sid. Symbolae Bota- 
nicae Upsalienses 27 (2). ISBN 91-554-1941-0. 
Pris 160 kr. Beställes från Almqvist & Wiksell 
International, Box 638,101 28 Stockholm.
Volymen sammanfattar ett symposium, som av
hölls på Kungliga Vetenskapsakademien 27-29 
augusti 1985 med anledning av Bergianska bota
niska trädgårdens 100-årsjubileum. Den omfattar 
25 artiklar och sex korta rapporter om olika 
aspekter av differentiering, evolution och taxo- 
nomi i den nordiska kärlväxtfloran. Alla bidragen 
är på engelska och behandlar främst kritiska 
grupper. Författarna och deltagarna i symposiet 
var huvudsakligen botanister från de fem nor
diska länderna, men några kom från andra län
der: England, Schweiz, Sovjetunionen och 
Ungern.

Variation i kromosomtalsförhållanden spelar 
en avgörande roll i många grupper och behandlas 
av flera författare, t ex Skvortsov om Lonicera 
sektion Caeruleae (blåtry), Kereszty m fl om 
Scilla bifolia-gruppen (tidig blåstjärna), Hartvig 
om Carex muricata-gruppen (snårstarr m fl), Mil- 
kovits och Borhidi om Molinia caerulea (blå- 
tåtel), I. Hedberg om Anthoxanthum odoratum 
(vårtåtel), Salvesen om Festuca vivipara (grodd- 
svingel), Pälsson om Poa glaucalnemoralis (blå- 
gröe, lundgröe), Weimarck om Hierochloé 
(myskgräs) och Urbanska om Antennaria car- 
/jflhcö-gruppen (bl a lappkattfot). Polyploidins 
avgörande roll för variationen i den nordiska flo
ran framgår klart av flera av artiklarna. De taxo- 
nomiska slutsatserna är emellertid högst varie
rande. T ex presenterar I. Hedberg ytterligare 
data om diploida och tetraploida populationer av 
vårtåtel Anthoxanthum odoratum och drar den 
välgrundade slutsatsen att kromosomtalsraserna 
inte kan skiljas taxonomiskt ens på underarts- 
nivå. Milkovits och Borhidi är däremot extrema 
splittrare och delar enbart i Ungern upp blåtåtel

Molinia caerulea i 10 taxa, varav fem är nya arter! 
De torde på sin höjd representera lokala popula- 
tionsgrupper i ett vittutbrett polyploidkomplex.

Nödvändigheten av grundlig karyotypanalys 
demonstreras inte minst i Hartvigs artikel om 
Carex muricata-gruppen, som i Norden represen
teras av fyra taxa: piggstarr C. spicata (2n=58), 
mörk snårstarr C. muricata subsp. muricata 
(2n=58), snårstarr C. muricata subsp. lampro- 
carpa (2n=52) och långstarr C. divulsa subsp. 
leersii (2n=57-59). I individer med udda soma
tiskt kromosomtal observerades en trivalent i 
meiosen, och de förmodas vara heterozygota för 
strukturella omlagringar.

Populationsbiologiska undersökningar repre
senteras bl a av Halvorsen m fl (mossviol Viola 
epipsila och kärrviol V. palustris i SO Norge), 
Prentice (såpört Gypsophila fastigiata på Öland), 
B. Widén (ölandssolvända Helianthemum oelan- 
dicum), Schmid (knagglestarr m fl Carex flava- 
gruppen), Rousi m fl (gräslök Allium schoeno- 
prasum och kvanne Angelica arcangelica), och de 
sex korta rapporterna. Allt mer komplicerade 
statistiska analysmetoder förekommer, och bio
systematiker får möjligen vänja sig vid termer 
som Well’s distance diagram och Principal com
ponent ordination. Ölands särpräglade flora er
bjuder fortfarande nya studieobjekt, vilket fram
går av bl a bidragen av B. Widén och Prentice.

Apomixis - ett klassiskt undersökningsfält för 
nordiska botanister och genetiker - behandlas i 
artiklar av Asker (fingerörter Potentilla) och Wal
ters (daggkåpor Alchemilla), medan Jerling har 
en intressant diskussion om ekologiska och evolu
tionära aspekter av apomixis; en karta visar att 
andelen arter med agamospermi ökar mot norr 
och nordöst i Fennoskandia.

Boken visar bredden och kvaliteten i den bio
systematiska forskningen på nordiska växter. Det 
bådar gott för den nu planerade nordiska kärl
växtfloran.

Arne Strid



Geopora cooperi, murkeltryffel, påträffad i Jämtland
LARSE. KERS

Kers, L. E. 1988: Geopora cooperi, murkeltryffel, påträffad i Jämtland. [Geopora cooperi 
found in Jämtland, interior northern Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 33-39. Lund. ISSN 
0039-646X.
The rare hypogeous fungus Geopora cooperi Hark. f. cooperi (Pyronemataceae, Pezizales) is 
reported from Brunflo, province of Jämtland, northern Sweden (320 m s m, 63°04’N 
14°50’E). The new locality is situated in the mountainous, interior parts of the Scandinavian 
peninsula. It grew in clayey till (pH 6.92) in a garden lawn beneath a Betula tree. All 
previous Swedish finds come from Pinus forest on sandy soil and have been made close to the 
Baltic Sea. The species is supposedly favoured by a relatively high amount of calcium in the 
soil. The world distribution of f. cooperi has been mapped. Morphological features of the 
fungus are exemplified in a drawing.
Lars E. Kers, Bergius Botanic Garden, Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Under hösten 1987 upptäcktes den sällsynta Geo
pora cooperi, murkeltryffel, i en lerig gräsmatta i 
Brunflo, Jämtland. Fyndet var mycket överras
kande eftersom arten i Sverige endast varit känd 
från några få lokaler längs Östersjöns kust och 
där vuxit i sandjord. En följd av det nya fyndet 
blir att svampen nu kan sökas på många andra 
platser i landet, inte bara i sandjord längs kus
terna. Hittills har alla fynd gjorts av en ren slump. 
En början till ett mera metodiskt sökande vore 
kanske att i första hand undersöka våra kalk- 
rikare områden. Förekomster i gräsmark är 
naturligtvis betydligt svårare att få syn på än före
komster i sand. Det är möjligt att arten hittills 
undgått uppmärksamhet på många inlandslokaler 
där den uppträtt på samma sätt som i Brunflo. 
Det är viktigt att varje nytt fynd tillvaratas och 
sänds in till något av våra offentliga herbarier. En 
eller ett par fruktkroppar räcker. Däremot behö
ver ej mera insamlas på redan kända lokaler.

Geopora cooperi är en höstsvamp. I Sverige 
har den insamlats från början av augusti fram till 
mitten av oktober. Troligen kan man träffa på 
färska fruktkroppar tills dess att marken fryser 
definitivt.

Min artikel innehåller en utförlig presentation 
av arten, något som hittills har saknats i svenska 
tidskrifter. Nannfeldt behandlade visserligen 
arten detaljrikt i den danska tidskriften Friesia år 
1946, men sedan dess har åtskilligt hänt.

Kännetecken

Redan i fält går det att identifiera G. cooperi 
genom de relativt stora, brunt ludna fruktkrop
parna och genom deras inre, bleka, hjärnlik- 
nande uppbyggnad. Någon svårighet att redan 
makroskopiskt skilja arten från andra tryfflar 
finns det knappast. Däremot har det hänt att in- 
samlare och svampkännare trott att materialet 
varit en missbildad murkla! Risken finns att åt
skilliga värdefulla fynd kastats p g a en sådan fel
tolkning av arten.

Släktet och arten

Geopora tillhör familjen Pyronemataceae, som i 
sin tur räknas in under ordningen Pezizales (inkl 
Tuberales; Trappe 1979). Släktet har även place
rats i underfamiljen Otideoideae (Korf 1972). 
Geopora (inkl Sepultaria) intar en intressant ställ
ning eftersom släktet rymmer både tryfflar (hypo- 
geiska arter) och sådana som fullbordar sin ut
veckling ovanför markytan (epigeiska arter).

Geopora har en hårig fruktkropp som anläggs 
under markytan och där som en sluten hålkula. 
Hos G. cooperi förblir den sluten och hypogeisk 
men uppbyggnaden kompliceras genom att väg
gen veckas så kraftigt att det inre blir nästan helt 
utfyllt. Biologiskt fungerar arten som en tryffel. 
Hos andra arter (”Sepultaria”) behåller frukten
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sin form av hålkula. Den tränger upp genom 
markytan och spricker upp i toppen, varefter spo
rerna kan spridas med vinden. Fruktkropparna 
får då ofta ett skålsvampsliknande utseende. Det 
finns flera sådana epigeiska Geopora i Norden. 
Den minst ovanliga och mest bekanta är G. areni- 
cola, sandskål (jfr Ryman & Holmåsen 1984, foto 
s 628).

Enligt Burdsall (1968) kan G. cooperi delas 
upp i två former: f. cooperi och f. gilkeyae Burd
sall. De kan endast skiljas genom sporformen: 
elliptisk hos f. cooperi, sfärisk till subsfärisk hos f. 
gilkeyae.

Utbredning
Formen cooperi är med säkerhet känd från Nord
amerika, Europa och Nordafrika, troligen även 
från Asien (fig 2). I Nordamerika sträcker sig 
dess utbredning från Mexiko genom de västra 
staterna upp till tundraområdena i Alaska. I 
Alaska är den ej känd norr om sextiotredje 
breddgraden (Hawker 1968, Burdsall 1968, 
Trappe & Guzmån 1971, Fogel 1976, Fogel & 
Trappe 1976, States 1983). I Nordafrika är f. coo
peri påträffad i Marocko: bergskedjan Er Rif, på 
1000 m höjd, i kalkstensberggrund under Pinus 
laricio (Malengon 1973). I Spanien är den funnen 
på två lokaler (Moreno m fl 1986). I Mellan
europa är f. cooperi känd från Väst- och Östtysk
land, Österrike och Schweiz. De fyndlokaler som 
upptas därifrån i litteraturen är så pass få att de 
kan återges här. Uppgifterna är i regel gamla och 
jag har försökt att lokalisera dem till aktuell stat 
och provins:
Nagold och Schwenningen (Västtyskland, Württem
berg), Sonderhausen och Meiningen (Östtyskland, 
Thüringen), Sankt Egyden (Österrike, Oberöster
reich), Arosa (Schweiz, kantonen Graubünden). - 
Enligt Hennings (1898) är det tydligt att Meiningen i 
Thüringen avses, ej M. i Österrike, vilket antagits av 
Burdsall (1968). - Dessutom är arten troligen funnen 
även i Neunkirchen, en ort som jag inte lyckats lokali
sera (Västtyskland?, Saar? eller Nord-Rhein?; orten 
finns även i Österrike, ej långt från Sankt Egyden; Hen
nings 1898, Soehner 1942, Nannfeldt 1946, Knapp 
1951).

I Västtyskland är arten upptagen i listan över 
hotade storsvampar (Winterhoff & Krieglsteiner 
1984, karta sid 25, pricken bör avse Schwen
ningen). I Skandinavien är arten endast känd från 
vårt land. Eventuell utbredning i Asien är ännu 
osäker. Arten har dock erhållit ett kinesiskt

namn, något som skulle kunna betyda att den är 
inhemsk där (Liu m fl 1984 s 106). Troligen avses 
f. cooperi eftersom G. harknessii satts som 
synonym.

Det amerikanska respektive det europeiska 
utbredningsområdet ansågs tidigare hysa skilda 
arter: G. cooperi (amerikansk) och G. schackii P. 
Herrn, (europeisk; Nannfeldt 1946). I sin revision 
har Burdsall (1968) räknat upp många taxono- 
miska synonymer under G. cooperi, bland dem 
även G. schackii. Han antar att den stora utbred- 
ningsluckan som G. cooperi har över norra Sovjet 
endast beror på att detta mellanområde är out
forskat och att arten bör finnas även där (Burdsall 
1968 s 518). Skulle denna misstanke vara riktig 
ger det upphov till intressanta aspekter. Hos oss 
skulle arten då kunna representera ett östligt— 
nordligt element. Någon sydlig art som når upp 
till Jämtland skulle det alltså inte röra sig om. 
Burdsalls hypotes verkar ju bestickande med 
tanke på de svenska fyndens östliga och nordliga 
läge i landet.

Formen gilkeyae är endast känd från Nord
amerika. Där har den i stort sett samma utbred
ning som f. cooperi. Den saknas dock från 
Mexico och tränger längre mot norr i Alaska än f. 
cooperi, dvs den når norr om polcirkeln till 
68°16’N (Burdsall 1968, Fogel & Trappe 1976, 
Laursen & Burdsall 1976).

Svensk förekomst

1 Sverige har arten hittills varit känd från Bill
udden vid Upplands norra kust samt från östra 
Gotland (Nannfeldt 1946, Kers 1974 s 353). 
Dessa tidigare lokaler ligger längs själva kusten 
och på en höjd av endast 1-2 m ö h. Växtmiljön 
har varit en mullblandad sandjord i gles, tall- 
dominerad strandskog. Markytan har ibland varit 
helt täckt av mossa (Hylocomium sp.), men i 
regel har täckningsgraden varit obetydlig. Mark
vegetationen har då bestått av spridda gräs, fält- 
sippa Pulsatilla pratensis, mandelblomma Saxi
fraga granulata, gul fetknopp Sedum acre, back
timjan Thymus serpyllum m m (på Gotland). I 
något fall har markytan enbart varit täckt av ett 
tunt lager av tallbarr (enligt Nannfeldt 1946, nyli
gen till herb S insända prover från Gotland samt 
muntliga uppgifter).

De tidigare svenska fynden kommer alltså från 
en ensartad och mycket speciell miljötyp. Redan 
med hjälp av en topografisk karta är det lätt att
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Fig 1. Geopora cooperi Hark. f. cooperi. - A: Askosporer. - B: Tvärsnitt genom en av de inre vindlingarna visande 
hur den är sammansatt av två parallellt löpande väggar. - C: Yttre delen av väggen, med hår. - D: Fruktkropp i 
lodrätt snitt. - E: Sporsäckar och parafyser.
Geopora cooperi Hark. f. cooperi (E. Söderholm s.n., S). - A: Ascospores. - B: Portion of one of the inner 
convolutions showing its composition of two ± parallel walls. - C: Excipulum, ectal part with hairs. - D: Section of 
ascocarp. - E: Asci and paraphyses.

välja ut sådana områden för en fältkontroll. Fyn
det från Brunflo var därför mycket överraskande, 
både miljömässigt och med avseende på det geo

grafiska läget. I Brunflo uppträder arten mitt inne 
i landet, i förfjällsnatur och på 320 m höjd. Dess
utom förekom svampen där i en lerig morän i en
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villaträdgård och där under en björk. Någon tall 
eller annat barrträd förekom inte inom synhåll. 
Den jämtländska växtmiljön utgör en stark kont
rast till den i landet tidigare kända. En så bred 
ekologisk amplitud är något helt främmande 
bland de tryffelarter som jag hittills har studerat 
närmare. Den enda gemensamma nämnaren för 
alla svenska fynd är en relativt hög kalkhalt i 
jorden. Jordprov från Brunflo visar pH 6,92 
medan ett gotländskt prov hade pH 6,75 (Ardre 
sn, leg B. Grennstam, hösten 1987, S).

Det jämtländska fyndet verkar däremot inte så 
överraskande om vi ser på artens utbredning i 
stort. I Nordamerika finns det övervägande in- 
landsfynd av f. cooperi och några direkta kust
lokaler existerar inte. Utbredningen når upp till 
tundraområdena i Alaska. Aven på den europe
iska kontinenten verkar arten saknas från kust
nära lokaler och fynden har gjorts i höga bergs
områden (fig 2). Räknar vi med den naturliga 
nedpressningen av höjdgränserna mot norr blir 
alltså det jämtländska fyndet mindre överras
kande. Mer extrema blir faktiskt de kustfynd som 
vi känner till. I Nordamerika förekommer arten i 
olika jordarter, även i lera (Burdsall 1968 s 515). 
Med ledning av de teorier och fakta som jag redo
visat kanske man vågar hoppas på ytterligare 
norrländska fynd?

