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Mellangyllen, Barbarea intermedia, etablerad i Småland
ÅKE WIDGREN

Widgren, Å. 1990: Mellangyllen, Barbarea intermedia, etablerad i Småland. [Barbarea inter
media established in the province of Småland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 84: 1-4 Lund 
ISSN 0039-646X.
Barbarea intermedia has become established in an area of c. 200 km2 south of Alvesta in the 
province of Småland, S. Sweden. The first Swedish records, of casual occurrences, were made 
c. 100 years ago; then there was no new find until 1981. During the last years the species has 
been found in several places in southern Småland but new localities were also found in the 
provinces of Skåne, Blekinge, Halland, Öland and at the E coast of Småland. Because it is not 
included in Swedish field floras Barbarea intermedia is unknown for most Swedish botanists. 
In S. Småland it grows at roadsides, in manured grassland, and in old gravel-pits. Probably it 
has been introduced, like B. vulgaris more than 100 years ago, with clover and/or grass seed. 
B. intermedia is now regarded as a permanent member of the Swedish flora.
Ake Widgren, Ronnebygatan 10, S-371 32 Karlskrona, Sweden.

Släktet Barbarea representeras i Sverige av fyra 
arter. En av de minst kända är mellangyllen Bar
barea intermedia. Arten saknas i de vanliga sven
ska flororna, t ex Krok & Almquist (1984) och Lid 
(1985) och är därför troligen okänd för många 
botanister. Arten påträffades tillfälligt i Sverige 
redan för omkring 100 år sedan: den insamlades i 
Uppsala på 1800-talet, i Växjö 1894 och i Göte
borg 1910 (Lange 1937). Därefter dröjde det ända 
till 1980-talet innan den på nytt dök upp i landet. 
Under åren 1981-1985 påträffades arten på totalt 
fyra nya lokaler i Skåne, Småland, Halland och på 
Öland, men alltjämt ansågs förekomsterna som 
tillfälliga.

Sommaren 1987 kom jag själv i kontakt med 
mellangyllen för första gången. Under invente- 
ringsarbete för Smålands flora hittade jag i ett 
gammalt grustag 4 km SV Blädinge i södra Små
land en gyllen som vid en hastig anblick nästan såg 
ut som ett mellanting mellan vanlig sommar- 
gyllen, Barbarea vulgaris ssp. arcuata och strand- 
gyllen B. stricta (fig 1). Skidorna var liksom hos 
strandgyllen uppåtriktade och tryckta till stam
men, men de flikiga bladen tydde snarare på B. 
vulgaris. I Krok & Almquists flora hamnade man 
på bangyllen B. vulgaris ssp. vulgaris, en oklart 
avgränsad underart av sommargyllen.

Jag bad Thomas Karlsson i Lund att kontrollera 
bestämningen, och han kunde då meddela att 
växten var mellangyllen. Under 1988 och 1989 hit
tades arten på ytterligare ett stort antal lokaler i 
samma område, och även i Skåne, Blekinge och 
Halland upptäcktes nya lokaler (fig 3).

Nyckel till Barbarea i Sverige
1 Mogna skidor snett utåtriktade 2

Mogna skidor uppåtriktade, mer eller mindre 
tryckta till stammen 3

2 Rosettblad med 6-10 par flikar Vårgyllen B.verna 
Rosettblad med 2-3 par flikar

Sommargyllen B. vulgaris ssp. arcuata
3 Foderblad håriga i spetsen Strandgyllen B. stricta

Foderblad kala 4
4 Skidans spröt 2-3 mm

Bangyllen B. vulgaris ssp. vulgaris 
Skidans spröt 1-1,5 mm Mellangyllen B. intermedia

Barbarea verna - vårgyllen
Arten skiljer sig distinkt från övriga svenska Bar- 
barea-arter genom sina mångflikiga blad. Mellan
gyllen, den av de övriga med de mest flikiga bla
den, skiljer sig genom att ha endast 2-3,3 cm 
långa skidor. Hos vårgyllen är de 4-7 cm. De
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Fig 1. Mellangyllen Barbarea intermedia i kvävegödslad 
betesmark 1600 m N Huseby gård i Skatelövs sn. Foto 
förf 1989-05-19. Observera de flikiga bladen och de upp
rätta skidorna. Den senare karaktären syns tydligare på 
exemplar med mogen frukt.
Barbarea intermedia in a manured pasture N of Huseby 
in S. Småland. The dissected leaves and the erect sili- 
quas (more evident in fruit) are diagnostic characters.

V7.

v. n

Fig 2. Mellangyllen Barbarea intermedia i kulturbetes- 
mark 1800 m N Huseby gård i Skatelövs sn. Foto förf 
1989-05-05. De täta blomställningarna är en god art
karaktär i början av blomningen.
The dense short inflorescence is characteristic for Bar
barea intermedia in the beginning of the flowering 
period.

mogna skidorna är inte heller uppåtriktade som 
hos mellangyllen.

Vårgyllen har endast påträffats på fyra platser i 
Sverige: Nyköping 1906, Åhus 1912, 1915 och 
1939, Lund 1920 och Landskrona 1961 (Lange 
1937, Nilsson 1963, ex i LD enligt T. Karlsson). 
Även i Danmark anses den vara tillfällig och 
endast få fynd har gjorts (Hansen 1981).

Barbarea stricta - strandgyllen

Strandgyllen skiljer sig från de andra arterna dels 
genom att foderbladen alltid har åtminstone några 
hår i spetsen, dels genom de oflikade stjälk
bladen. Bladen är alltid kala, medan mellangyllen 
är hårig åtminstone på bladöronen.