Mykorrhiza, trädassociering

Geopora-arterna har antagits utbilda ektomykor- 
rhiza (Laursen & Burdsall 1976, Maser m fl 1978 
tabell 1, Danielson 1982). Formen cooperi har 
rapporterats förekomma under ett flertal träd och 
buskar, t ex barrträdssläktena Pinus, Picea, 
Abies och Pseudotsuga samt under Quercus ilex 
och Eucalyptus (Burdsall 1968, Fogel 1976, 
Moreno m fl 1986). Till denna lista kan nu fogas 
Betula.

Parasiter

På hymeniet av Geopora cooperi finner man 
ibland en liten parasitsvamp, pyrenomyceten 
Microthecium geoporae (Oberm.) Höhnel. I Sve
rige är den endast påträffad hos en begränsad del 
av det gotländska materialet (Kers 1974 s 353). 
Någon Microthecium förekom inte i de fruktkrop
par som jag studerat från Jämtland.

Den jämtländska förekomsten

Upptäckten skedde enligt Roland Söderholm på 
följande sätt. När han gick över gräsmattan 
kände han något hårt under ena skon. Han 
trodde att det kommit in sten på gräsmattan. Det 
visade sig vara en svamp. När jag besökte lokalen 
räknade vi tolv fruktkroppar och spår av sådana. 
De trängde upp högst obtydligt över den leriga 
jordytan. Trots detta gick det att se de enskilda 
förekomsterna och då som små, svagt upphöjda 
jordfläckar där gräsmattsgräset trängts undan el
ler tidigare torkat bort. Eftersom den uppstick
ande delen av svampen oftast var jordbemängd 
var det ibland faktiskt lättare att känna svampen 
än att se den. Några hade dock skadats vilket 
gjorde att de bleka, inre delarna lyste fram. Jord
fläckarna skulle knappast ha väckt någon upp
märksamhet om man inte vetat vad man sökte 
efter och var. Att det gick att få syn på den be
rodde nog på att gräsmattan var hårt nerklippt.

Svampen förekom endast inom en torrare del 
av gräsmattan. Vegetationen bestod av sedvanligt 
gräsmattegräs med vitklöver. Där svampen upp
trädde förekom även rödkämpar Plantago media 
och fältarv Cerastium arvense. Här var jorden 
också den ursprungliga, medan andra delar av 
gräsmattan hade blivit påförda införskaffad jord. 
På gräsmattan finns en rad planterade björkar, 
3-4 m höga, insatta någon gång mellan 1967 och 
1973. De bestämdes till vårtbjörk Betula pendula, 
glasbjörk B. pubescens samt mellanformer. Deras 
varierande morfologi antyder att de har ett lokalt 
ursprung. Svampen förekom endast under en av 
björkarna; denna tolkades som hybrid. Geopora 
förekom inom en yta på 1 x 2 m, vilken sträckte 
sig från björkens stam mot söder. Ett jordprov 
från denna yta visade pH 6,92. Enligt R. Söder
holm har man inte brukat kalka eller gödsla gräs
mattan. Tomten hade tidigare tillhört en bond
gård och hade då fungerat som hästhage. Om
kring år 1967 blev området lekpark varefter det 
1973 avstyckades som tomt och bebyggdes. Den 
nuvarande ägarfamiljen Söderholm, som bott där 
sedan dess, hade inte tidigare observerat svam
pen. Det är troligt att den förbisetts.

Att svampen skulle vara införd med björken 
via någon plantskola håller jag för föga troligt. 
Arten borde då vara känd från plantskolor och 
flera liknande fynd borde ha upptäckts i skilda 
delar av landet. Det är mera troligt att björkarna 
har lokalt ursprung och att svampen är ”vild” i
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GEOPORA COOPERI f.COOPERI

Fig 2. Totalutbredningen av Geopora cooperi f. cooperi

Storsjö-området. Anknytningen till en bestämd 
björk kan vara indirekt och förklaras med de spe
ciella markförhållanden som finns i detta hörn av 
gräsmattan (ursprunglig jord, långvarig gräs
mark, torrt läge). Ytterligare fynd från öster- 
sundstrakten vore av stort principiellt intresse.

Beskrivning av materialet från Jämtland
Fruktkropp svagt uppstickande över jordytan, regel
bundet rundad, något tillplattad vid basen, upp till 4 x 
5 cm i diameter, fint småluden i ljusare och mörkare 
brunt, ytan med oregelbundet löpande låga veck och 
fåror (murkelliknande), ojämnheterna mera framträ
dande efter intorkning. Det inre består av starkt vind- 
lande, köttiga, bleka stråk samt av hålrum. Vindling
arna utgöres av invaginerade veck från den yttre väg
gen, i regel bestående av två tätt intill varandra löpande 
väggar åtskilda av en tunn, brun och hårig zon (= de två 
väggarnas utsidor). När väggarna är väl separerade från 
varandra utfylls mellanrummet mellan dem av en lucker

hyfmassa av hyalina hår, vilka utgår från väggarnas ut
sidor. Hålrummen har skiftande form och storlek och 
står i förbindelse med varandra.

Vägg (0,4-)0,55-0,65(-0,75) mm tjock (som uppfuk
tad). upp till 0,8 mm tjock där väggarna är åtskilda, 
blekgrå till vit som färsk, mörknande till brunt med 
åldern. Väggen består huvudsakligen av två skikt. Det 
yttre, 3-7 celler tjocka skiktet består av bruna, avrun
dade celler 20-50 pm i diameter (textura globulosa); 
från de yttersta av dessa celler utgår hår. Inåt övergår 
detta skikt i ett tätare förband av ± isodiametriska, 
hyalina, kantiga celler (textura angulosa). Övervägande 
delen av väggen består av tätt sammanflätade, lång
sträckta, hyalina celler (textura irttricata), vilket under 
hymeniet övergår i ett tunt och svagt markerat sub- 
hymeniait skikt av kortare celler. Håren veka, septe- 
rade, enkla eller svagt förgrenade, upp till 2 mm långa 
(ofta avbrutna), 8-10 pm breda, kala eller på längre 
avstånd från basen med fint knottrig yta, spetsen avrun
dad. De hår som finns på fruktkroppens utsida är bruna 
utom i fördjupningar där de kan vara ljusare; de inre 
håren är svagt färgade eller oftast hyalina, alltid kala. 
Väggens insida beklädd med ett hymenium, exponerat 
in mot fruktkroppens håligheter. Hymenium enskiktat,
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kontinuerligt, 200-250 /xm tjockt, blekt grått till vitt 
(under lupp), av sporsäckar och parafyser.

Sporsäckar cylindriska med avsmalnande bas, raka 
eller svagt krökta, 200-240 /xm långa, 16-20 /xm breda, 
väggen hyalin, ca 1 /xm tjock, toppen avrundad eller 
med ett flackt övre parti, väggen där något förtjockad. 
Sporsäckarna normalt med åtta sporer, ibland med 
färre sporer p g a abort av enstaka sporanlag; sporerna 
arrangerade i en rad, i regel med ändarna mot var
andra, ibland snett liggande eller några tvärställda. 
Askosporer brett elliptiska med trubbigt avrundade 
spetsar, sällan svagt äggformade eller med ena sidan 
inböjd och då bönformade, mycket sällan subsfäriska, 
(17—)20—24(—27) /xm långa, (13—)14—16(—18) /xm breda 
(elliptiska normalsporer), hyalina, släta, väggen 0,5- 
0,75 /xm tjock, cytoplasman klar eller med granulärt 
innehåll, med en eller sällan två stora oljedroppar. 
Parafyser ogrenade från basen, septerade, hyalina, nära 
basen 2-3 /xm breda, uppåt långsamt bredare, ofta svagt 
klubbformade, övre delen 6—8(—10) /xm bred, toppen 
avrundad. Vid hymeniets mognad når parafyserna upp 
till sporsäckarnas toppar, enstaka kan nå något över 
eller under dessa. Lukt saknades hos färska fruktkrop
par. Efter fuktning fick sådana en doft som påminde om 
murkla. Övermogna hade en oangenäm, kraftig lukt.

Kompletterande upplysningar

Till denna beskrivning kan fogas några komplet
terande uppgifter. Fruktkropparna kan bli upp 
till 7 cm, mera sällan 10 cm stora (Nannfeldt 
1964, Hawker 1968, Burdsall 1968). Ibland kan 
de vara helt dolda av omgivande jord, ibland till 
större delen exponerade. I det senare fallet har 
den omgivande sanden troligen eroderats bort 
(exempel från Billudden, Rullsand). Sporsäck
arna är ej amyloida ("I—”), vilket betyder att de ej 
färgas av jodlösning. De har en fungerande öpp- 
ningsmekanism i toppen, är alltså operculata till 
skillnad från de flesta andra tryfflar (Burdsall 
1965). När fruktkroppen skadas eller spricker 
upp (t ex av torkan) kan sporerna spridas med 
vinden. Askosporerna i det svenska materialet 
kännetecknas av en enda oljedroppe. Malen§on 
(1975) har betecknat två sådana oljedroppar som 
typiskt för materialet från Marocko. Nannfeldt 
(1946) har mätt väggen till 1,0-1,5 mm i sitt 
svenska material. De fruktkroppar som jag stude
rat från Jämtland, Uppland och Gotland har alla 
en lika tjock vägg, vanligen 0,5-0,6 mm tjock.
Jag ber att få framföra mitt tack till de personer som 
gjort att detta värdefulla fynd blev känt: Elsa Söder- 
holm och sonen Roland, Brunflo, vilka hittade svampen 
och insåg att den var märklig, samt Lars Lundberg i den 
lokala mykologiska föreningen i Östersund, som lät 
materialet gå vidare till mig. De två pH-mätningarna 
har utförts genom Lenn Jerling, Botaniska instituti
onen, Stockholms universitet.

Lokaler
Gotland. - Ardre, Fårö, Gothem och Norrlanda sock
nar. Tallskog nära stranden (S, UPS).
Uppland. - Älvkarleby socken. Billudden, mellan Bill- 
hamn och Billskaten'(UPS) samt vid Rullsand, nära 
campingplatsen (S, UPS).
Jämtland. Brunflo socken, Brunflo, Storviksvägen 6, 
275 m V om Brunflo järnvägsstation, 320 m ö h. Villa
tomt. På gräsmattan, under en björk (Betula pendula x 
pubescens) i lerig, mullblandad morän 1987-09-26 Elsa 
Söderholm genom Lars Lundberg (S, UPS), 1987-10-10 
Kers 6591 (S), 1987-10-13 Kers 6592 (S).

Tillägg
När denna uppsats var i korrektur har ett kine
siskt fynd av arten vänligen meddelats mig i ett 
brev från dr Bo Liu, Shanxi University, Taiyuan. 
Han rapporterar att han 1986 fick motta ett prov 
på Geopora cooperi vilket insamlats av prof Zhao 
Zhengyu från den autonoma regionen Sinkiang- 
Uighur. Denna region är belägen i den västligaste 
delen av Kina och innefattar bergsområdet strax 
söder om gränsen till Mongoliet. Exakt lokal är 
okänd. Om materialet representerar f. cooperi är 
ännu ovisst.
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Recension

Två orkidéböcker blir en

Mossberg, B. & Nilsson, S. 1987: Orkidéer. 
Europas vildväxande arter. 253 sid. Wahlström & 
Widstrand. ISBN 91-46-15422-1. Pris ca 265 kr.
Bo Mossbergs och Sven Nilssons bägge böcker 
om Nordens respektive Syd- och Mellaneuropas 
orkidéer blev snabbt ett begrepp när de utkom 
och bidrog starkt till mitt eget orkidéintresse. När 
de nu ges ut i sammanslaget skick känner jag 
direkt igen de flesta av Bo Mossbergs utmärkta 
teckningar. En del nya har tillkommit, men den 
största skillnaden vad gäller illustrationerna lig
ger i att landskapsbilder och reportageskisser har 
getts ett ökat utrymme. Resultatet har blivit en 
snygg bok, kanske så snygg att man inte gärna tar 
den med ut i fält. Samma effekt har det större 
formatet jämfört med bokens föregångare.

Texten är delvis omarbetad för att spegla de 
senaste årens forskning. Sven Nilsson redogör i 
regel på ett förtjänstfullt sätt för de olika åsikter 
som förekommer. Med den osäkerhet som råder 
inom flera släkten tycker jag att det är korrekt att 
välja en försiktig linje. Däremot ogillar jag att det 
för många av arterna ges två likställda svenska 
namn. För de svenska arterna borde de i Krok & 
Almquist använda namnen framhållas tydligare. 
En del av alternativnamnen, t ex grönblommig 
knipprot för kal knipprot, borde strykas helt. 
Namnskicket för de utländska arterna har ännu 
inte stabiliserats, vilket framgår av att namnet 
pricknycklar i boken figurerar för både Dactylo-

bok. Stockholm.
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Trappe, J. M. & Guzmån, G. 1971: Notes on some 
hypogeous fungi from Mexico. Mycologia 63: 317- 
332.

Winterhoff, W. & Krieglsteiner, G. J. 1984: Gefährdete 
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rhiza praetermissa och Orchis tridentata, och klot- 
yxne för både salepsrot och Traunsteinera glo- 
bosa. Här borde författarna kraftfullare ha an
vänt sina möjligheter att vara normerande.

Bland nyheterna från det nordiska floraområ- 
det märks att mossnycklarna och Dactylorhiza 
praetermissa har fått en utförlig behandling. 
Skogsnattviolen Platanthera bifolia subsp. lati- 
flora nämns också, men av någon anledning 
under grönvit nattviol. Bokens sammanslagning 
av Dactylorhiza pseudocordigera och D. lappo- 
nica stöds av en aktuell undersökning, men i så 
fall är det D. lapponica som är det korrekta nam
net. Enligt samma undersökning finns denna art 
även i Alperna.

Visst går det att finna fel och brister i en bok av 
detta omfång. Icke desto mindre ger Bo Moss
berg och Sven Nilsson den hittills bästa presenta
tionen på svenska av Europas orkidéer. För den 
inbitne orkidoten kan boken inte ensam ersätta 
ett par engelska och tyska handböcker, men den 
har också en del kvaliteter, inte minst för ögat, 
som dessa saknar. Det är bara att hoppas att för
laget låter författarna fortsätta att utveckla 
boken, eftersom området förändras så snabbt. 
Det är betecknande för utvecklingen att det 
under de senaste åren har beskrivits ytterligare 
några nya arter förutom de som har kommit med i 
boken.

Håkan Wittzell
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40-42. Lund. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Agrimonia procera, Amaranthus gracilis (casual, new 
for the province of Uppland), Ballota nigra, Carex remota, C. sylvatica, Chaerophyllum 
aureum, Cichorium intybus, Circaea alpina. Euphorbia exigua, Isoetes echinospora, Leonu- 
rus cardiaca, Lepidium heterophyllum, Linum usitatissimum, Nonea versicolor. Orchis mas- 
cula, Panicum capillare, Physalis alkekengi, Polystichum braunii, Potenlilla recta, Reseda 
luteola, Rosa acicularis (the fourth Swedish locality and the first find in the province of 
Norrbotten), and Salix x chrysocoma. Astragalus falcatus is new to Sweden (spread from 
cultivation in a botanical garden).
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, 
Sweden.

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

En kort kommentar till fyndet kan ges. Om ej 
annat anges, ligger lokalerna i Sverige och namn
sättningen följer Krok & Almquist (1984). Belägg 
bör överlämnas till något av landets offentliga 
herbarier (GB Göteborg, LD Lund, S Naturhis
toriska riksmuseet, Stockholm, UME Umeå och 
UPS Uppsala). Kontrollbestämning av material 
kan ordnas (kritiska arter bör alltid vara grans
kade av specialist).

Meddelanden av Joakim Ekman, Kampements- 
gatan 8, 1 tr, 115 38 Stockholm.
Agrimonia procera, luktsmåborre. - Söderman
land, Åker sn, Ärja, 350 m NV avtaget mot 
Marielund från E3 (10H 4f 33 04), 10 ex på väg
ren 1986-09-14. Belägg i LD.
Amaranthus gracilis Desf., smalamarant. - Upp
land, Roslags-Bro sn, 375 m VNV Sundbro, 
Bystan (11J 8d 299 383), 1 stort ex på gödselstad 
utanför mindre ladugård 1986-08-15. Belägg i LD 
(det T. Karlsson).

Arten är ny för Uppland. Enligt litteratur och 
herbarier (GB, LD, S, UME, UPS) är den känd 
från nio tidigare svenska lokaler. Av dessa är sju 
belägna i göteborgstrakten: Göteborg Kville- 
bäcksvägen 1927; nära Brunnsbo i Backa 1935— 
36; Delsjöupplaget 1933-57; Agnesbergs kvarn i 
Angered 1934-39. Mölndal Krokslätts spinneri 
och folkskola 1932-58; Kikås 1938, 1948. Nö
dinge N. Surte 1953 (Blom 1936, 1939-40, 1961). 
Dessutom finns av C. Blom kontrollerade belägg 
från Blekinge Karlshamn 1929-30 (S) och Bohus
län Uddevalla hamn 1937 (GB LD S).

Smalamarant finns spridd i tropiska och subtro
piska länder. Den liknar mållamarant A. lividus 
men detaljer i blomma och frukt skiljer; rent 
habituellt är den påfallande genom sina smala 
blomställningar. Tidigare svenska fynd har gjorts 
på utpräglade adventivväxtlokaler och den upp
ges ha varit införd med bomull och argentinskt 
linfrö på de rikaste förekomsterna. Till den ute på 
landsbygden liggande ladugården i Roslags-Bro 
kan den kanske ha kommit med foder till kor 
eller höns.

Astragalus falcatus Lam., storvedel. - Uppland, 
Stockholm, 125 m VNV Botaniska institutionen i 
Freskati (101 6f 49 23), ca 10 ex på gräsmark 
1986-09-13. Växte tillsammans med bl a kikvedel 
Astragalus cicer (belägg i LD, confirm. T. Karls
son), bosyska Ballota nigra ssp. nigra, cikoria
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Cichorium intybus och nässelsnärja Cuscuta euro- 
paea.

Arten, som är storväxt och har 15-20-pariga 
blad, är inte tidigare rapporterad från Sverige. 
Den är ursprunglig i södra Ural, Ukraina, Kau
kasus och Armenien, men har använts som foder
växt (Hegi 1924). På denna lokal är den nog, 
liksom övriga nämnda arter, inkommen via de 
närbelägna odlingarna i Bergianska trädgården. 
Belägg i LD (det. T. Karlsson).
Ballota nigra ssp. nigra, bosyska. - (1) Östergöt
land, Skällvik sn, Stegeborgs ruin (8G 6j 00 12), 
ett 10-tal ex 1987-08-09. Växte tillsammans med 
bl a hundtunga Cynoglossum officinale, bolmört 
Hyoscyamus niger och rikligt med gråmalva 
Lavatera thuringiaca.

(2) Uppland, Stockholm, lokalen för Astra
galus falcatus (se ovan), ca 5 ex i snårkant 
1986-09-13.

I Östergötland har bosyskan endast rapporte
rats från en nutida lokal (i Tjällmo sn), där den är 
inplanterad. I Uppland en recent lokal på Lidingö 
(Svensson & Wigren 1984a).
Carex remota, skärmstarr. - Uppland, Roslags- 
Bro sn, 500 m VSV Grönlund (11J 9e 12 02), ca 
100 ex i fuktig granskog 1985-08-12. Belägg. Ett 
ex av repestarr Carex loliacea växte på samma 
lokal.
Carex sylvatica, skogsstarr. - Uppland, Väddö sn, 
450 m OSO Borntorp (12J 0c 46 37, 48 37), 2 ex i 
myllrik, frisk granskog 1983-08-03.

I Uppland funnen spontan även i Roslags-Bro, 
Söderby-Karl, Västland och Älvkarleby (Ekman 
1983).
Chaerophyllum aureum, guldkörvel. - Uppland, 
Stockholm, Freskati stn (101 7f 05 25), 7 ex vid 
häck ca 50 m N om perrongens N-ände 1986-09- 
03.

Guldkörveln är tidigare funnen här 1929-36 
(Almquist & Asplund 1937).
Cichorium intybus, cikoria. - (1) Uppland, Solna, 
Hagatoppens N-ände 400 m SSO Annelund (101 
7f 02 11), 1 ex på gräsmark 1986-09-13.

(2) Uppland, Stockholm, lokalen för Astraga
lus falcatus (se ovan), ett 30-tal ex på gräsmark 
1986-09-13.

(3) Uppland, Danderyd, 50 m V Mörby hpl, 
vid avfarten från E3 mot Danderyds sjukhus (101 
7f 28 22), några ex på vägren 1986-08-21 (uppges 
även härifrån i Landell 1986).

Circaea alpina, dvärghäxört. - Uppland, Roslags- 
Bro sn, 1400 m NNV Bottna gård (11J 8d 17 20), 
flera tusen ex kring bäckdråg i granskog 1986- 
08-02.

Ny för socknen. I närheten finns bl a strut- 
bräken Matteuccia struthiopteris.

Euphorbia exigua, småtörel. - Skåne, Flåslöv sn, 
1000 m ONO Kristinelund (2C Of 03 06), 2 ex i 
kanten av oljeväxtåker 1987-07-29. Växte tillsam
mans med bl a renlosta Bromus arvensis.

Isoétes echinospora, vekt braxengräs. - Uppland, 
Väddö sn, 350 m VNV Borntorp, oligotrof strand 
(12J lc 00 30) 1983-08-03. Belägg.

Ej tidigare uppgiven från NÖ Uppland.
Leonurus cardiaca, hjärtstilla. - Uppland, Ros
lags-Bro sn, Väsby (11J 8c 073 349), 40-150 ex i 
hönsgård 1984—87. På samma lokal bl a liten 
kardborre Arctium minus och etternässla Urtica 
urens.

Endast ytterligare sju nutida lokaler är kända i 
landskapet (Svensson & Wigren 1984b). Arten 
har dock en osäker framtid på den nyfunna loka
len då hönsdriften lades ned 1986.
Lepidium heterophyllum, vallkrassing. - Skåne, 
Ivö sn, två lokaler 1987-07-23: (1) Söndre mark, 
250 m VNV Sjötorpet (3E 3c 43 28), 1 ex i betes
mark. - (2) Sjötorpet, S-sidan (3E 3c 42 30), 1 ex 
på åkerkant. Belägg (en gren från vart och ett av 
exemplaren) i LD.

Ovanlig i NÖ Skåne, ny för Ivö socken.
Linum usitatissimum, lin. - Uppland, Stockholm, 
Frihamnen, 250 m SO Tegeluddsviadukten (101 
6g 26 15), ca 5 ex vid magasinvägg 1986-09-19. 
Kvar 1987. Belägg i LD (confirm. T. Karlsson).
Nonea versicolor, nonnea. - Uppland, Lovö sn, 
Kärsön, Kärsö gård (101 5e 49 02), på utfyllnad 
1973-09-12. Belägg.
Orchis mascula, sankt Pers nycklar. - Uppland, 
Djurö sn, Runmarö, vid NV-delen av Viträsk 400 
m SO sjöns N-ände (10J 5d 11 36), 1 ex i torräng 
1987-06-06. På lokalen också Adam och Eva Dac- 
tylorhiza sambucina, även ett ex med intermediär 
blomfärg (gul mittpå läppen, kalk i övrigt gul- 
röd).

Sankt Pers nycklar är tidigare ej känd som 
säkert spontan på ön (Holmberg & Thorån 1975).
Panicum capillare, buketthirs. - Södermanland, 
Stockholm, Södra station, 100 m O korsningen
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Rosenlundsgatan - Fatbursgatan i S-vänd slutt
ning från Fatbursgatan mot banvallen (101 5f 41 
33), 1 ex i område med nypålagd jord 1986-09-13. 
Belägg (confirm. T. Karlsson).

På samma plats även ett 10-tal ex av grön 
kavelhirs Setaria viridis (belägg, confirm. T. 
Karlsson) och sträv rudbeckia Rudbeckia hirta 
(belägg). Strax intill ett bestånd av rosenvial 
Lathyrus latifolius.

Physalis alkekengi, judekörs. - Uppland, Stock
holm, Montebello, 250 m SO E3:s bro över Ål
kistan (101 7f 08 20), ca 10 ex i vägslänt 1986-09- 
23. Belägg (confirm. T. Karlsson). På lokalen 
även isop Hyssopus officinalis (belägg).

Potentilla recta, styv fingerört. - Uppland, Solna, 
Bockholmen (101 7f 12 28), 1 ex invid häll 1986- 
08-27. Belägg i LD (confirm. T. Karlsson).

Reseda luteola, färgreseda. - Uppland, Stock
holm, vid transformatorstation 50 m V mittdelen 
av Arrheniuslaboratoriets V-kant (101 6f 49 30), 
ca 10 ex på omgrävd jord 1986-10-05. Belägg.

Salix X chrysocoma, kaskadpil. - Uppland, 
Stockholm, Frihamnen, 500 m VNV korsningen 
Lindarängsvägen - Louddsvägen (101 6g 22 19), 1 
liten buske förvildad i asfaltspringa 1986-09-19. 
Belägg i LD (det. T. Karlsson).

Meddelande av Janne Johansson, Ö. Ringarp, 
286 00 Örkelljunga, och Leif Sigbo, Ekliden 7, 
286 00 Örkelljunga.
Polystichum braunii, skuggbräken. - Skåne, 
Örkelljunga kommun, en enda planta i en mot 
norr vettande, lodrät klipphäll i ett höjdområde 
med bok Fagus sylvatica som dominant i trädskik
tet. 1986, då fyndet gjordes, hade plantan tre 
blad, men 1987 kom endast ett blad fram.

De övriga kända skånska - och svenska - loka
lerna för skuggbräken är alla belägna på Söder
åsen, flera mil söder om den nya lokalen. Av de 
tidigare kända lokalerna hyser, så vitt man vet, 
nu bara en skuggbräken. Här inräknades våren 
1987 21 individer jämte tre längre nedströms ån. 
Någon förändring sedan Kraft (1977) beskrev 
läget tycks alltså inte ha skett.

Att man ännu kan springa på så pass ovanliga 
arter ute i markerna kan kanske sporra intresset 
lite extra hos dem som tycker det är väsentligt att 
kartlägga och skydda vår växtvärld. Fyndet gjor
des nämligen inom ramen för en kommuntäck
ande inventering, som Leif Sigbo håller på med.

Meddelande av Sture Westerberg, Snövägen 56, 
951 49 Luleå.
Rosa acicularis, finnros. - Norrbotten, Överluleå 
sn, Svartlå, Haradskölen, två bestånd (25K 7i 
10 20 och 16 17).

Biotopen är en fuktig sluttning på rikt små- 
blockig, vattengenomsläpplig morän. Berggrun
den består av kalkblandade vulkaniter. 1 området 
förekommer även skogsnycklar Dactylorhiza 
fuchsii, finbräken Cystopteris montana och köse- 
ven Agrostis clavata.

Finnrosen är ny för Norrbotten. Bestämningen 
har kontrollerats av Stefan Ericsson, Umeå. 
Belägg från 1987 i LD.
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In The flora of Östergötland, published by Hrik Genberg in 1977, the distribution of vascular 
plants within the province was described. Additions have been published in Svensk Botanisk 
Tidskrift vol. 73 (1979), 75 (1981), 77 (1983) and 80 (1986). Further finds are reported here. 
For each species the section number, the parish and the new locality is given. Lysichiton 
americanus, Juncus minutulus, Setaria faberi, Glyceria striata, Amelanchier lamarckii, Digita
lis lutea, Utricularia ochroleuca, Cephalaria alpina and Tanacetum macrophyllum are new for 
the province. Known from the province but not previously reported are Corydalis nobilis, 
Rosa glauca, Bryonia alba and Balsamita major. Investigations of herbaria have contributed 
old finds of Empetrum hermaphroditum and the following casuals: Chenopodium virgatum, 
Amsinckia intermedia, and another species of Amsinckia, probablyA. lunaris.
Folke Lind, Silverringen 16, S-603 69 Norrköping, Sweden.

I SBT volym 73, 75, 77 och 80 (1979, 1981, 1983, 
1986) har meddelats ett antal fynd som komplet
tering till Östergötlands flora (Genberg 1977). 
Ytterligare arter och lokaler har nu blivit kända 
och redovisas nedan. Nya arter för landskapet är 
skunkkalla Lysichiton americanus, pysslingtåg 
Juncus minutulus, kinesisk kavelhirs Setaria 
faberi, strimgröe Glyceria striata, kopparröd 
häggmispel Amelanchier lamarckii, liten finger- 
borgsblomma Digitalis lutea, blekbläddra Utricu
laria ochroleuca, alpjättevädd Cephalaria alpina 
och röllikekrage Tanacetum macrophyllum. 
Länge kända men ej tidigare rapporterade arter 
är sibirisk nunneört Corydalis nobilis, daggros 
Rosa glauca, hundrova Bryonia alba och balsam
blad Balsamita major. De växter som anges 
nedan under rubriken Äldre förekomster är samt
liga nya för Östergötlands flora. Av dessa torde 
nordkråkbär Empetrum hermaphroditum ännu 
förekomma i landskapet; övriga är tillfälliga 
gäster.