Strandgyllen är relativt vanlig, men ojämnt 
spridd, i stora delar av landet. Den påträffas fram
för allt vid vatten, t ex vid sjöar, åar och diken, 
men även på vägkanter och ruderatmark.

Barbarea vulgaris - sommargyllen och bangyllen

Barbarea vulgaris delas ofta in i två ganska diffusa 
och svårskilda underarter, ssp. arcuata sommar
gyllen och ssp. vulgaris bangyllen. Den först
nämnda är vår vanligaste Barbarea-form. Bangyl
len har uppåtriktade skidor och kan därför förväx
las med mellangyllen. En säker karaktär är dock 
skidsprötets längd (se nyckeln). Hos mellangyllen 
är bladen alltid håriga, åtminstone på bladöronen. 
Bladen hos sommargyllen är oftast kala, men for-
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Fig 3. Svenska lokaler för mellangyllen Barbarea inter
media. Fynd under 1980-talet har markerats med fylld 
prick på ifrågavarande ekonomiska kartblad. Äldre 
uppgifter är inlagda med ringar.

Swedish localities for Barbarea intermedia. Finds from 
1981 or later are marked with a dot, older finds with 
rings.

mer med håriga blad är kända och karaktären är 
därför osäker.

Barbarea intermedia - mellangyllen

Mellangyllen skiljer sig distinkt från strandgyllen 
B. strida på de kala foderbladen och de flikiga, 
alltid mer eller mindre håriga bladen. Även ski
dorna är håriga. Rosettbladen är dessutom oftast 
en smula småknottriga.

Från sommargyllen/bangyllen B. vulgaris skil
jer sig mellangyllen tydligt genom de korta och 
trubbiga spröten på skidorna. Även blommornas 
storlek tycks vara en god artkaraktär. På de sven
ska exemplar jag sett har de utslagna blommornas 
diameter varit 3-5 mm, medan de hos B. vulgaris 
ssp. arcuata genomgående har varit 7-9 mm. Mel
langyllen har också ett lite annorlunda växtsätt. 
Arten ger ett ganska kompakt intryck med de 
nyutslagna blommorna och knopparna nästan 
huvudlikt samlade (fig 2). B. vulgaris har redan i 
början av blomningen en relativt gles och ut

sträckt blomställning. Blommorna hos mellangyl
len är vanligen också blekare gula än hos sommar- 
gyllen. Skillnaden är dock liten och kräver att man 
jämför båda arterna på plats. Mellangyllen blom
mar i stort sett samtidigt med sommargyllen, men 
blomningsperioden tycks vara något kortare och 
intensivare än hos denna.

Utbredning

Mellangyllen är en utpräglat västeuropeisk art. 
Det spontana utbredningsområdet är anmärk
ningsvärt litet och sträcker sig från Portugal i 
söder till nordvästra Frankrike i norr. I öster av
gränsas det av floden Rhen och Alpernas västra

Vislanda

Gium^lö;

Fig 4. Fynd av mellangyllen Barbarea intermedia i Blä- 
dinge och Skatelövs socknar 1987-1989. Varje lokal är 
markerad med svart prick. Inom artens kärnområde 
kring Huseby (SO sjön Salen) och Lästad (V sjön Salen) 
är arten allmän och antalet lokaler större än vad som går 
att visa på kartan. Skala 1:250 000.
Finds of Barbarea intermedia within the parishes of Blä- 
dinge and Skatelöv in S. Småland 1989-1989. In the area 
with overlapping dots the species is common and only a 
fraction of all finds have been marked. Scale 1:250 000.
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delar (Markgraf 1958-63). Arten är kulturspridd 
till ytterligare några länder i Västeuropa och har 
naturaliserats bl a i Danmark, där den är under 
spridning (Hansen 1981).

Förekomsten i södra Småland

I gränsområdet mellan Blädinge och Skatelövs 
socknar söder om Alvesta i Småland påträffades 
mellangyllen 1987-89 på ett mycket stort antal 
lokaler. Inom ett sammanhängande område om
fattande 8 ekonomiska kartblad (200 km2) visade 
sig arten vara relativt spridd (fig 4). Det råder 
ingen tvekan om att arten är helt etablerad inom 
detta område. I ett kärnområde kring gårdarna 
Huseby och Lästad är den minst lika vanlig som 
sommargyllen.

Växtplatserna i södra Småland är främst triviala 
kulturbetesmarker, vägkanter och gamla grustag. 
Ibland påträffas den också i dikeskanter, vall
odlingar och trädgårdsland. Nästan överallt växer 
arten tillsammans med sommargyllen och biotop
kraven tycks vara exakt samma som för denna.

I Danmark anses mellangyllen huvudsakligen 
ha kommit in med gräs- och klöverfrö (Pedersen 
1958). De sydsmåländska förekomsterna kan ha 
ett liknande ursprung. Den starka koncentratio
nen till Huseby och Lästad tyder på att arten först 
etablerat sig här och därefter spritt sig vidare till 
omgivningarna. Starka band har funnits mellan 
gårdarna ända in i sen tid, bl a genom gemen
samma ägare. Båda är rationellt skötta jordbruk, 
och en rimlig teori är att arten, troligen för åtskil
liga år sedan, kommit till gårdarna med något im
porterat gräs- eller vallfrö.

Även sommargyllen anses ha blivit införd till 
Sverige med gräsfröblandningar, fastän tidigare, 
redan under 1800-talet. Kanske kommer mellan
gyllen på sikt att bli lika allmänt spridd i landet 
som denna.

4 Ake Widgren

Svenska lokaler för mellangyllen
Här förtecknas alla lokaler som kommit till min känne
dom. ! anger att jag själv står för uppgiften. För socknar
na Blädinge och Skatelöv anges bara exempel på lokaler. 
Koordinater enligt RUBIN anges där uppgift föreligger.