För varje art anges sektionsnummer enligt flo
rans Tabell 7, socken och lokal. Där ej annat 
anges är förekomsterna noterade 1986-87. För 
uppgiftslämnarna används följande signaturer:
AK Anna Kärnan
AL Alva Larsson
BH Bengt Hallqvist 
CFL Carl-Fredrik Lundevall

EG Erik Genberg
FL Folke Lind
GÖR Göran Göransson
H-m Stig Hellerström
HP Harry Persson
HW Hugo Wistrand
HZ Hans Zetterman
IB Ingrid Bergengren
JA Janne Andersson
JJ Jörgen Josefsson
KjR Kjell Rönning
LD Botaniska museet i Lund
LJ Lars Jonsson
LM Lennart Molin
MLi Maria Lindqvist
MW Magnus Wadstein
N Norrköpings kommuns herbarium
RF Ruben Fryleskog
S Riksmuseets herbarium
Sv Claes Svedlindh
UPS Fytoteket i Uppsala

Tidigare okända arter inom resp sektion
Lycopodium complanatum, plattlummer. 86 V. Eneby 

100 m SV sjön Metans sydspets (JA)
Ophioglossum vulgatum, ormtunga. 68 Rinna 1,4 km 

NO k:a (IB)
Matteuccia strulhiopteris, strutbräken. 66 Ödeshög Nar- 

bäck 1985 (MW)
Dryopteris dilatata, lundbräken. 34 S:t Johannes Vrin- 

neviskogen (FL)
Asplenium ruta-muraria, murruta. 44 Kuddby 800 m SO 

Videby (MW)
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Asplenium septentrionale x trichomanes. 78 Malexan
der N Ormsjön på sydbrant (LJ)

Taxus baccala, idegran. 78 Malexander Danielshammar 
mittemot skogvaktarbostället. Ursprungligen plante
rad, senare ymnigt självspridd (LJ)

Lysichiton americanus, gul skunkkalla. 12 Krokek 
Strömsfors 1 ex 1986, 4 ex 1987 (H-m)

Potamogeton lucens, grovnate. 86 V. Eneby O Drögs- 
näs i sjön Skiren (JA)

Juncus tenuis, syltåg. 98 Sund 300 m S Svarvarehemmet
(JJ)

Juncus minutulus, pysslingtåg. 48 Herrestad 600 m S 
Svälinge 1985 (JJ)

Setaria viridis, grön kavelhirs. 51 S:t Laurentii rivnings- 
tomt (FL), 87 Oppeby Idhuit 1981 (MW)

Setaria faberi, kinesisk kavelhirs. 34 Hedvig n. hamnen 
1961 (CFL; Karlsson 1987)

Digitaria sanguinalis, blodhirs. 29 Linköping 150 m O 
Johannelunds kyrka (JA)

Melica ciliata, grusslok. 66 Ödeshög Skrädeberg 1985 
(MW)

Glyceria striata, strimgröe. 49 Väderstad 900 m SSV 
Bosgård (BH; Hallqvist i Karlsson 1986)

Festuca altissima, skogssvingel. 38 Kättilstad Glypens 
sydspets vid bäck (JA)

Poa supina, trampgröe. 86 V. Eneby 150 m N Skankebo 
(JA)

Poa remola, storgröe. 19 Motala SV L. Basteberg 1984 
(MW)

Puccinellia distans, grått saltgräs. 59 Nykil 150 m V 
Vittsätter (JA)

Trisetum flavescens, guilhavre. 64 Stjärnorp Stjärnorp 
omkr 1980 (MW)

Calamagrostis epigejos, bergrör. 66 Ödeshög Lyckebo 
m fl 1985 (MW)

Hierochloé odorata subsp. odorata, ängsmyskgräs. 48 
Herrestad 750 m ONO Sjövik (JJ)

Hierochloé odorata subsp. baltica, strandmyskgräs. 48 
Herrestad 500 m SV Svälinge (JJ)

Milium effusum, hässlebrodd. 66 Ödeshög Stava hamn 
m fl 1985 (MW)

Bromus beneke nii, strävlosta. 38 Kättilstad 600 m NV 
Tolemåla (JA)

Brachypodium pinnatum, backskafting. 86 V. Eneby 
500 m NV Skankebo (JA)

Brachypodium sylvaticum, lundskafting. 87 Oppeby 
1500 m SV Björkfors (JA)

Elymus arenarius, strandråg. 14 Simonstorp väg 55 2,3 
km N kyrkan (FL)

Eriophorum latifolium, gräsull. 86 V. Eneby 250 m NV 
Skankebo (JA)

Eriophorum gracile, kärrull. 86 V. Eneby 600 m NV 
Skankebo (JA)

Carex pulicaris, loppstarr. 66 Ödeshög Sjöstorpskärret i 
björkdunge (JJ), 86 V. Eneby 150 m VSV Appelkul- 
len (JA)

Carex remota, skärmstarr. 66 Ödeshög Narbäck m fl 
1985 (MW), 79 Ulrika 600 m O Åsarp i alkärr (JA) 

Carex appropinquata, tagelstarr. 96 Kisa 1600 m N Sjö
sätter, kärr vid Drögen 1974 (JA)

Carex paniculata, vippstarr. 66 Ödeshög Lyckebo 1985 
(MW)

Carex hartmanii, hartmansstarr. 49 Väderstad 700 m 
NV Hygnestad, öppning 4 X 6 m innanför skogsbry- 
net (JÅ)

Carex tumidicarpa, grönstarr. 73 Vist 400 m NNV 
Äbbetorp vid östgötaleden 1984 (JA)

Carex acutiformis, brunstarr. 66 Ödeshög Lyckebo 1985 
(MW)

Carex ericetorum, backstarr. 78 Malexander Daniels
hammar på grusås (LJ)

Dactylorhiza fuchsii, skogsnycklar. 66 Ödeshög Sunne- 
ryd 1985 (MW)

Epipactis atrorubens, purpurknipprot. 58 Ö. Tollstad 
850 m NNO kyrkan, 5 blommande ex 1987. Sedd på 
lokalen sedan 1947 (JA)

Epipactis helleborine, skogsknipprot. 57 V. Harg vägen 
Danielshammar-Ulrika nära avtag Görshorva 1977— 
86, senare skövlad av vägskrapa (LJ)

Listera cordata, spindelblomster. 37 Tjärstad 850 m SV 
Älgbron, NV lilla gölen (JA)

Neottia nidus-avis, nästrot. 86 V. Eneby 400 m NNV 
Skankebo, 9 ex 1987 (JA)

Hammarbya paludosa, myggblomster. 86 V. Eneby 450 
m NNO Skankebo, igenväxt göl (JA)

Fagus sylvatica, bok. 12 Krokek Marmorbruket (AK) 
Atriplex latifolia, spjutmålla. 29 Linköping Stångåns v.

strand 150 m S motorvägsbron (JA)
Sper gularia rubra, rödnarv. 86 V. Eneby 200 m S 

Rävantorp 1976 (JA)
Silene rupestris, bergglim. 26 Ljung 2250 m NV Bro

stugan (JA)
Corydalis nobilis, sibirisk nunneört. 32 Borg 300 m SO 

Borgs säteri, mängdvis förv. (GÖR)
Lepidium sativum, kryddkrassing. 19 Motala N kyr

kogården 1985 (BH)
Lepidium densiflorum, bankrassing. 73 Vist Bjärka- 

Säby 200 m OSO nya slottet (JA)
Cardamine hirsuta, bergbräsma. 66 Ödeshög Blå port, 

Stava, Skansebacken 1985 (MW)
Cardamine flexuosa, skogsbräsma. 66 Ödeshög Holka- 

berg 1985 (MW), 78 Malexander 300 m N Falltorpet i 
alkärr (LJ)

Barbarea strida, strandgyllen. 49 Väderstad (BH) 
Cardaminopsis arenosa, sandtrav. 31 Vånga Lenbergs

vik (GÖR)
Sedum album, vit fetknopp. 29 Linköping vid flygfältet, 

Saab 1981 (MW)
Alchemilla subglobosa, valldaggkåpa. 73 Vist Bjärka- 

Säby slottspark (BH)
Rosa glauca, daggros. 13 Kvillinge 500 m S Övre Herr- 

gölen på skogsväg (GÖR)
Sanguisorba minor subsp. muricata, vingpimpinell. 29 

Slaka L. Aska begravningsplats (AL)
Amelanchier lamarckii, kopparröd häggmispel. 12 

Krokek 600 m VNV Marmorbruket, 13 Kvillinge 
Svarttorp flerst., 32 Borg 300 m NV Borgs säteri, 
samtliga förv. (GÖR)

Cytisus scoparius, harris. 34 Ö. Eneby väg 51 500 m NV 
Tingsbröten (GÖR)

Vida tetrasperma, sparvvicker. 47 Vallerstad Lunds 
backe, Skänninge Lövingsborg (MW)

Vicia pisiformis, ärtvicker. 86 V. Eneby 370 m NNV 
Skankebo, 7 ej blommande stjälkar 1987 (JA)

Lathyrus tuberosus, knölvial. 71 Rystad Tallboda 300 m 
V Rydsätter, landsvägens s. sida (JA)

Oxalis europaea, klöversyra. 29 Linköping Götgatan 9C 
(JA)

Geranium pyrenaicum, skuggnäva. 66 Ödeshög Vida 
Vättern 1985 (MW)



Euphorbia esula, vargtörel. 86 V. Eneby 70 m SV 
Appelkullen på åkerren (JA)

Euphorbia cyparissias, vårtörel. 34 S:t Johannes Vrin- 
neviskogen (FL)

Malva pusilla, vit kattost. 68 Rinna Gärdslätt, vid ved
backe (BH)

Viola reichenbachiana, lundviol. 86 V. Eneby 450 m 
NNV Skankebo (JA)

Viola monlana, norrlandsviol. 78 Malexander 500 m N 
Falltorpet i spricka på berghäll (LJ)

Circaea alpina, dvärghäxört. 68 Trehörna Lysings 
naturreservat 1985 (KjR)

Hydrocolyle vulgaris, spikblad. 89 Horn 400 m VNV 
Målanäs vid sjön Juttern (MW)

Seseli libanotis, säfferot. 66 Ödeshög 700 m N Kråke- 
ryd, rikl. 1985 (JJ, MW)

Gentianella campestris, fältgentiana. 66 Ödeshög Gräs
berg, 67 St. Åby Uppsala (MLi), 68 Rinna 200 m 
NNV Mossebonäs (IB)

Gentianella uliginosa, sumpgentiana. 49 Kumla 600 m 
NNO Sjötuna 1985 (JJ)

Cuscuta europaea. nässelsnärja. 72 Askeby Fläret 1983 
(MW)

Lamium galeobdolon, gulplister. 34 S:t Johannes Ensjö
vägen 1986 och 1987 (LM)

Lamium moluccellifolium, mellanplister. 66 Ödeshög, 
torget(JJ)

Leonurus cardiaca, hjärtstilla. 66 Ödeshög, i häck vid 
taxistationen (JJ)

Hyssopus officinalis, isop. 23 Risinge Yxviken 1979 
(FL), 49 Väderstad dike vid Vallsberg (BH)

Thymus pulegioides, stortimjan. 86 V. Eneby 60 m V 
Kvarngölen = 600 m SO Drögsnäs (JA)

Hyoscyamus niger, bolmört. 66 Ödeshög Orrnäs 1985 
(MW)

Veronica polita, glansveronika. 64 Vretakloster SSV 
kyrkan 1978 (JA)

Digitalis lutea, liten fingerborgsblomma. 84 Gryt 600 m 
OSO Strand, massförekomst 1960 (RF)

Melampyrum cristatum, korsko vall. 66 Ödeshög Sunne- 
ryd 1985 (MW)

Melampyrum nemorosum, lundkovall. 66 Ödeshög Sun- 
neryd och Skrädeberg 1985 (MW)

Euphrasia strida var. tenuis, späd ögontröst. 37 Tjärstad 
Törnevik (Sv)

Euphrasia rostkoviana subsp. fennica, finnögontröst. 37 
Tjärstad Törnevik (Sv), 67 Rök Sättra ängar (MW) 

Euphrasia micranlha, ljungögontröst. 64 Stjärnorp 550 
m OSO Bjäsätter (IB)

Pedicularis sylvatica, granspira. 38 Kättilstad SV om 
Valla by, fattigkärr (Sv)

Pinguicula vulgaris, tätört. 86 V. Eneby 600 m NV 
Skankebo, vid Drogen (JA)

Utricularia ochroleuca, blekbläddra. 44 Tåby Målslät
ten 1908 (SUPS; Thor 1987)

Galium trifidum, dvärgmåra. 72 Örtomta 500 m SO 
Ekenäs 1983 (MW)

Galium odoratum, myska. 66 Ödeshög Narbäck och 
Stava hamn 1985 (MW)

Lonicera periclymenum, vildkaprifol. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen, 2 lok. (FL)

Cephalaria alpina, alpjättevädd. 29 Slaka 400 m NV 
Ebbelyckan (AL)

Bryonia alba, hundrova. 34 S:t Olai och 51 S:t Laurentii 
som parkogräs, 44 Täby Murtorpet 1966, 61 Regna
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Asketorp 1977 (FL), 49 Väderstad på ruderat i sam
hället (BH)

Inula helenium, ålandsrot. 16 Tjällmo (HP)
Balsamita major, balsamblad. 49 Väderstad vsk E4- 

Boxholmsvägen 1984-87 (BH)
Tanacetum macrophyllum, röllikekrage. 29 Slaka 400 m 

NV Ebbelyckan (ÅL)
Senecio vernalis, vårkorsört. 29 Linköping 400 m V 

Steningeviadukten samt vid Tannefors stn (JA) 
Serratula tinctoria, ängsskära. 66 Ödeshög Öninge 1985 

(MW)
Lactuca macrophylla, parksallat. 21 Skedevi 400 m 

OSO Högsätter (FL)
Crepis setosa, borstfibbla. 29 Linköping Gumpekulla- 

bronsö. fäste, fåtal 1985-87 (JA)
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Tidigare endast kända före 1950 inom resp sektion
Asplenium seplentrionale x trichomanes. 65 Ödeshög 

500 m N Kråkeryd 1985 (JJ)
Potamogelon zosterifolius, bandnate. 29 Linköping 

Stångån mellan Stångebro och Nykvarn (JA) 
Polygonatum multiflorum, storrams. 32 Borg Kv. 

Gärdsmygen (EG)
Poa remota, storgröe. 66 Ödeshög Holkaberg 1985 

(MW)
Holcus mollis, lentåtel. 34 Tingstad Åselstad (FL) 
Bromus arvensis, renlosta. 49 V. Tollstad Hästholmen 

1985 (MW)
Scirpus uniglumis, agnsäv. 29 Linköping 850 m NO 

Tinnerö, betesmark på militärområdet (JA)
Carex vulpina, rävstarr. 66 Ödeshög Hårstorp m fl 1985 

(MW)
Listera cordata, spindelblomster. 86 V. Eneby 600 m 

NNO Skankebo (JA)
Hammarbya paludosa, myggblomster. 37 Tjärstad 500 

m SSV Sandvikshult 1980-talet (JA)
Gypsophila muralis, grusnejlika. 41 Konungsund v. 

sidan Hagberget (MW)
Lepidium campestre, fältkrassing. 72 Örtomta Härstorp 

1983 (MW)
Alchemilla plicata, trubbdaggkåpa. 29 Linköping 

Magistratshagen 150 m SV Birgittaskolan (JA) 
Geranium molle, mjuknäva. 66 Ödeshög Maltmossen 

m fl 1985 (MW)
Viola epipsila, mossviol. 86 V. Eneby 250 m NV Skan

kebo (JA)
Myriophyllum spicatum, axslinga. 47 Bjälbo _Marstad- 

sjön (JJ)
Cuscuta europaea, nässelsnärja. 86 V. Eneby Slätmon 

250 m SO betongindustrin (JA)
Cynoglossum officinale, hundtunga. 29 Linköping 

Magasinsgatan vid husvägg (JA)
Leonurus cardiaca, hjärtstilla. 29 Linköping 400 m NV 

Narvestad, med nässlor i bergskreva ca 5 x 8 m (JA) 
Veronica opaca, luddveronika. 49 Heda 600 m NNO St. 

Broby 1985 (JJ)
Galium odoratum, myska. 72 Örtomta Sörby 1983 

(MW), 86 V. Eneby 400 m NNV Skankebo (JA) 
Campanula trachelium, nässelklocka. 49 V. Tollstad V. 

Djurledet (JJ)
Arnica montana, slåttergubbe. 32 Borg Kättsätter (HZ)
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Tidigare kända även efter 1949 inom resp sektion
Ophioglossum vulgatum, ormtunga. 66 Ödeshög Sjös- 

torpskärret (ny lokal) 1981 (MW)
Luzula luzuloides, vitfryle. 34 S:t Johannes Vrinnevi- 

skogen (FL)
Setaria viridis, grön kavelhirs. 34 S:t Johannes Navestad 

(FL)
Setaria italica, kolvhirs. 34 S:t Johannes Navestad (FL)
Malaxis monophylla, knottblomster. 49 V. Tollstad 

Mörka hål 4 blommande, 1 steril 1987 (JJ)
Rorippa sylvestris, strandfräne. 49 Väderstad, gräsmatta 

i samhället (BH)
Vicia pisiformis, ärtvicker. 36 Vårdnäs 1450 m SV Puke- 

rumsätter, 2 lokaler: 4 m2 ca 50 stjälkar varav 9 
blommande, resp 25 m2 ca 50 stjälkar varav 7 blom
mande (JA)

Oxalis europaea, klöversyra. 34 S:t Johannes Navestad 
(FL)

Impaliens glandulifera, jättebalsamin. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen (FL)

Impaliens parviflora, blekbalsamin. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen Ensjövägen (FL)

Heracleum mantegazzianum, jätteloka. 34 S:t Johannes 
Navestad, bladskott (FL)

Veronica polita, glansveronika. 49 V. Tollstad kyrko
gården 1985 (JJ)

Euphrasia micrantha, ljungögontröst. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen (FL)

Galinsoga ciliuta, hårgängel. 34 S:t Johannes Navestad 
(FL)

Äldre förekomster
Chenopodium virgatum (det. P. Uotila). 34 Matteus 

1908 (HWN)

Empetrum hermaphroditum, nordkråkbär. 42 Jonsberg 
Stora Blacken 1879 (LD), 84 Gryt Harstena ö 1952 
(LD).

Amsinckia intermedia, ogräsgullört (det. P. Lassen). 34 
Norrköping 1920 (UPS)

Amsinckia cf. lunaris (det. P. Lassen). 34 Norrköping 
1920 (UPS)

Rättelse
sid 62 Chenopodium pratericola, smalmålla:
Al - 34 S:t Johannes jv vid kyrkan (FL 1967) utgår och 

ersättes med:
Bl - 34 Matteus Folkparken (HW 1908).
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Matrikel medföljer
Tillsammans med detta häfte av SBT får du en 
förteckning över medlemmar i Svenska Botaniska 
Föreningen för 1987. Som prenumerant på tid
skriften är du också medlem i föreningen, och 
hade du SBT i fjor ska du alltså finna dig själv i 
listan. Vi hoppas att du får nytta av denna - det är 
nog en ganska täckande katalog med adresser till 
svenska botanister och botanikintresserade. Flör 
gärna av dig med åsikter, kommentarer och rät
telser, lämpligen till någon i redaktionen! Tycker 
många att det är bra med en lista blir det troligen 
en ny och aktuell förteckning i början av varje år.



Svenska botaniska föreningar

Från läsekretsen har det vid flera tillfällen kom
mit önskemål om en översikt över vilka botaniska 
föreningar det finns i Sverige, vad de har för sig, 
vilka tidskrifter de ger ut, och hur man får kon
takt med dem.

Vi skrev runt till de föreningar som vi kände till 
och bad att få in dessa uppgifter. Här trycker vi 
nu sammanställningen. Uppgifterna gäller, om 
inte annat anges, för 1988. Avsikten är att det i 
fortsättningen i årets första häfte skall finnas en 
aktuell översikt av detta slag.

Det är troligt att vi har missat någon eller några 
föreningar. Vi ber i så fall om ursäkt och önskar 
att få meddelande, så att den/de kan komma med 
i fortsättningen. - De många lokala svampklub
barna har dock avsiktligt utelämnats, eftersom de 
listas i Sveriges mykologiska förenings matrikel.

Föreningarna listas i geografisk ordning från 
söder till norr. Rikstäckande föreningar kommer 
dock först.

Svenska botaniska föreningen

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik. Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Nils Lundqvist, Naturhistoriska riks
museet, Sektionen för kryptogambotanik, Box 
50007, 104 05 Stockholm. 08-666 41 60.
Sekr: Bengt Stridh, Väktargatan 18A nb, 754 22 
Uppsala. 018-13 38 89. Obs bortrest första halv
året 1988.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt 
ca 400 sid/år. - Som supplement till tidskriften 
utkom 1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med 
svensk undertitel Första litteraturuppgift för Sve- 
riges vildväxande kärlväxter jämte uppgifter om 
första svenska fynd. Förvildade eller i senare tid 
inkomna växter. 332 sidor, pris 56 kr. - 1987 ut
gavs Nils Lundqvists och Olle Perssons Svenska 
svampnamn. 88 sidor, pris 30 kr.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arrange

ras s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 155 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift) .
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet

Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 752 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Studentstaden 27, 752 33 
Uppsala. 018-14 28 82.
Utger monografiserierna Acta Phytogeographica 
Suecica (1 nr på ca 100 sidor/år) och Studies in 
plant ecology (f d Växtgeografiska studier).
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år. 
Medlemsavgift 80 kr (60 kr för studerande). 
Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen 
för kryptogambotanik. Box 50007, 104 05 Stock
holm.
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 00 Åby. 
011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - Hit
tills 4 småskrifter: Å. Strid, Svampstudier med 
mikroskop (1983), M. Jeppson, Släktet Lycoper- 
don i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar spindel- 
skivlingar (1985), S. Jacobsson, A. Stridvall och 
L. Stridvall, Preliminär förteckning över skiv- 
lingar och sop par i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Kartering av vissa svampars utbredning. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
exkursionsvecka. Ev andra aktiviteter (föredrag 
etc).
Medlemsavgift: 75 kr (familjemedlem 25 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.
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Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Nils Cronberg, L. Södergatan 20D, 223 53 Lund. 
046-154 69. - Pär Johansson, Birgittagatan 4B, 
414 53 Göteborg. 031-12 94 83. - Göran Siden
vall, Karlavägen 7, 671 00 Arvika. 0570-142 53. - 
Gerhard Kristensson, Ekebydalsvägen 87, 186 00 
Vallentuna. 0762-718 57. - Lars Söderström, 
Institutionen för ekologisk botanik, Umeå uni
versitet, 901 87 Umeå.
Utger tidskriften Mossornas Vänner. 2 nr med 
totalt ca 48 sidor/år. - 1986 utkom H. Andersson 
m fl, Vitmossor i Norden. 108 sidor, pris med 
frakt 65 kr.
Projekt-, Inventering av göteborgstraktens mossor 
(10 exkursioner/år). Bestämningsservice.
Möten: Exkursionsverksamhet i trakten av Stock
holm och Lund.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Lunds botaniska förening

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9,
222 39 Lund. 046-12 37 55 (hem), 046-10 95 58 
(arb).
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 1 
ca 40-sidigt häfte/år. - Tidskriften Botaniska 
Notiser startade 1839, men utgivningen upphörde 
1980 i samband med tillkomsten av Nordic Jour
nal of Botany. Monografiserien Opera Botanica. 
- 1982 utgavs John Krafts Floran i Brunnby 
socken med Kullaberg. 88 sidor, pris 30 kr. 1987 
kom John Krafts Falsterbohalvöns flora. 152 
sidor, pris 60 kr.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna är under för
beredelse.
Möten: 8 sammankomster/år. 4 exkursioner, var
av en veckolång till medelhavsområdet och en 
flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Sektionen Blekinges flora

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18,
223 61 Lund.

Ordf: Hans Wachtmeister, Wambåsa, 372 05 
Johannishus. 0455-350 47. - Vice ordf: Björn 
Berglund, Kvartärgeologiska inst, Tornavägen 
13, 223 63 Lund.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 78 (arb). 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. - 
Årsrapport om nyfynd m m publiceras i Blekinges 
Natur.
Möten: 2 sammankomster/år. En sommarexkur
sion samt 1-3 helger med gemensam inventering. 
Medlemsavgift 0.

Föreningen Smålands flora

Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 00 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: Brita Ekenfall, Ekefall, 571 00 Nässjö. 
0380-138 72.
Utger rapportserien Smålands flora, ca 4 häften 
med totalt ca 12 sidor/år.
Projekt: Nyinventering av Smålands flora samt 
utgivning av en modern landskapsflora.
Möten: Årsmöte med exkursion. Dessutom en 
vecka med gemensam inventering i dåligt kända 
delar av landskapet.
Medlemsavgift 25 kr. Inventerare betalar ingen 
medlemsavgift.
Bankgiro 857-6506.

Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf: Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 00 
Mullsjö. 0392-126 64; 036-722 35.
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 34 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en del
rapport.
Projekt: Publicering av Södra Vätterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 4-6 exkursioner, 
varav en längre med buss.
Medlemsavgift 25 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Gotlands botaniska förening

Adress: Box 1339, 621 24 Visby.
Kontaktperson: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 
10, 621 45 Visby. 0498-713 43.



Sekr: Ingrid Engquist, Niome, Stenkyrka, 620 33 
Tingstäde. 0498-720 88.
Utger tidskriften Rindi, 2 nr med totalt 90-100 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. Ca 15% av 
öns inventeringsytor är ännu lediga för intresse
rade inventerare. - Projektansvarig: Bo Göran 
Johansson, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 
662 04.
Möten: Medlemssammankomster och öppet hus 
på Gotlands Naturmuseum, totalt ca 30/år. Ca 10 
exkursioner/år för medlemmar samt ytterligare ca 
5 för allmänheten i samarbete med bl a Gotlands 
Naturmuseum.
Medlemsavgift35 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 00 Falkenberg. 0346-808 96.
Utger årligen ett Meddelande från Projekt Hal
lands flora på 15-20 sidor.
Projekt: Inventering av landskapet Hallands kärl
växter.
Medlemsavgift 0.

Botaniska föreningen i Göteborg

Ordf: Ingvar Nordin, Botaniska trädgården, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
41 80 61."
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 00 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 60 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. 
Aktiva naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fort
satt insamling av uppgifter om växter i O-län. 
Möten: 9 sammankomster/år. 4~6 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 00 
Habo. 036-406 11.
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Sekr: Mats Geijer, Kvarnvägen 23, 461 58 Troll
hättan. 0520-329 53.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 24 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora ca 
1995.
Möten: Årsmöte. En heldagsexkursion samt ett 
tredagars inventeringsläger.
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

Dalslands botaniska förening

Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 4524, 662 00 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisatio
ner i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med 
totalt ca 70 sidor/år.
Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981. 
Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars exkursion utanför 
landskapet.
Medlemsavgift: 15 kr.
Postgiro A 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska och naturhistoriska 
förening

Ordf: Peter Danielsson, Stöpsjöhyttan, 682 00 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Torggatan IB, 667 00 
Forshaga. 054-714 55.
Utger tidskriften Värmlands flor an. 2 nr med 
totalt ca 60 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter.
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/ 
/år.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Knut Sjunne Bondeson, Blodstensvägen 9, 
703 74 Örebro. 019-20 03 15.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 veckolång ex
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kursion, 1 veckoslutsexkursion, 4-6 endagsexkur- 
sioner.
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm

Adress: Botaniska institutionen, Stockholms uni
versitet, 106 91 Stockholm.
Ordf: Lars-Erik Liljelund, Thespisvägen 19, 
161 42 Bromma. 08-25 34 75 (hem), 08-799 15 03 
(arb).
Sekr: Göran Thor, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 08- 
16 37 77, 018/17 24 67 (båda arb).
Utger Nymphaea (informationsblad till invente- 
rare). 2 nr med totalt ca 30 sidor/år.
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ordf i projektgruppen: Hans- 
Erik Wanntorp, Wirséns väg 19, 186 00 Vallen
tuna. 0762-773 42 (hem), 08-16 37 71 (arb). - 
Floraredaktör: Hans Rydberg, Eks gård, 154 00 
Gnesta. 0158-107 22 (hem), 0155-640 63 (arb). 
Möten: 5 sammankomster/år. 7 exkursioner. In- 
venteringsläger 2 dagar.
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala
Adress: Institutionen för systematisk botanik, 
Box 541,751 21 Uppsala.
Styrelse nyväljs i januari 1988.
Möten: 22 sammankomster och 4 exkursioner. 
Medlemsavgift 20 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Algologföreningen i Uppsala

Adress: Box 559, 751 22 Uppsala.
Sekr: Torbjörn Willén, Box 8043, 750 08 Upp
sala.
Medlemsavgift 0.

Dalarnas botaniska sällskap

Fristående sektion av Naturskyddsföreningen i 
Dalarna.
Kontaktpersoner: Lennart Bratt, Slättavägen 7, 
791 75 Falun. 023-276 01. - Sören Nyström, 
Tansågatan 10, 781 52 Borlänge. 0243-120 22.

Utger tidskriften Trollius. 3 nr med totalt ca 120 
sidor/år.
Projekt: Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter i 
Dalarna.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av en flerdagars exkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 67 67 17-2.

Gävleborgs botaniska sällskap

Ordf: Anders Delin, Lundnäs 3279, 820 10 
Arbrå. 0278-400 57.
Sekr: Ulf Swahn. S. Kopparslagargatan 13B, 
802 21 Gävle. 026-10 35 86 (hem).
Utger tidskriften Växter i Hälsingland och Gäst
rikland. 3 nr med totalt ca 180 sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Hotade och sällsynta 
växter i Gävle kommun.
Möten: Ca 5 sammankomster/år. Ca 5 exkursio
ner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro SI 58 11-5 .

Projekt Jämtlands flora

Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Stor
gatan 5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils 
Nilsson, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. 
Medlemsavgift 0.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska f örening

Adress: Box 10098, 900 10 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
902 45 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Biologigränd 23, 
902 41 Umeå. 090-19 28 00.
Utger tillsammans med länets entomologiska 
förening tidskriften Natur i norr. 2 nr med totalt 
ca 160 sidor/år.
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig 
för, Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Institutionen för ekologisk bota
nik, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 090- 
16 54 92.
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner 
och en inventeringsvecka inom länet. 
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 29 17 23-5.



Vattenklövern, Menyanthes trifoliata - en minimonografi
HUGO SJÖRS

Sjörs, H. 1988: Vattenklövern, Menyanthes trifoliata - en minimonografi. [Menyanthes 
trifoliata, a short monograph.] Svensk Bot. Tidskr. 82: 51-64. Lund. ISSN 0039-646X.
The buckbean (Menyanthes trifoliata L.) is distributed in fens, swamps and shallow waters in 
almost all boreal and temperate parts of the northern hemisphere. Several odd features are 
found in this species, a representative of a monotypic genus. The stem is a monopodium, 
growing upcurved but later transferred into a rhizome. It is sparingly but widely branched 
and becoming at least up to 30 years old, with almost equally old, living roots. They are 
adventitious, reaching as deep as 93 cm, but strongly contractile. Like the stem they are 
green wherever exposed to light, otherwise ivory white. Due to much aerenchyma the bulk 
density is low in all organs except for root tips and slender side-roots. There are many small 
elongate air chambers, chiefly in the cortex, separated by walls only one cell thick. The 
inflorescence originates as a small body opposite to a leaf sheath (not in a leaf axis!) in late 
summer the year before flowering. There is a terminal top flower. The heterostylic flowers 
are of three kinds: short stamens, long style; long stamens, short style; and both stamens and 
style long (earlier known from Greenland). Germination is hampered by the strong seed coat 
(also containing air). Seedlings are rare; they have simple leaves.
Hugo Sjörs, Dept, of ecological botany, P. O. Box 559, S-751 22 Uppsala, Sweden.

En så välbekant och lättigenkännlig växt som vat
tenklövern Menyanthes trifoliata L. tycker man 
borde vara väl utforskad, men tittar man närmare 
på växten själv så upptäcker man ett och annat 
som missförståtts eller inte står i böckerna.

Spridda uppgifter om vattenklövern finns givet
vis i den äldre morfologiska och ekologiska litte
raturen, utöver florornas summariska beskriv
ningar. Man kan nämna exempelvis Irmisch 1861, 
Brundin 1898, Sylvén 1906. I ett viktigt men ofta 
förbisett arbete har Metsävainio (1931) utförligt 
beskrivit skott- och rotsystem hos bl a vattenklö
vern. Coult & Vallance (1958) studerade gas
utbytet med substratet. En morfologisk-autekolo- 
gisk sammanfattning utgör Hewett 1964. Senare 
arbeten, mest ekofysiologiska och produktions- 
ekologiska, är t ex Armstrong & Boatman 1967, 
Yudina & Maksimova 1979, Maksimova m fl 1980, 
Maksimova 1982, Nishimura 1983.