Skåne. Brunnby Nyhamnsläge 1981 John Kraft (LD; 
Wittzell 1988). N. Nöbbelöv ruderat vid järnvägen 700 
m NV kyrkan 1989 Sven Snogerup 6430 (LD).

Blekinge. Karlskrona 250 m S Gullberna sjukhus, 4 ex 
på ruderatmark (3F 5h 40 40) 1989! (pers herb).

Öland. Smedby 450 m NO om Gåssten, litet bestånd i 
myrdike 1985 Tommy Knutsson (LD; Sterner 1986).
Kalmar läns fastland. Voxtorp 150 m V Holmskvarn, 
vägrenen SV bron (4G 3e) 1987 Göran Wendt (LD). 
Kalmar NV om Stensö (4G 6g 12 17), schaktmassetipp 
1989 Crister Albinsson (pers herb); 150 m VSV Ekalid 
(4G 7g 06 16), jordhög på industriområde 1989 Crister 
Albinsson.

Inre Småland. Blädinge 900 m NO N. Vare, grusyta vid 
mossodling (5E Od 46 36) 1988! (LD); 200 m N Boda, 
gammal grustäkt (5E Od 09 46) 1988! (LD); 600 m O 
Akesgården, gammal grustäkt (4E 9e 44 04) 1987 (pers 
herb); 500 m N Birgas, kvävegödslad betesmark (4E 9e 
29 30) 1988! (LD); 900 m SSV Lästad, vägkant (4E 9e 31 
26) 1989! (LD); 250 m OSO Oby, betesmark (4E 9e 47 
19) 1988! (LD); 400 m N Obylund, gammal grustäkt (5E 
Oe 07 15) 1988! (LD). Skatelöv 100 m O Kittegården, 
kulturbetesmark (4E 7f 23 09) 1989! (LD); 700 m NNV 
Gottåsa, gammal grustäkt (4E 8d 09 39) 1988! (LD); 900 
m VSV Huseby, avbanad markyta i åkerholme (4E 8e 
47 49) 1989! (LD); 500 m V Grimslövs skola, vägkant 
(4E 8e 09 24) 1989!; 750 m SSV Huseby, dikeskant (4E 
8f 45 02) 1989! (LD); 500 m VSV Karlstorp, igen
växande inäga (4E 9e 03 39) 1989! (LD); 950 m N Huse
by, vägkant (4E 9f 11 05) 1989! (LD); 1800 m N Huseby, 
kulturbetesmark (4E 9f 18 07) 1989!; Huseby gård, i 
rabatter,' trädgårdsland och på vägkanter (4E 9f 01 07) 
1989! Växjö 1894 O. Köhler (S enligt Lange 1937).
Halland. Eldsberga Perstorp, jordslänt vid reningsverk 
(4C 6f 02 32) 1988 K. Georgson (Georgson 1989). Tjär- 
by Genevad, vägkant vid väg 117 (4C 4f 35 46) 1985 Per 
Wahlén (LD).

Västergötland. Göteborg Nya varvet 1910 E. Hjertman 
(GB S enligt Lange 1937).

Uppland. Uppsala ”inter rejectemente horti” utan 
datum och samlare (UPS i herb E. Fries enligt Lange 
1937).
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Damascenerrosor och centifolierosor
MARIE WIDÉN

Rosa X damascena Mill., damascenerrosor

Om damascenerrosornas uppkomst vet man inte 
något säkert. De har odlats sedan urminnes tider i 
Orienten, särskilt i Persien, som prydnadsbuskar, 
men framför allt till framställning av rosenvatten, 
doftande salvor och rosenolja. Troligen var det 
också damascenerrosor som användes på grund 
av sin starka doft under antikens överdådiga 
fester. Man tror (det finns dock andra åsikter om 
detta) att de fick sitt namn efter staden Damas
kus, varifrån de skulle ha kommit till Västeuropa 
med korsriddarna.

Man tolkar damascenerrosorna som korsningar 
mellan de vildväxande arterna Rosa gallica och R. 
Phoenicia. Gruppen har blivit heterogen genom 
hybridisering med andra rosgrupper. Det är där
för svårt att beskriva en typisk damascenerros. De 
brukar vara mera högvuxna än vad gallica-grup
pens sorter är. De grova grenarna böjer sig ofta 
utåt och är försedda med krökta taggar. Små
bladen är 5-7, grågröna, kala på ovansidan men 
mjukhåriga på undersidan. Blommorna, som öpp
nar sig till flata skålar, brukar vara halvfyllda och 
är ofta nickande.

Sommardamascener blommar en gång varje år, 
under några veckor i juni-juli. En liten grupp, de 
s k höstdamascenerna, är remonterande, dvs de 
blommar hela sommaren. Man antar att höst- 
damascener har ett annat ursprung än sommar
damascener. De skulle nämligen vara korsnings- 
produkter mellan Rosa gallica och R. moschata.

Den stora producenten av rosenolja är i dag 
Bulgarien. Det är framför allt sorten Triginti- 
petala’ (’Kazanlik’) som odlas för det ändamålet. 
Att rosenoljan än i våra dagar, trots moderna ut- 
vinningsmetoder, är en dyrbarhet förstår man om 
man betänker att det behövs 4000 kg kronblad för 
att utvinna 1 kg olja!

Under 1800-talet fanns omkring 300 sorter i 
odling som prydnadsväxter. De flesta av dessa har 
fallit i glömska trots att gruppen innehåller flera 
av de vackraste och mest doftande av de gammal
dags rosorna.

Flera sorter kräver ett varmt klimat och har där
för troligen aldrig odlats i Sverige. Vissa är dock 
härdiga hos oss, och några damascenerrosor kan 
man påträffa som kvarstående än i dag i Sverige.

Rosa x damascena ’Celsiana’ - fig 1A

’Celsiana’ är känd i odling före 1750. Det är en 
kraftigt växande buske som kan bli 1,5-1,7 m hög. 
’Celsiana’ blommar mycket rikligt med ljusa, rent 
rosa blommor som med åldern nästan övergår i 
vitt. De är stora och löst halvfyllda. En krans av 
gula ståndare framträder när blommorna öppnar 
sig. Blommorna sitter flera tillsammans och har en 
underbar doft.

Rosa X damascena ’Blush Damask’ - fig IB

Sorten är från 1759 eller enligt vissa källor redan 
från 1732. En kraftigt växande, upp till 2 m hög, 
tät buske. Den ger rikligt med fyllda, medelstora, 
flata blommor i juni-juli. Blommorna nickar 
något och verkar som fullt utslagna tvåfärgade. 
Kronbladen i blommans kant bleknar nämligen i 
solen, medan de inre kronbladen förblir kraftigt 
rosa. ’Blush Damask’ är starkt rotskottsbildande 
och kan bilda stora buskage.

Rosa X damascena ’Rose de Rescht’ - fig 1C

’Rose de Rescht’, av okänd ålder, är en remonte
rande damascenerros, med blomningstiden för
längd över hela sommaren. ’Rose de Rescht’ är
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Fig 1. A-C: Sorter av Rosa x damascena. - A: ’Celsiana’ med blommor i stora samlingar. - B: ’Blush Damask’ med 
nickande, tvåfärgade blommor. - C: ’Rose de Rescht’ med tättfyllda karminröda blommor. - D: Rosa X centifolia 
’Major’. Grenarna böjer sig under de tunga blommorna.
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ganska lågvuxen, bara 1-1,5 m hög. De kraftiga, 
mörkgröna bladen bildar en vacker kontrast till de 
fyllda, medelstora, mörkt karminröda och väldof
tande blommorna. Blommorna sitter upprätta på 
korta skaft strax ovanför bladverket.

Rosa X centifolia L., hundrabladsrosor, 
centifolierosor

Länge, ända in i vårt sekel, trodde man att centi- 
folierosorna skulle vara av mycket gammal här
stamning, ja att de kanske var identiska med de 
”hundrabladiga” rosor som Plinius omnämnde för 
nästan 2000 år sedan. Nyare forskning visar dock 
att den ursprungliga Rosa x centifolia är en kors- 
ningsprodukt som holländska odlare tog fram på 
1500-talet. De sammanförde arvsanlag från flera 
rosgrupper och -arter (gallica, phoenicia, moscha- 
ta, canina och damascena) till en mycket lyckad 
produkt. Detta skulle ha kunnat ske genom att

man gjorde korsningar mellan sorter ur dama
scena- och fl/i>a-grupperna.

Även om centifolierosorna är härdiga och kan 
bilda egna rötter skjuter de inte så många rotskott 
som flera av gallica-rosorna gör. I förhållande till 
gallica-, alba- och damascena-grupperna är centi- 
foliegruppens sorter vanligen mycket glesare till 
växtsättet, och grenarna är ofta veka och böjer sig 
under blommornas tyngd. De brukar nå något 
större höjd än gallicorna men är inte så frodiga 
som alba-sorterna. Beväpningen med stora och 
glesa, kraftigt krökta tornar påminner om alba- 
gruppen. Bladen, som består av 5-7 körtelkan- 
tade småblad, är tunnare och slätare än gallica- 
gruppens samt hänger något, som hos dama- 
scenerna. Bortser man från några undantag är 
blommorna karakteristiska: vanligen stora, hög- 
byggda, runda, tätt fyllda med sidentunna, öm
tåligt skrynkliga kronblad. De har ganska långa 
skaft och hänger ofta. I fuktig väderlek har knop
parna svårt att slå ut: de yttre kronbladen klibbar
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Fig 2. A: Sorter av Rosa x centifolia. - A: ’Major’. En tätt fylld blomma med sidentunna kronblad. - B: ’Foliacea’ 
från Fjärestad i Skåne. - C: ’Duc de Fitzjames’, rosasilvrig på utsidan av kronbladen. - D: ’Chapeau de Napoléon’, 
med krusiga foderblad.
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fast vid varandra och hindrar blomman att slå ut - 
knoppen ruttnar bort. I solen öppnas däremot de 
tunga blommorna och doftar intensivt. Så gott 
som alla ståndarna är ombildade till kronblad och 
pistillerna är inklämda i blommans botten. Därför 
bildas inte några nypon. De flesta sorterna antas 
därför ha bildats genom mutationer av en ur
sprunglig form. Flera färgnyanser från vit till sam- 
metsröd är representerade i gruppen, dock domi
nerar klart rosa.

Från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet 
framkom ca 200 sorter. Av dessa finns kanske ett 
trettiotal kvar. Under sin glansperiod var centi- 
folierosor mycket omtyckta för sin skönhet. Hol
ländska målare avbildade dem ofta i sina bloms
terstilleben. Rosa x centifolia ’Major’ har därför 
även kallats ’Rose des Peintres’ (målarnas ros). I 
England kallar man samma sort ’Cabbage Rose’ 
(kålros) p g a dess myckenhet av kronblad. När 
man i Sverige kallar en ros för mormorsros brukar 
namnet syfta på någon centifolieros.