Utbredning och släktskap

Vattenklövern bildar ensam släktet Menyanthes 
och är vida spridd över norra halvklotets boreala 
och tempererade delar (Hultén & Fries 1986). 
Den överskrider ganska obetydligt skogsgränsen i

norr och i fjällen (Selander 1950, Åberg 1952, 
Kilander 1955), men finns dock t ex på västra 
Grönland. Sydligast förekommer den i SV Kinas 
bergstrakter. Den har en enda, rätt nära släkting 
som heter Fauria crista-galli och finns i Japan och 
vid Nordamerikas stillahavskust. Denna art har 
hela, njurlika blad och mindre frappanta blom
mor, och växer normalt på inte fullt så blöta stäl
len. En något avlägsnare släkting, med avseende 
på både utseende och geografisk förekomst, heter 
Liparophyllum gunnii och finns på Nya Zeeland 
och Tasmanien. Det är en dvärgväxt med mini
mala, enkla blad, men liksom vattenklövern har 
den ledad stam. Det vittspridda släktet Nymphoi- 
des (sjögull) och det huvudsakligen australiska 
Villarsia hör också till familjen Menyanthaceae. 
Denna familj har trots den avvikande vegetativa 
morfologin ofta inräknats i Gentianaceae. Lik
heter finns i blombyggnad, frukt, i viss mån pol
len (Nilsson 1973) och möjligen kemi. Beträf
fande taxonomin se Ornduff i Nilssons nämnda 
arbete.

Det är troligt att hela familjen Menyanthaceae 
ursprungligen kommer från stillahavsområdet. 
Vattenklövern måste vara en gammal art som 
lyckats sprida sig vida, utan att evolutionen splitt-
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Fig 1. Bilden av vattenklöver i en kinesisk flora (Liou 
1981) visar ett exemplar med långt stift och korta stån
dare. Blommorna sitter inte i kransar om tre och topp
blomma saknas. Detta avviker från det hos oss vanliga 
förhållandet. Hos våra plantor är fröhuset (3) mer run
dat.
Chinese drawing of Menyanthes showing slight differen
ces as compared with Swedish material.

rat den. Amerikanska populationer går visser
ligen under namnet var. minor, kinesiska tycks 
avvika något (fig 1) och grönländska lär vara 
homostyla (se nedan), men det är obetydliga olik
heter.

Vattenklövern fanns bevisligen i Europa, åt
minstone i England, före och under sista istiden 
(Godwin 1956), och torde snabbt ha vandrat in i 
Norden, troligen söderifrån. Exempelvis har 
Foster & Fritz (1987 s 426) påvisat vattenklöver
frön i torv som är bortåt 9000 år gammal (norra 
Dalarna, ca 650 m ö h). Under värmetiden fanns 
arten norr om sin nuvarande nordgräns i Sovjet 
(se karta 1510 hos Hultén & Fries 1986).

Fig 2. Vattenklöver. - A: Groende frö. - B-D: Tre 
stadier i groddplantans första utveckling. Första bladet i 
(D) är ännu på ”piggbladsstadiet”. - Efter Hewett 
(1964) och Irmisch (1861).
Menyanthes trifoliata. Germinating seed and early 
development of seedling.

Spridningsekologi

Fröna, som bevaras väl i torv och gyttja och är 
mycket lättigenkännliga (linsformiga och brun- 
glänsande), väger ca 2-3 mg (max 3,7 mg; 201,5 
mg hos Hewett (1964) avser vikt av 100 frön). 
Vindspridning längre sträckor kan uteslutas. 
Fröna innehåller luft dels i epidermiscellerna, 
dels i fröskalets intercellularer (Kölpin-Ravn 1894 
s 157-158), och sprids lätt med vatten. Sernander 
(1901 s 144) fann dem t o m i havsdrift, utanför 
Dalälvens mynning. Spridning med vatten kan 
givetvis bara ske på samma nivå eller nedströms. 
Spridning med djur (utanpå eller inuti) är där
emot effektiv också i riktning mot högre nivåer 
eller andra vattensystem och kan förklara den 
nämnda snabba invandringen både i Fennoskan- 
dia och i områden med recent isavsmältning, t ex 
Glacier Bay i Alaska.

Trots god tillgång på frön tycks groddplantor 
vara så sällsynta att få sett dem. Groningen förse
nas av att fröskalet förblir ogenomträngligt för 
vatten minst ett halvår, troligen i åratal; efter 
avlägsnande av en bit av fröskalet gror dock en
ligt Hewett (1964) fröna på 10-14 dygn, bäst i ljus. 
Hewett lyckades inte få groddplantorna att leva 
vidare, vilket dock redan Irmisch (1861) genom
fört (fig 2 B-D). Groddplantans första blad efter 
hjärtbladen (fig 2 D) är pigglikt liksom de nedan 
omtalade övervintrande bladen. Sylvén (1906 s 
120) beskrev årsplantor från Norrbotten och Upp
land. De hade enkla, rundade blad. Också
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1 33/7

j 20/3,
v 2/1

s 49/9

t 46/8
d 51/8

w 3/1

g 41/6r 13/3 x 5/1 e 28/5m 23/4

h 37/6f 33/5
n 31/5

o 15/3

b 92/12

P 27/4

c 6/2

a 21/350 cm

Fig 3. Trettioårigt skottsystem av vattenklöver växande i ett kärr i Orsa. För varje skott anges antal internodier/ 
/antal år som det vuxit. Välutbildande rötter anges med pilar (långa och med mått i cm om allt utom spetsen kom 
med vid upptagningen).

Ålderskalkyl: s + 2/3 r + m + b + a = 30 år. Total längd (samma kombination av skott) 161 cm. Antal inter
nodier per år (dvärgskott oräknade) 5-8 (medeltal 6,0). Internodielängd (dvärgskott oräknade) i medeltal 0,72 cm. 
maximalt 3,8 cm (på skott i).
30 years old shoot system of Menyanthes trifoliata from a fen in prov. Dalarna, C. Sweden. For each monopodial 
shoot the number of internodia and age in years is indicated. Mean length of internodia only 0.72 cm (max. 3.8 
cm); total length of the shoot system 161 cm. Mean number of internodia per year 6.0. Note living root on shoot a 
(29 years old).

Hewett fann vad som troligen var årsplantor 
bland våta mossor. Enkla blad, eller blad med 
bara ett sidosmåblad, förekommer ibland på 
borttynande skottspetsar eller helt unga sidogre
nar, som lätt skulle kunna tas för småplantor. 
Sernander (1901 s 182) iakttog sådana och kallade 
sidogrenarna ”kortskott”.

Växten kan emellertid också spridas med lös
ryckta skottdelar (Sernander 1901 s 67 och 73), 
t ex efter isgången eller i vårflodsdrift. Enligt 
Irmisch (1861) och Sernander kan t o m skott bil

das från lösa rotbitar. På korta sträckor kan vat
tenklövern - en gång etablerad - sprida sig helt 
enkelt genom att växa. Jag har sett att den vuxit 
med ca 2 dm per år ut i bäcken Enån (se nedan), 
startande från en strandbrink, och fig 3 visar ett 
30-årigt exemplar som vuxit 1,6 m och utbrett sig 
över ca 1 in2. Med en fortsatt genomsnittlig till
växt i alla riktningar av 1,5 m per 30-årsperiod 
skulle ett exemplar behöva hela den postglaciala 
tiden för att täcka ca 60 ha (om kärret vore så 
stort). Då skulle individen givetvis vara upplöst
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Fig 4. Heterostyli. Blomställningar från tre ihopvävda 
kloner från samma ställe på Torsängsmyren i Orsa. Till 
vänster korta ståndare, långt stift. I mitten långa stån
dare, långt stift. Till höger långa ståndare, kort stift. - 
Lägg märke till toppblommorna. Insekten är en blom
fluga (syrphid).
Heterostylous inflorescences of three clones growing 
together at Orsa. Left: short stamens, long style. 
Middle: long stamens, long style. Right: long stamens, 
short style. Note the apical flowers.

Faktaruta 1
Heterostyli talar man om när olika individer av en 

växtart har olika typer av blommor (två eller tre 
slag), med olika längd på ståndarsträngar och 
stift. Korsbefruktning går i regel bra bara mellan 
individer med olika blomtyp.

Kapsel (fröhus): en torr, flerfröig frukt som i regel 
öppnar sig vid mognaden. Hos vattenklöver sker 
detta genom att de två fruktblad, som bildar fruk
ten, spricker isär.

Klon: en samling skilda individer som uppstått 
genom vegetativ förökning, i detta fall förgrening, 
sedan förbindelsen mellan dem upplösts. Så länge 
förbindelsen består rör det sig om en individ. - 
Under mark sammanhängande skott betecknas 
ofta, men ologiskt, som en klon.

Rhizom (rotstock): underjordisk stamdel. Hos vat
tenklöver, kråkbär m 11 är den ursprungligen bil
dad ovan jord.

Toppblomma: en blomma som avslutar blomställ
ningens tillväxt, hos vattenklövern belägen i själ
va toppen. En blomställning som på så sätt be
gränsas kallas cymös (t ex knippe), medan en 
obegränsad blomställning kallas racemös (t ex 
klase, ax).

till enskilda klonplantor. Men som man kan kons
tatera med hjälp av den nedan omtalade hetero- 
stylin består vidsträckta bestånd av flera olika 
individer eller kloner. Bara friläggande av rhi- 
zomet, vilket sällan ligger mer än en dm under 
ytan, kan avgöra frågan om man har att göra med 
en enda individ eller ett antal klonplantor.

Heterostyli
Vattenklövern är, som länge varit bekant, en 
heterostyl växt - möjligen med undantag för vissa 
västgrönländska populationer (Knuth enligt 
Hewett 1964). Utöver blommor med kort stift 
och mycket långa ståndare och sådana med långt 
stift och mycket korta ståndare har också blom
mor med både långt stift och långa ståndare iakt
tagits på Torsängsmyren i Orsa (fig 4). Denna 
blomtyp var tidigare bara beskriven från Grön
land. De tre slagen tillhör olika individer eller 
kloner, vilka växer ihopblandade. Pollenkornen 
(utom hos den amerikanska var. minor, som ock
så är heterostyl) är olika stora, genomsnittligt 
större hos den kortstiftade (Nilsson 1973 tab. 2). 
Det uppges inte om korsbefruktning är obligato
risk. Inom ensamväxande kloner skulle detta 
minska sannolikheten av befruktning. Flugor 
(både blomflugor och andra) ses ofta i blomställ

ningarna. Ungefär hälften av blommorna brukar 
ge upphov till fröhus, men antalet frön i dessa 
varierar starkt. Varje fröämne behöver givetvis 
sin egen pollenslang, och antalet överförda pol
lenkorn av rätt sort skulle alltså vara mycket väx
lande.

Blomställning och Irukt

Bara vissa kraftiga skott blommar. Blomställ
ningen är långskaftad (upp till drygt 2 dm). Ett 
litet rännformigt högblad sitter alldeles under 
blommorna. Detta högblad är utbildat redan i 
knoppläget på hösten (fig 5 D). Varje blomma - 
utom toppblomman - kan också ha ett eget, 
obetydligt stödfjäll (”bract”). Den ax- eller klase
lika, upprätta blomsamlingen avslutas nämligen 
av en toppblomma, som brukar slå ut strax efter 
de basala blommorna. De övriga slår ut i ordning 
nerifrån-uppåt. Bortsett från toppblomman sitter 
blommorna i ganska oregelbundna kransar om 
tre och tre. Totala antalet blommor är ofta 19 eller 
22; från Wales uppger Hewett (1964) maximalt 
28.

Existensen av en toppblomma medför att 
blomställningen formellt blir cymös, ej racemös, 
och alltså utgör ett slags mångblommigt knippe, 
inte klase eller ax. Toppblomman tycks ha för-
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50 mm 10 mm

Fig 5. Vattenklövern klar för övervintring 6 sept 1982. - A: Skottspets med två ännu levande sommarblad (a, b) 
och två pigglika vinterblad (c, ovanligt långt, och d). - B: De två sommarbladen borttagna, e är första bladanlaget 
på en sidoknopp, som sitter i vecket av blad b. - C: Vinterbladet c borttaget, f är anlaget till en blomställning. Den 
sitter på samma ledknut som blad c men mittemot. - D: Blomställningsanlaget f sett från sidan och inifrån. Det 
täcks av ett rännformigt stödblad, som vid blomningen sitter alldeles under blommorna. - E: Spetsen av ett 
vänsterställt vinterblad sedd (g) ovanifrån, (h) utifrån och (i) inifrån (från höger).
Menyanthes trifoliata ready for the winter. - A: Shoot apex; c and d are reduced ”winter leaves”. - B: Summer 
leaves removed; e is a lateral bud. - C: One winter leaf removed; f is an inflorescence primordium located opposite 
to c, on the same node. - D: The inflorescence primordium and its lowest bract. - E: Tip of a winter leaf.

tigits i litteraturen. Eftersom kronbladen är skära 
på utsidan skiftar blomställningen färg vid ut
slåendet, då den vita insidan med dess säregna 
vita hår exponeras.

Blomningen börjar i södra Sverige redan i slu
tet av maj, norrut först i juni. Varje enskild blom
ställning står i blom en rätt kort tid, drygt en 
vecka. Hur tidigt blomningen sker står i samband 
med varifrån blomställningen utgår på skottet och 
därmed sannolikt med hur pass utvecklad den 
varit vid övervintringen. Det finns ofta enstaka 
eftersläntrare, som bildats ”högre upp” än vanligt 
inuti skottspetsen och alltså övervintrat i mycket 
outbildat stadium eller bildats först på våren.

Som nämnt ger ofta bara hälften eller färre av 
blommorna upphov till fröhus. Dessa är vid mog
naden nästan klotrunda eller trubbigt äggrunda 
(mer rundade än fig 1: 3 visar). De är alltid helt 
fyllda av frön och deras storlek växlar allt efter 
antalet (upp till ett trettiotal) av de frön de inne
håller. Kapseln spricker vid mognaden upp i två 
hälfter, och fröna frigörs då omedelbart.

Hur bildas blomställningen?

Ytterst egendomligt är att anlaget till en blom
ställning hos Menyanthes inte bildas i ett bladveck 
som hos talrika andra örter, utan mitt emot ett



56 Hugo Sjörs SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988)

- 0 cm

Fig 6. Skottbas i sommarstadium (Orsa 5 juli 1987). 
Blomställningen mitt emot ett bladveck. - A borttagen 
slida till ruttet höger vinterblad; B vegetativ sidoknopp 
på noden närmast under blomställningen; C slida av 
vänsterbladet mitt emot blomställningen; D delvis los
sad flik av C; E samma vänsterblad, litet vårblad; F 
blomställningsskaft, högerställt; G genom tryck från F 
bildad fåra på internodiet ovanför; H normalt höger
blad (slida och del av skaft); I ungt vänsterblad vars (ej 
synliga) småbladsskivor ännu var hoprullade; slidan 
inneslöt skottspets med ytterligare bladanlag.
Shoot base of Menyanthes trifoliata with scape of inflo
rescence in summer. - A removed sheath of winter leaf, 
right; B vegetative lateral bud on node beneath the 
inflorescence; C sheath of leaf, left, opposite inflores
cence on the same node; D partly detached lobe of C; E 
the same left-hand leaf, a small spring leaf; F scape of 
inflorescence, right, on the same node as C; G furrow 
on internodium, due to pressure from F; H normal 
summer leaf, right, only sheath and part of petiole 
shown; I young leaf, left, enclosing the shoot apex. Its 
leaflets (not shown) were still rolled up.

bladfäste och på samma ledknut (nod) som detta. 
Det betyder att om bladet ifråga sitter på höger 
sida så sitter anlaget till blomställningen till väns
ter (fig 5 C). Detta läge blir bestående och kan 
alltså lätt konstateras på blommande exemplar

(fig 6): utan undantag utgår blomställningsskaftet 
från samma ledknut som ett blad på motsatt sida 
av stammen. Warming (1884 s 50) tolkade detta så 
att blomställningen skulle vara själva skottspet
sen (’hvis Kraftknopper staa i pverste Lpvblads 
Axel’). Det vegetativa skottets fortsättning blir 
då ett sidoskott. Brundin (1898 s 69-70) följer 
denna formalistiska tolkning och gör därigenom 
vattenklöverns mångåriga stammar till skottked
jor (sympodier), liksom flera senare författare 
(Sernander 1901, Hewett 1964). Icke blommande 
skott är dock otvetydiga monopodier (se nedan), 
och de som blommar eller blommat ser ut att vara 
alldeles lika byggda som dessa. Också blomställ- 
ningsanlagets litenhet i knoppstadiet (fig 5 C) 
tyder på att det inte utgör skottspetsen. Det kan 
dissekeras fram på hösten före blomningen och är 
då bara några mm långt och ligger inklämt mellan 
de hårt slutna bladanlagen i den meristematiska 
vegetativa skottspetsen, som på allt sätt verkar att 
vara apikal (toppställd). Man kan kanske tolka 
anomalin så, att blomställningen inte bildas late- 
ralt (som en sidogren) utan direkt genom delning 
av det apikala meristemet i en floral och en vege
tativ del, varvid den vegetativa genast växer 
vidare.