I slutet av 1600-talet tog man i Frankrike vara 
på en märkligt förändrad centifolieros. Foder
bladen och blomskaften var överdragna av en 
matta av ombildade, starkt förgrenade körtelhår 
som vid beröring avsöndrade en stark myskdoft. 
Det var början till en annan omtyckt grupp: moss- 
rosor, Rosa X centifolia f. muscosa.

I Sverige kan man hitta flera sorter tillhörande 
centifoliegruppen kvarstående efter gammal 
odling. De vanligaste är ’Major’, ’Foliacea’ och 
’Duc de Fitzjames’. Någon representant för moss- 
rosorna har vi inte hittat i gamla trädgårdar i 
Sverige.

Rosa X centifolia ’Major’ - fig ID, 2A
Ett kärt barn med många namn. Denna sort kan 
man hitta i litteraturen även under namnen ’Mor
morsros’, ’Rose des Peintres’, ’Provence Rose’, 
’Provence pink’, ’Cabbage Rose’, ’Centfeuille des 
Peintres’ och ’Rosier Cent-Feuilles’. Benämning
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arna ’Provence Rose’ och ’Provence pink’ är vilse
ledande eftersom centifolierosorna inte härstam
mar från Provence (sydöstra delen av Frankrike, 
där klimatet för övrigt är idealiskt för rosodling). 
Namnet lurar även till förväxling med provins
rosorna, R. gallica-gruppen, som har namn efter 
staden Provins i närheten av Paris.

Mormorsrosen kan bli 1-1,5 m hög. Det är en 
gles buske med veka grenar och stora böjda tag
gar. Den blommar rikligt från slutet av juni till 
mitten av juli med väldoftande, stora, nästan klot
runda, klart rosa blommor. De tätt fyllda blom
morna sitter enstaka eller få tillsammans. Kron
bladen verkar skrynkliga.

Rosa X centifolia ’Foliacea’ - fig 2B

’Foliacea’, ’Foliacée’ eller ’Caroline de Berry’ 
anges vara från 1810. Det är en typisk centifolie- 
ros med stora, klart rosa blommor som är något 
flatare än hos ’Major’. Kronbladen är även hos 
denna sort typiskt skrynkliga.

R. x centifolia ’Duc de Fitzjames’ - fig 2C

Ursprunget till denna sort är inte känt. Den pla
ceras av vissa roskännare i gallica-gruppen, av

Ett nytt stipendium

Stiftelsen Kulturfonden Botaniskas Vänner, som 
utgör organ för utdelning av stipendier och anslag 
insamlade genom föreningarna Göteborgs Bota
niska trädgårds Vänförbund och Föreningen 
Botaniskas Vänner utlyser för första gången ett

Carl Skottsbergs-stipendium

inom ramen för fondens ändamål, nämligen

- att stödja Göteborgs Botaniska trädgård

- att stödja utveckling och forskning vid trädgår
den eller inom botanik och hortikultur, samt

andra bland centifolierna. Blommans färg, mör
kare karminröd med övergång till lila hos gamla 
blommor, tyder på en förbindelse med gallicorna. 
Kronbladen är ljusare på utsidan än på insidan. 
Blommans byggnad, bladens beskaffenhet och 
växtsättet gör dock att ’Duc de Fitzjames’ passar 
bra i centifoliegruppen. Den är ganska starkt rot
sko ttsbildande.

R. x centifolia ’Chapeau de Napoléon’ - fig 2D

’Chapeau de Napoléon’, ’Cristata’ eller ’Crested 
Moss’ blev upptäckt och tagen i odling i Frankrike 
1826. Blommorna hos denna mycket omtalade 
sort är till förväxling lika dem hos ’Major’: de är 
stora, tätt fyllda, rent rosa och doftar ljuvligt. 
Foderbladen bär dock en mängd krusiga utskott. 
Deras utformning gör att knoppen blir trekantig 
och har ansetts påminna om de trekantiga hattar 
som användes av Napoleons soldater.

Sorten har ibland placeras bland mossrosorna. 
Om någon känner till en kvarstående, rotäkta 
’Chapeau de Napoléon’ är jag tacksam för ett 
meddelande.

Marie Widén, Botaniska trädgården, Ö. Vallgatan 
18, 223 61 Lund.

- att stödja kunskapsförmedling och folkbildning 
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målsättning för projektet och kostnadsberäkning.

Regler kan rekvireras från ovanstående adress 
eller per tel 031-41 37 50.
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flora situation in the agricultural landscape of today and tomorrow.] Svensk Bot. Tidskr. 84: 
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Many plants adapted to the diversified traditional agricultural landscape are now decreasing 
rapidly. About 21% of the vascular plants, 22% of the bryophytes, 11% of the lichens and 
20% of the macrofungi are on the Swedish Red List. A large proportion of these species are 
decreasing due to changes in the agricultural landscape, among the vascular plants c. 75% of 
more than 400 taxa. However, many habitats are still relatively rich in species, but ongoing re
duction in population sizes may decrease the diversity rapidly. If conventional farming con
tinues it is of great importance to retain a majority of the many small residual habitats, and to 
follow the conservational paragraphs of the law concerning management of agricultural land. 
Deciduous forests, or energy forests, instead of spruce plantation, will be less negative to the 
flora, when arable land has to be used in alternative ways. If agricultural areas in wooded dis
tricts are to be afforested it may cause severe changes in the flora, fauna and landscape. Ferti
lizers and herbicides should be used with great consideration, with preferably no application 
in the border zone of the fields. This special care combined with improved application tech
niques would be positive for the flora, since field margins are often rich in species.
Roger Svensson and Torleif Ingelög, Department of ecology and environmental research, 
Swedish university of agricultural sciences, Box 7072, S-75007 Uppsala, Sweden.

Sveriges jordbruk står inför en mycket stor om
ställning. Vi har ett spannmålsöverskott och stora 
åkerarealer är överflödiga för vår produktion av 
livsmedel. Samtidigt rationaliseras både driftsfor
merna och de olika miljöerna på och omkring de 
kvarvarande åkrarna. Jordbrukslandskapet ten
derar att bli allt mer artfattigt och ensidigt.

Det är därför viktigt att belysa tidigare föränd
ringar i jordbrukslandskapet och peka på dagens 
allvarliga floraläge. Jordbrukets intresse av att ta 
nödvändig naturvårdshänsyn kommer att ha stor 
betydelse för den framtida utvecklingen. Hur 
överskottsproblemen löses är likaså mycket vik
tigt för flora, fauna och landskap. Det finns flera 
alternativ som kan vara positiva medan granplan
tering är m el m förödande. Att sänka odlings- 
intensiteten, främst genom minskad användning 
av gödsel och bekämpningsmedel kan ske på olika 
sätt och med olika resultat för floran. I denna upp
sats ger vi synpunkter på dessa aktuella problem 
med exempel från egna forskningsprojekt.

Ett historiskt perspektiv

Jordbrukslandskapets utveckling är en dynamisk 
process. Expansionsperioder med nyodling och

ökad intensitet, tack vare bl a nya grödor och för
bättrad teknik, har växlat med stagnationsperio- 
der på grund av t ex ogynnsamt klimat, farsoter 
och politisk oro.

Det äldre jordbrukslandskapet präglades av en 
fundamental uppdelning i inägor och utmark. På 
inägan fanns gården, den fasta åkern och framför 
allt ängen. På utmarken betade djuren och här låg 
bl a svedjeåkrar och våtslåttermarker. Det var 
nödvändigt att utnyttja marken på så många olika 
sätt bl a eftersom man inte förfogade över tillräck
ligt med gödselmedel.

De olika brukningssätten skapade stor variation 
i växtmiljöer vilket främjade en artrik flora. Vege- 
tationstyper som skulle ha haft liten utbredning i 
naturlandskapet kunde utvecklas. Särskilt gynna
des arter som trivs i ljusöppna miljöer, t ex slåtter- 
ängar.

Under 1800-talet skedde viktiga förändringar. 
Skiftena splittrade byarna. Befolkningsökningen 
ledde till att många marker exploaterades för 
hårt. Nya odlingsmetoder infördes och man bör
jade odla vall på åkermark i stället för att hämta 
höet från naturliga slåttermarker. Slåttermar- 
kerna omvandlades nästan helt till permanent 
åker eller betesmark.
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På 1920-talet nådde åkerarealen sin största 
areal, ca 3,7 miljoner ha. Nu är den knappt 3 mil
joner ha. Samtidigt har de naturliga fodermar
kerna gått tillbaka starkt: av en areal på minst 2 
miljoner ha återstår idag ca 300 000 ha.

Efter andra världskriget kom handelsgödseln 
och de kemiska bekämpningsmedlen. Detta har 
medverkat till att många jordbruk har övergått till 
kreaturslös drift med ensidigare stråsädesodling. 
Effektivisering och rationalisering har drivit upp 
produktionen så att vi idag har problem med över
skott.

I denna rationaliseringsprocess har främst de 
naturliga fodermarkerna drabbats. På avsevärda 
delar av den kvarvarande arealen har floran spo
lierats bl a genom gödsling. Men även de flesta 
andra miljöer i jordbrukslandskapet har påver
kats. Åar har rätats ut eller kulverterats, våtmar
ker har dikats ut, öppna åkerdiken har lagts igen, 
stenmurar har tagits bort, odlingshinder som åker- 
holmar har sprängts och schaktats bort. Detta har 
minskat mångfalden av miljöer i jordbruksland
skapet (Ihse 1987). Det är lätt att föreställa sig, att 
det medför stora förändringar för floran, när 
1700-talets kanske tjugo olika markslag har redu
cerats till några få idag.

Dagens situation för floran

I runda tal 21% av kärlväxterna, 22% av mos
sorna, 11% av lavarna och 20% av storsvamparna 
står på rikslistan över hotade arter. De placeras i 
kategorierna Försvunna, Akut hotade, Sårbara, 
Sällsynta och Hänsynskrävande (Ingelög 1988).

För kärlväxterna är jordbruket det i särklass 
största hotet. Ca 300 eller 75% av arterna på riks
listan hör hemma i jordbrukslandskapet. Utöver 
dessa anses flera hundra av jordbrukslandskapets 
arter vara missgynnade. De flesta biotoper håller 
på att trivialiseras, dvs ett stort antal arter minskar 
samtidigt som ett fåtal konkurrenskraftiga arter 
ökar. De som missgynnas är bl a sådana som 
kräver betes- eller slåtterhävdade, näringsfattiga 
marker, t ex fältgentiana Gentianella campestris 
och vissa arter av ögontröst Euphrasia. Konkur
renskraftiga och näringsälskande arter expande
rar, t ex hundkäx Anthriscus sylvestris, kvickrot 
Ely mus repens, mjölkört Epilobium angusti- 
folium, hallon Rubus idaeus, maskros Taraxacum 
grupp Vulgaria och brännässla Urtica dioica. Bio
toper förstörs också mycket snabbare än vad de 
nyskapas.
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Dagsläget belyst genom fältstudier
Projektet Floravård i jordbrukslandskapet vid 
SLU i Uppsala har bl a arbetat med att belysa den 
aktuella situationen för växterna i jordbruksland
skapet samt att klargöra hur man skall göra de 
negativa följderna av rationellt jordbruk så små 
som möjligt. Huvudfinansiärer för projektet har 
SNV, WWF och SLU varit.