Oavsett hur blomställningens läge skall tolkas 
morfologiskt innebär detta läge den fördelen att 
blomställningen bara behöver trycka upp slidan 
på bladet en led längre ner, när den snabbt ska 
växa ut nästa försommar. Mellanliggande inter
nodium är då redan någon cm långt. Likväl är 
trycket från blomställningen och dess skaft så 
starkt, att en fåra bildas i nästa internodium, det 
ovanför blomställningen, när denna tränger sig ut 
(fig 6 G).

Förgrening

Från ledknuten (noden) närmast under blomställ
ningen och på samma sida som denna bildas i 
bladvecket en vegetativ knopp (fig 6 B), som 
senare brukar växa ut till en sidogren. Vilande 
knoppar, ytterst små, torde finnas i alla bladveck; 
här är det nog den rikliga näringstillförseln till 
den snabbt växande blomställningen, som stimu
lerar knoppen strax under denna att växa ut.

I övrigt inträffar förgrening ofta om stamspet
sen dör eller stammen går av. Det kan ske genom 
betande djur eller genom tramp, i vatten också 
genom isgång. I allmänhet råder här i Norden 
lågvatten när stamdelar fryser in i is, men sti-
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Faktaruta 2
Meristem', växande, ännu inte färdigbildad vävnad 

med ännu pågående celldelning följd av cell
sträckning. Högre växters meristem är mångcel- 
liga. Cellerna är små och ännu mjukväggiga. Hos 
vattenklövern finns meristem i skottspetsen och 
de bladanlag som omger den, i blomställnings- 
anlag, i vilande knoppar samt i rotspetsarna. 
Knopparna bildas från ytterst små meristem som 
avdelats på insidan av bladfästena.

Monopodium: ett skott som växer år från år från 
samma fortlevande skottspets. Många träd och 
buskar bildar i stället sympodier, hos vilka en ny 
skottspets årligen ersätter den gamla och fortsät
ter skottets tillväxt i samma riktning. Ofta är det 
dock flera skottspetsar som nybildas och då blir 
skotten förgrenade i toppen. Hos fleråriga örter, 
men inte hos vattenklövern, är det i regel basala 
sidoskott eller utlöpare som fortsätter tillväxten.

Nod\ ledknut med bladfäste. Ett internodium är ett 
stamstycke mellan noder. Hos vattenklövern är 
noderna mycket korta och tydligt markerade. 
Inuti noden avlänkas ledningssträngar från stam
men till bladet.

gande vattenstånd när isen bryter upp. Strand
nära is och is på rinnande vatten smälter dock 
ofta så snabbt att inga skador vållas. På stammar i 
vatten ser man ibland vad som ser ut som oftast 
ensidiga ”frätskador” (av okänd orsak, kanske 
snäckbetning); de kan leda till att stammen rutt
nar av. Ofta bildas två sidogrenar alldeles under 
brottstället, en på var sida, från vilande knoppar. 
Grenarna utgår i nästan rät vinkel från stammen. 
Utväxande grenar är i början svaga och har dåligt 
utbildade blad, som har svårt att nå upp i luften 
och ljuset. Först efter några år når sidogrenarna i 
bästa fall samma styrka som huvudstammen. Med 
hänsyn tagen till skottsystemens höga ålder måste 
förgreningen anses sparsam.

Vegetativ morfologi och tillväxt

Som nämnt har vattenklövern en ledad stam, med 
bestämd över- och undersida och med tydliga 
noder (ledknutar) och internodier av växlande 
längd (upp till ca 5 cm). På varje nod sitter ett 
blad, alltid omväxlande till höger och vänster. 
Försök att vända stammen bakåt eller vrida den 
ett halvt varv har tyvärr misslyckats. Varje blad 
har en stor, stjälkomfattande bladslida, i själva 
verket mer än stjälkomfattande, ty dess kanter 
går en smula om lott, varvid det yttre (nedre) 
slidhörnet ligger ovanpå det inre (övre). Vid

Fig 7. Fyraårig del av skott- och rotsystem av vatten
klöver som vuxit i ett källdrag. Total ålder var 21 år. På
en gammal skottdel satt en livskraftig rot som var 60 cm 
lång. Tvärstrimmigheten på vissa rotdelar beror på att 
de dragit ihop sig (kontraktila rötter).
Menyanthes trifoliata. The latest 4 years’ growth of a 
shoot system aged 21. Note contractile roots.

övergången till bladskaft drar slidan ihop sig, men 
kraftiga slidor har ibland ett par dåligt markerade 
”bladöron”; dessutom finns en liten knöl i en liten 
grop precis i övergångsstället till det i tvärsnitt 
trinda bladskaftet. Detta smalnar av en smula och 
blir vid de tre småbladens fäste svagt trekantigt. 
Innan småbladens skivor är fullt utvuxna är de 
hoprullade i en bestämd följd, med mittsmå
bladet innerst. Höger- och vänsterblad är redan i 
hoprullat skick varandras spegelbilder. Fullt ut
vuxna småblad är i det närmaste symmetriska, 
men mittsmåbladet brukar vara något längre och 
smalare än sidosmåbladen. Klyvöppningar finns 
på båda sidorna av småbladen, tätare på Under
sidan.

Bladen bildas successivt och äldre blad vissnar 
efter hand, så att bara 2-4 blad finns levande 
samtidigt. Totala antalet blad och därmed antalet 
ledknutar (noder) är oftast 5-7 per år, men på 
mycket starkväxande skott ända till 12. Som på-
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Faktaruta 3
Adventivrot: en rot som bildats från en stamdel, en 

gammal rot, eller undantagsvis från ett blad, 
genom att nytt meristem bildas inuti växtdelen 
ifråga. Alla enhjärtbladiga och många tvåhjärt- 
bladiga växter samt bl a lummerväxter har efter 
groddplantstadiet enbart adventivrötter. Stick
lingar och på marken nerliggande grenar av t ex 
vinbärsbuskar och gran (inte tall) bildar lätt 
adventivrötter.

Kontraktila kallas rötter som efter utväxandet kan 
dra ihop sig. De förekommer hos många örter, 
vilkas stambas eljest genom tillväxten skulle 
komma över markytan.

Ledningssträngar, kärlsträngar, i blad kallade ner
ver. I tvåhjärtbladiga örters stammar är de ord
nade som en ihålig cylinder omslutande en märg. 
Vävnaden utanför ledningscylindern kallas cortex 
(”primär bark”, en mindre lyckad svensk term).

pekats redan av Sylvén (1906) är de internodier 
som färdigbildas under sommaren i allmänhet 
längre än de som når full längd under höst eller 
tidig vår. Däremot är alla lika grova på en och 
samma stam. Tack vare längdskillnaden kan man, 
om än med vissa felrisker, beräkna åldern på 
gamla stammar i torven (se fig 3) och naturligtvis 
också på yngre stamdelar (fig 7).

Vattenklövern växer vidare år från år i samma 
skottspetsar, bortsett givetvis från vinteruppehål
let. Ett sådant skott kallas ett monopodium. I 
vårt klimat är det sällsynt med monopodier ovan 
jord hos örter (rätt många träd, som ek, ask, asp 
och barrträd, har monopodiala skottsystem). 
Missne Calla palustris har liknande monopodier, 
men de dör rätt snabbt i den basala delen. Även 
missne har f ö ansetts växa sympodialt när den 
blommar, vilket troligen är fel.

Varje skottspets är hårt omsluten av slidor till 
utväxande men ännu outvecklade blad. Före 
övervintringen reduceras de nya bladens skivor 
och delvis skaft till piggliknande bildningar (fig 
5 A och B) som består av slida, ett oftast helt 
kort, avsmalnande skaft och tre endast ett par 
mm långa, rudimentära småblad, som är hårt 
hopslutna till en vass gemensam spets. Dessa 
bildningar övervintrar, medan återstående ”som
marblad” förfryser vid stark höstfrost. På våren 
kan piggspetsarna ibland öppna sig stjärnlikt, 
men tillväxten är oftast obetydlig, till dess pigg
bladen ersätts av normala blad. De första av 
dessa är något mindre än de senare utväxande 
sommarbladen.

Jordstam och rötter

Den gröna, i spetsen uppböjda stammen förvand
las successivt till rhizom (jordstam). Processen 
påbörjas redan första året genom att stammen 
rätar ut sig, lägger sig på markytan och eventuellt 
bildar adventivrötter på undersidan av årsskottets 
äldsta del. Mera rötter bildas andra året, enstaka 
också senare. Även vattenlevande stammar bil
dar rötter, tom mycket kraftiga, trots att stam
men ofta ligger fritt i vattnet, utan annan botten
kontakt än med de i substratet nerväxande röt
terna. I sådana fall är såväl stam som rötter 
gröna, så långt ner som ljuset når.

Rötterna växer i regel rakt ner och når snabbt 
en ansenlig längd, ofta ca 30-40 cm men i många 
fall längre. Rekordet i Orsa är 82 cm, i Österrike 
(egen mätning) 93 cm. De längsta rötterna brukar 
förbli ogrenade, medan andra rötter sänder ut 
mängder av tunna sidorötter; ibland finns också 
rötter av tredje ordningen. Nere i substratet är 
rötterna benvita, de spädaste nästan rent vita. 
Rötterna har både rotmössa och rothår; de senare 
är dock ojämnt utbildade. Mykorrhiza saknas.

De utvuxna rötterna är kontraktila (fig 7), dvs 
de drar ihop sig så att de förkortas. Detta bidrar 
till att stammen pressas ner i underlaget. Sam
tidigt kan den slammas över eller täckas av förna 
eller växande mossor. Vattenklövern själv är 
dock en dålig förnabildare, ty döda delar ruttnar 
snabbt, utom nerverna i bladslidorna, som i Vilda 
växter i Norden (Lagerberg 1948) felaktigt kallas 
”fjällika eller trådiga lågblad”. När stammen 
kommit helt utanför ljusets räckvidd förlorar den 
sitt klorofyll och blir brunaktigt benvit.

Ledningssträngarna i stammen (ca 9 st) bildar 
som normalt hos tvåhjärtbladiga örter en cylin
der. De är glest ställda och mycket smala, och 
cylindern upptar bara en liten del (ofta 1/3) av 
tvärsnittsdiametern. Utanpå ledningscylindern 
finns en s k cortex och innanför en svagare utbil
dad märg. Tjocklekstillväxt saknas helt.

De stjärnlikt ordnade ledningssträngarna i röt
terna upptar bara ca 1/6 av tvärsnittsdiametern 
och omges av en dominerande cortex. Ett rottvär
snitt avbildas på fig 8. Den svaga ledningsvävna- 
den tyder på en ytterst långsam näringsomsätt
ning i de äldre delarna, som dock inte dör så lätt 
utan hänger ihop i det längsta. Sålunda fanns en 
levande, högst ca 29 år gammal, rot på den äldsta 
skottdelen (a) på fig 3.
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Aerenkym
Vattenklöverns alla delar innehåller aerenkym, 
dvs en vävnad med stora luftrum. Bestämningar 
av volymvikt i friskt tillstånd (”bulk density”, 
tabell 1) i olika organ visar att lufthalten är hög 
utom i rotspetsarna och de finaste sidorötterna. 
Lösgjorda sjunker en del av sidorötterna och 
enstaka rotspetsar i vatten, medan alla andra 
delar flyter.
1 stammens cortex är de spolformiga, i ett tvär
snitt oregelbundet bikaklikt anordnade luftrum
men i genomsnitt ca 0,2 mm i diameter; enstaka, 
mest utåt stamperiferin, når 0,3 mm. I märgen är 
de smalare, ca 0,1 mm. Längden är svår att en
tydigt bestämma, men korta avskurna stambitar 
visar genomfallande ljus upp till 5 mm, men inte 8 
mm. I stammen är det bara de grövsta hålrum
men i cortex som är så långa. Hålrummen är 
skilda av tunna väggar, bestående av ett enda, ca 
0,04 mm tjockt cellager. Dessa celler är i stam
men bara obetydligt längre än sitt tvärsnitt. Det 
finns troligen, om än relativt sällan, fri passage 
mellan vissa hålrum i stammen, eftersom man, 
mot hårt motstånd, kan blåsa luft genom stam
stycken upp till 5 cm långa (3 internodier).

I bladskaften upptar ledningscylindern ungefär 
halva diametern. Aerenkymet i cortex och märg 
liknar i tvärsnitt det i stammen, men dess celler är 
ca 5 gånger så långa som grova. Vävnaden är 
genomsläppligare, hålrummen är mycket längre, 
och biåsprovet gav max 8 cm.

Blomställningsskaften, som är styvare än blad
skaften, har ledningscylindern nära periferin, och 
aerenkymet tillhör sålunda mest märgen. Dess 
celler är mycket längre än i bladskaften, och luft
rummen är också mycket långa. Utan allt för stor 
ansträngning kan man blåsa genom ett helt blom- 
ställningsskaft, 22 cm långt.

Rötterna (fig 8) består som nämnt huvudsakligen 
av cortex. Den har smalare luftrum än i stammen, 
ca 0,1 mm, men är trots detta mer genomsläpplig. 
Av den övre delen av en totalt 73 cm lång, ogre
nad rot (diameter 3 mm) kunde inte mindre än 30 
cm ganska lätt genomblåsas. Luftrummen är 
långa och cellerna ca 5 gånger så långa som grova. 
Däremot är ledningssträngarna i roten inbäddade 
i en småcellig märg utan luftrum (ej antydd i fig 
8).

<»so

Fig 8. Tvärsnitt av en vattenklöverrot (radie ca 1 mm). 
Icke utritad småcellig vävnad fyller den inre delen. 
Efter Metsävainio (1931).
Cross section of a root (the small cells of the pith not 
drawn).

En enkel slutsats från biåsproven är att ju snab
bare sträckningstillväxten är, desto längre blir på
visbar luftväxlingslängd. Gasväxlingen torde 
dock inte enbart gå genom fria passager utan ock
så genom de tunna väggarna mellan luftrummen. 
- Det är troligen inte känt om vattenklöverns 
luftrum utgör lysigena eller schizogena intercellu- 
larer, men mycket tyder på det senare. I unga 
rotdelar är luftvävnaden ännu inte färdigbildad 
och luftrummen tar bara en mindre del av tvär
snittet i anspråk.

Andra myrväxter kan ha ännu mer välutbildad 
luftvävnad, ja t o m öppna kanaler (se Metsä
vainio 1931).

Den hos vattenklövern svampiga luftvävnaden 
i rhizom (rotstock) och rötter torde trots bristen 
på helt fri passage medge diffusion av syre ner i 
rötterna och av koldioxid uppåt från dem (jfr 
Coult & Vallance 1958). I varje fall går rötterna 
ner i helt syrefri miljö. Syrediffusionen är t o m 
tillräcklig för att påverka rotens närmaste omgiv
ning, vilket framgår av att jag, liksom tidigare 
Armstrong & Boatman (1967), konstaterat en
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Tabell 1. Volymvikt (densitet, g/ml) av olika delar av vattenklöver. X medelvärde, N antal mätningar ingående i 
detta.