Vi har studerat dagsläget för floran i de tre 
regioner där landets mest rationella jordbruk 
bedrivs, nämligen Götalands södra slättbygder 
(Skåne!Halland), Götalands norra slättbygder 
(Östergötland/Västergötland) och Svealands slätt
bygder (Mälardalen). Här finns ca 50% av landets 
åkerareal. I dessa regioner lades 45 stycken 50 ha- 
rutor ut slumpvis, och kärlväxtfloran inom alla 
markslag som förekom i dessa rutor inventerades. 
Det ger bl a möjlighet att se var olika arter har sin 
tyngdpunkt och hur olika markslag påverkar art
stocken. Totalt påträffades drygt 900 arter, dvs 
ungefär hälften av Sveriges flora.

Den södra regionen är artrikast. Den avviker på 
flera sätt från de andra. T ex förekommer märgel- 
gravar och läplanteringar enbart här i vårt mate
rial. Tack vare märgelgravarna innehåller den 
södra regionen mer fuktmark än de andra.

Allmänt gäller att få markslag brukas på tradi
tionellt sätt. Vi har t ex inte hittat någon slåtter- 
mark som fortfarande hävdas. De ängsrester som 
finns håller på att växa igen. Det artrikaste mark
slaget är naturbetesmarker (fig 1), med totalt 
knappt 600 arter, men åker- och vägrenar kom
mer, lite överraskande, inte långt efter i artantal 
(Svensson 1988).

Man kanske tror att detta rationellt brukade 
landskap enbart innehåller triviala arter, men så 
är inte fallet. Ett relativt stort antal arter är intres
santa från bevarandesynpunkt och ett 30-tal står 
på rikslistan över hotade arter.

Vi kan alltså fortfarande glädja oss åt ett relativt 
artrikt och mångformigt jordbrukslandskap, men 
vi ser även att många markslag och ett stort antal 
arter börjar bli sällsynta. Naturvårdshänsynen 
kommer därför i framtiden att få avgörande bety
delse för floran och landskapet.

Fortsatt konventionellt jordbruk

Många lantbrukare gör en stor insats för att för
valta naturarvet från gångna generationer. Men 
den ekonomiska press som bönderna lever under
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Fig 1. Det öppna landskapet, med bl a naturbetesmarkerna, en produkt av månghundraårig hävd, ger livsutrymme 
för mängder av växter och djur och ger människor rika upplevelser av naturen. Det är självklart att vi måste bevara 
så mycket som möjligt av detta landskap för framtiden. Blekinge, Möcklö 1988-08-05.
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The open agricultural landscape, a result of the efforts of generations of man and animals, have many positive 
values for flora, fauna, and man. It is of utmost importance to preserve as much as possible of this landscape.

som en följd av jordbrukspolitiken, bidrar till att 
dagens konventionella jordbruk i det stora hela 
leder till florautarmning.

När det gäller effekter på floran av jordbruket 
kan man först diskutera vad som händer vid oför
ändrad drift. Man fortsätter då med relativt stor 
insats av handelsgödsel och kemiska medel. Läget 
för åkerogräsen fortsätter att vara kärvt, och vind
drivna herbicider och gödselmedel fortsätter att 
slå ut känsliga arter i åkerns närmaste omgiv
ningar. En hel del naturbetesmark kommer suc
cessivt att planteras med skog, ofta gran. Odlings- 
hinder som öppna diken och åkerholmar kommer 
att tas bort. Särskilt i helåkersbygder kan detta slå 
ut arter helt då det finns så få småbiotoper kvar.
Den kraftiga minskningen av småbiotoper i Skåne under 
ca ett halvt sekel har belysts genom flygbildstolkning av 
Ihse (1987). Åkrarna har blivit färre och större. Små- 
dammar har i stor utsträckning försvunnit. Äng har bli
vit åker eller skog. Hagmarker har planterats. Vissa löv
skogar har blivit barrskogar. Skogsbrynens längd har

minskat. Att floran påverkas negativt av detta är själv
klart.

Man kan åskådliggöra olika förändringar i land
skapet genom scenarios. Vi har bl a sett på ett 
relativt artrikt och mångformigt område norr om 
Mälaren i Kungs-Husby socken (fig 21 v). Här har 
vi bedömt vilka markslag som skulle kunna ratio
naliseras bort för att förenkla brukningen av 
åkern. Markslagen har delats in i fyra grupper 
(tabell 1), nämligen naturbeten, fuktmiljöer, åker
holmar och linjära element (dvs grunda diken, 
åker- och vägrenar, bryn etc).

Mest negativt för floran är plantering av gran på 
naturbetesmarkerna. Om 12 sådana miljöer plan
teras försvinner 10 arter från området, och 160 ar
ter går tillbaka. Hela 17% av artstocken reduceras 
med hälften eller mer (tabell 1). Rationalisering i 
de andra biotopgrupperna leder till mindre för
ändringar. Artlistorna i tabell 2 visar att en hel del 
intressanta arter försvinner eller minskar.
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ÅKER/ARABLE LAND