Färskvolymvikten är lägst i bladskaft, slidor och stammar, högre i bladskivor och grövre rötter, högst i rotspetsar 
och sidorötter. Torrvolymvikten är lägst i bladskaft och slidor, låg i stamdelar (låg vattenhalt) och rotspetsar (hög 
vattenhalt), högre i grövre rötter och högst i sidorötter.

Vattenhalten är i stam och äldre rot ca 3/4, i bladdelar och rotspets ca 6/7. Lufthalten är svår att uppskatta, då 
den organiska substansen är åtskilligt tyngre än vatten. En färskvolymvikt omkring 0,6 motsvarar drygt halva 
volymen luft; ännu vid ca 1 finns en del luftvävnad.
Table 1. Bulk density of different parts of Menyanth.es trifoliata (g ml'1).

Material Färskt (fresh) Lufttorrt ( air dry)

Variation X N Variation X N

Småblad (leaflet) 0,58-0,78 0,69 10
Bladskaft, bitar (petiole, pieces) 0,50-0,65 0,58 14 0,07-0,13 0,09 10
D:o, årsserie (annualseries) 0,05-0,09 0,07 6
Bladslida, överst (sheath, upper part) 0,52-0,53 0,53 3 0,06-0,09 0,08 3
D:o, mittdel (middlepart) 0,52-0,72 0,57 6 0,08-0,10 0,09 4
D:o, basaldel (basalpart) 0,60-0,64 0,63 3 0,09-0,09 0,09 3
Stam (stem), internodium 0,40-0,78 0,55 12 0,11-0,16 0,14 7
D:o, nod (node) 0,30-0,63 0,50 3 0,18 1
D:o, nod + internodium 0,08-0,13 0,11 8
D:o, hel (whole, 6-8 internodia)
D:o, enbart aerenkym (aerenchyma only) 0,43 1

0,12-0,15 0,13 3

Rot, grov (root, coarse) 0,48-0,89 0,69 34 0,10-0,21 0,16 22
Rot, smal (root, slender) 0,48-0,93 0,76 26 0,11-0,24' 0,18 17
D:o, med sidorötter (with laterals) 0,73-0,88 0,81 4 0,22-0,28 0,25 4
Sidorötter enbart (laterals only) 0,90-1,08 0,98 7 0,34 1
Rotspets, rel. grov (root tip, rel. coarse) 0,68-0,972 0,80 11 0,09-0,17 0,12 9

Volymen är bestämd dels som vikt i luft minus vikt i vatten (båda vägningarna med samma extravikt, och dennas volym avdragen 
dels genom mätning av provbitars längd och diameter. Variationen är i de flesta fall stor.

'Ett extremvärde på 0,08 ingår ej. - 2Ett extremvärde på 1,13 ingår ej.

rostskorpa utanpå Menyanthes-rötter (oxidation 
av löst tvåvärt järn till olösligt trevärt). Dessa 
författare fann också rostutfällning i rotens epi
dermis och yttre cortex (se deras pl. 2 mitt för s 
104). Armstrong (1964) och Urquhart (1966) på
visade för ängsull Eriophorum angustifolium 
oxidation också av H2S i rötternas omgivning. I 
järnrik miljö binds emellertid svavelvätet som 
olösligt svaveljärn.

De flesta studier av rotsystem i anaerobt Sub
strat avser illa adapterade landväxter (olika kul
turväxter och skogsträdsplantor). Av till anaerob 
rotmiljö välanpassade sumpväxter har huvudsak
ligen ris Oryza och några amerikanska sump- 
skogsträd studerats. Spridda ekofysiologiska rot- 
eller rhizomstudier finns dock över t ex Eriopho
rum, Cladium, Equisetum, Myrica och även ett 
par över Menyanthes.

Om betydelsen av aerenkym i rötterna av våt- 
marksväxter finns flera teorier (se Sifton 1945,

1957, Williams & Barber 1961, Armstrong 1964, 
1967, 1972, 1978, 1979, Hook & Crawford 1978, 
Crawford 1982,1983, Jackson & Drew 1984, Hook 
1984). Ju större hålrum i rötterna, desto lättare 
diffunderar syre ner i dem. Det behövs för två 
ändamål, att höja redoxpotentialen runt roten så 
att skadliga reducerade ämnen inte kan tränga in, 
och att förse vävnaderna med syre för aerob res
piration. För den sistnämnda är behovet störst i 
de växande rotspetsarna, där dock dessvärre luft
vävnaden ännu är outvecklad, vilket lätt kan 
medföra att syret bara når dem i mycket låg kon
centration eller inte alls. Anaerob respiration ger 
då produkter som etylen, etanol och malat jämte 
koldioxid. Etanol kan relativt lätt avges utåt och 
någon fara för etanolförgiftning anses knappast 
föreligga (jfr Hook 1984 s 283). Finns syre avges 
detta också utåt, och det är då viktigt att detta 
avgivande huvudsakligen är inskränkt till rotspet
sen, så att så lite syre som möjligt försvinner utåt



SVENSK BOT. TIDSKR. 82 (1988) Vattenklövern 61

Faktaruta 4
Aerob är miljön så länge den innehåller fritt syre. 

anaerob vid frånvaro av syre; i anaerob miljö bil
das vanligen reducerade substanser. Växtrötter 
kräver på längre sikt en aerob inre miljö men kan 
(ständigt eller bara tidvis) uthärda en anaerob 
yttre miljö. Högt grundvattenstånd eller över
svämning leder ofta snabbt till anaerob miljö nere 
i marken. Då bildas bl a metan (sumpgas), två
värda järn- och manganjoner och vid permanent 
anaeroba förhållanden giftigt svavelväte.

Diffusion: molekylers förflyttning i stilla rum. Den 
går tusenfalt långsammare i rent vatten än i luft, 
och än långsammare i vattendränkt mark.

Redoxpotential är ett mått på oxidationstillståndet. 
Syrebrist leder till mycket låg redoxpotential och 
därigenom till möjlighet att reducerade ämnen 
bildas. Svavelväte bildas vid speciellt låg redox
potential.

på vägen dit; å andra sidan skulle ju detta vara 
önskvärt för att hindra de reducerade ämnena i 
miljön att tränga in. Balansen förbättras om 
rotens yttre vägg är svårgenomtränglig. Därige
nom blir det bara själva den växande rotspetsen 
som blir aktiv, vilket ökar behovet av rottillväxt 
och kan ge en förklaring till myrväxternas ofta 
mycket stora rotvolymer.

Vattenklövern har ett omfattande men som 
nämnt mestadels osammanhängande aerenkym, 
varför det är svårt att bedöma hur pass god syre- 
diffusion det medger. Då arten har (ojämnt ut
vecklade) rothår och som nämnt kan oxidera järn 
längs rötterna torde syreförluster till omgivningen 
förekomma. Både rotspetsarna och de fina sido
rötterna i sin helhet har emellertid låg lufthalt 
(tabell 1). Trots allt torde arten höra till de mest 
effektiva när det gäller att vidmakthålla aerob 
rotandning. Bl a kan den som nämnt växa i sva- 
velvätehaltig miljö.

Coult & Vallance (1958) behandlade syretrans
porten i rhizomet och påvisade sådan 75 cm från 
luftbladen, alltså i ganska gammal vävnad. Detta 
stämmer bra med mitt redan nämnda påvisande 
av levande rötter på nästan 30-årigt rhizom. 
Emellertid kan ibland äldre delar av rhizomet 
ligga så ytligt att de nås av ljus, förblir gröna och 
själva kan bidra till en viss syreproduktion genom 
fotosyntes; vidare torde nästan alla rhizom ligga i 
tidvis lufthaltig, ytlig torv. Skillnaden i vatten
stånd kan vara betydande, både mellan årstider 
(mycket högt vårvatten) och mellan torr- och våt
år (1984 torkade torven ut ner till stort djup, käll

Faktaruta 5
Biomassa: organisk substans i levande organ. Hos 

växter anges biomassa helst som vattenfri (ugns- 
torkad), ibland som lufttorkad (i rumsluft). Hos 
vattenklöver är ugnstorkad vikt ca 93 % av luft
torkad.

Levée: strandvall längs ett vattendrag, genom pålag- 
ring vid högvatten uppbyggd till en något högre 
nivå än myren på landsidan.

Mosse. En myr, som bara tar emot ytterst mineral- 
fattigt nederbördsvatten (regn och snö pä själva 
mossen) och är starkt sur (dock mindre sur i ocea- 
niska trakter). Fattigkärr tar dessutom emot svagt 
mineralberikat vatten från omgivningen, från 
översvämning eller någon gång från underlaget, 
men är ändå ganska sura. Mellankärr och rikkärr 
tar emot mera eller mincralrikare vatten och är 
mindre sura resp omkring neutrala. Rikkärren 
kan vara medelrikkärr (som undersökningsloka- 
len) eller extremrikkärr (i regel = kalkkärr).

flödet upphörde helt och Enån krympte till en 
liten rännil, 1986 och 1987 var myren översväm
mad mitt i sommaren, 1985 i augusti-september).

Ekologi

Vattenklövern är en av våra allra vanligaste kärr
växter och mycket vanlig också på sjöstränder 
och i grunt vatten. Den tål översvämning prak
tiskt taget när som helst, bortsett från att en 
sådan kan förhindra frömognad eller komma 
fruktställningarna att ruttna. Som nämnt tål den 
ganska bra att frysa in i is och i tjälen på myren. I 
september har jag i norra Finland iakttagit att 
vattenklöverblad, som nådde upp över vattenytan 
i myrflarkarna, ännu var ofrusna, medan frosten 
dödat bladen där arten växte på substrat ovan 
vattenytan (vattnet minskar effekten av strål- 
ningsfrost).

Vattenklövern växer utmärkt där vattnet inom 
rotzonen är något rörligt, och allra bäst i gung- 
flyn, på grund sjöbotten och i rinnande vatten, 
där f ö substratet kan vara sand, annan mineral
jord eller gyttja. På kärrtorv, det vanligaste sub
stratet, växer den i regel svagare. Särskilt där 
underlagets vatten är helt stagnerande är tillväx
ten dålig, i varje fall om växtnäringstillgången 
inte är speciellt hög. Att stagnerande vatten är 
sämre kan bero dels på att substratet får mycket 
låg redoxpotential och därmed blir svårare att 
oxidera intill den nedväxande roten, så att mer 
syre går åt, dels på att jonupptagningen blir 
sämre då allt står stilla.
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Fig 9. Blommande vattenklöver (långa ståndare, långt stift) i tillfälligt vattendränkt kärr på Torsängsmyren, med 
dystarr Carex limosa och lite trådstarr C. lasiocarpa.

------------

, . -
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Flowering Menyanthes trifoliata among Carex limosa and C. lasiocarpa in a temporarily flooded fen in prov. 
Dalarna, C. Sweden.

Vattenklövern själv har hög proteinhalt och är 
rik på mineralämnen (Malmer & Sjörs 1955 tabell 
2), men klarar trots detta att växa inte bara i 
rikare kärr utan också i fattigkärr. I oceaniska 
områden, både i Västeuropa och i stillahavsområ- 
det, kan den t o m växa i mossar som lever på 
enbart nederbörd. Vattenklövern klarar surhet 
ner till ca pH 4, men knappast de allra suraste 
miljöerna. De mossegölar där man även i Sverige 
någon gång påträffar vattenklöver torde inte vara 
så sura som vanliga mossehöljor. - Å andra sidan 
kan arten också växa i rena kalkkärr.

Biomassa

Vid goda näringsförhållanden kan sommarsmå
bladen bli decimeterlånga, bladskaften undan
tagsvis ca 2 dm och slidorna ca 8 cm. Sådana 
kraftiga skott har en stamdiameter av 5-9 mm, 
och den håller sig ganska lika år efter år.

Som de flesta andra myrväxter har vattenklö
vern huvuddelen av sin biomassa under mark
ytan, och då mera som stammar (rhizom) än som

rötter. Som ovanjordisk stam kan man normalt 
bara räkna årets och fjolårets stamtillväxt.

Av den i bladen bildade organiska substansen 
går ungefär hälften förlorad i ruttnande döda 
blad. En annan del går ner i det underjordiska 
systemet och förbrukas dels för dess andning, dels 
för bildandet av nya rötter. Vidare förflyttas bio
massa successivt från ovanjordisk till underjor
disk stam helt enkelt genom stamtillväxten, 
genomsnittligt alltså en årstillväxt stam per år. 
Studier av biomassan har också gjorts i Östkare- 
len (Yudina & Maksimova 1979, Maksimova m fl 
1980, Maksimova 1982) och i Japan (Nishimura 
1983).

Ätbarhet

Många djur äter vattenklöver, trots (eller tack 
vare?) dess halt av glykosiden menyanthin och 
andra bitterämnen, som gett den dess rang av 
medicinalväxt. Den anses vara bra för magen (se 
t ex Sowerby 1880, Juneby 1978). I Östeuropa an
vänds den fortfarande. Analyser och odlingsför- 
sök har gjorts av Maksimova m fl (1980). Bl a
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innehåller bladen askorbinsyra. Rhizomet sägs 
innehålla inulin som upplagsnäring. Älg, ren, 
mera sällan rådjur, hare, olika smågnagare, för
modligen bäver samt en del insektlarver äter den.

Att mista ett och annat blad gör den ingenting, 
och skador på stammen kan den på sikt reparera 
genom sidoskott. Angrepp av sugande trips 
(Thrips menyanthidis, identifierad av Sten Jons
son, Entomologiska avd, Zoologiska inst, Upp
sala) verkar dock tydligt försvagande, särskilt om 
det upprepas flera år.

Undersökningslokalen

Jag har i stort sett hämtat materialet till denna 
uppsats från en kvantitativ undersökning av bio
massan hos några kärrväxter på Torsängsmyren i 
Orsa i Dalarna. Dessa data avses att publiceras i 
annat sammanhang. Genom att Menyanthes 
redan från början särbehandlades framkom 
mycket oväntat. Det visade sig att den omfat
tande litteraturen om arten inte var odiskutabel; 
särskilt gäller detta i morfologiskt hänseende. 
Större hänsyn till morfologin torde överhuvud 
taget behövas t ex inom autekologi och popula- 
tionsekologi.

Vattenklövern växer inom försöksområdet bl a 
i Enån, en ganska stor bäck som kommer från ett 
område utan sjöar och därför har en mycket 
ojämn vattenföring, med ca 1 m vattenstånds- 
amplitud och stora översvämningar dels om 
våren, dels under regniga somrar och höstar. 
Vidare förekommer vattenklövern både på Enåns 
något sandiga levéer och rikligt i ett mindre kärr, 
som till största delen tillhör översvämningsbältet.

Kärret är ett medelrikkärr med en för rikkärr 
typisk mossflora, vari ingår kärrklomossa Scorpi- 
dium scorpioides, guldspärrmossa Campylium 
stellatum, flera krokmossarter Drepanocladus, 
myruddmossa Cinclidium stygium, vitmossarten 
Sphagnum contortum etc. Fältskiktet har endast 
få rikkärrarter, bl a snip Scirpus hudsonianus och 
knagglestarr Carex flava och i ett källdrag bäck- 
bräsma Cardamine amara.

På levéen är floran betydligt rikare. I de blöta 
delar av kärret, där vattenklövern är riklig, sam
dominerar den med starrarter, främst dystarr 
Carex limosa och trådstarr C. lasiocarpa men 
även vitstarr C. livida och strängstarr C. chordor- 
rhiza. Under våtår är dybläddra Utricularia inter
media riklig. Blåtåtel Molinia caerulea och pors

Myrica gale växer i mindre blöt miljö, men även
de översvämmas vid extremt högvatten.
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