FD ÅKER
DISUSED ARABLE LAND

TOMT/BUILDING-SITE

BUSKMARK/SHRUB LAND

LÖVTRÄD 
DECIDUOUS TREES

BARRTRÄ D/CONIFERS

PLANTERAD ÅKER 
PLANTED ARABLE LAND

NATURBETE 
NATURAL PASTURE

DIKE/DITCH

KRAFTLEDNING
POWER-LINE

Fig 2.1 ill vänster dagsläget inom ett område om 500 x 1000 m (50 ha) i Kungs-Husby sn i södra Uppland. Till höger 
samma område efter en tänkt rationalisering (jämför tabell 1). Härvid har man (1) planterat igen det mesta av natur- 
betesmarken med gran, (2) lagt igen två diken och en mindre damm, (3) tagit bort 18 åkerholmar och (4) avlägsnat 
grunda diken, åker- och vägrenar. Konsekvenserna för floran framgår av tabell 1 och 2.
Left, the present landscape in an area of 500 x 1000 m in Uppland, central Sweden. To the right the same area after 
rationalization: (1) Most of the natural pasture has been planted with spruce; and removal of (2) two ditches and a 
pond; (3) 18 field islands; and (4) small ditches, field and roadside margins. The consequences for the species diver
sity is evident from Tables 1 and 2.
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Även i materialet från Svealands slättbygder i 
sin helhet (femton områden) ser man att plante
ring av naturbetesmarkerna är det som har störst 
negativa konsekvenser för floran. Därefter kom
mer, i ordning efter minskande betydelse, bort
tagande av linjära element, fuktmiljöer och 
odlingshinder.

Om alla dessa åtgärder skulle genomföras över
allt i de tre studerade jordbruksregionerna skulle 
vi förlora ca 10% av artstocken, dvs ca 90 arter, 
och ca hälften av alla arter skulle minska med 
minst 50% (inklusive de som skulle försvinna 
helt). Det handlar alltså om helt oacceptabla 
floraförändringar. Den artgrupp som missgynnas 
mest är våtmarksarterna, och den enskilda åtgärd, 
som ger största negativa förändringen är igenplan- 
tering av naturbetesmark.

Jordbruk med hänsyn till naturvårdens krav

Om man skall kunna bevara floran och samtidigt 
bedriva ett rationellt, högavkastande jordbruk 
måste man ta minst den hänsyn som §6a i lagen 
om skötsel av jordbruksmark kräver. Lantbruks- 
styrelsens allmänna råd till paragrafen (Lant- 
bruksstyrelsen 1984) måste i överskådlig och lätt
fattlig form delas ut till alla lantbrukare. Man kan 
ju inte begära att hänsyn skall tas till något man 
inte vet om, och det är nog få lantbrukare som i 
tillräcklig detalj känner till anvisningarna.

Om denna naturvårdshänsyn togs av alla bön
der vore mycket vunnet, men all negativ flora- 
påverkan skulle ändå inte upphöra. På vissa 
punkter behöver hänsynen utvidgas. Framför allt 
måste man vara mycket återhållsam med att ta
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Tabell 1. Effekten på floran av rationaliseringen enligt fig 2. Konsekvenserna av borttagandet av fyra olika markslag 
anges var för sig. Antalet borttagna element av varje markslag anges. Av 117 inventerade element har 34% tagits 
bort. Förändringarna i artstocken anges i 6 grupper, t antal helt försvunna arter; 90-100%, 50-90%, 0-50% antal 
arter med angiven procentuell reduktion. ± antal opåverkade arter. Förändringarna är räknade på antal m2 med 
förekomst av arterna. >50% procentuell andel arter som minskat med mer än 50%. Antalet arter är totalt 363.
Table 1. The effect on the flora of removal of habitats (four groups) according to Fig. 2. Antal element number of re
moved habitats in each group, t number of lost species; 90-100%, 50-90%, 0-50% number of species with different 
percentage reduction; ± number of unaffected species. The change is counted on the number of m2 with occurrence 
of the species). >50% percentage of species with more than 50% reduction.
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Markslag
Habitats

Antal
element

Artförändringar/Speries changes 
t 90-100% 50-90% 0-50% ± >50%

1 Naturbete/Vatera/ pasture 12 10 6 44 110 193 17%
2 Fuktmiljöer/Wet habitats 3 13 2 4 22 321 5%
3 Åkerholmar/Fie/d islands 18 7 0 4 138 214 3%
4 Linjära element/Linear habitats 7 4 1 6 125 227 3%

bort småbiotoper, särskilt i helåkersbygder. Det 
vore sorgligt om man skulle kunna ta bort en 
värdefull miljö på en åker och sedan få ekono
miskt stöd (NYLA-bidrag) för att nyskapa en 
sådan på en annan. En gammal biotop där floran 
har lång kontinuitet innehåller ofta stora floravär- 
den och kan inte utan vidare ersättas av en ny. I 
varje fall tar det lång tid för en mera mångformig 
flora att vandra in och etablera sig.

Floran och överskottsproblemen

De åtgärder för att få ned spannmålsöverskottet 
som skall diskuteras nedan är alternativa grödor, 
skogsplantering på åker samt intensitetsminsk- 
ning i form av minskad användning av gödsel- och 
bekämpningsmedel.

Alternativ användning av åkermark

Om åker för spannmålsproduktion tas ur drift kan 
den bl a användas för alternativa grödor, t ex 
energigräs, för ökad nötköttsproduktion (vall
odling och betesdrift) eller för skogsodling (barr
träd, lövträd eller energiskog). Ett på våra bredd
grader aktualiserat alternativ är agroforestry 
(”hagbruk”, samtidig produktion av jordbruks
grödor och skog).

Alternativa grödor och nötköttsproduktion bör 
inte ha negativa effekter på floran om kemikalie
användningen inte ökar. Tvärtom är det ju en 
förutsättning för jordbrukslandskapets växter att 
landskapet förblir öppet.

Energiskogsodlingens effekter på floran har 
ingående belysts av Gustafsson (1986). En exten
siv energiskogsodling där floravårdshänsyn tas

kan ge plats för en relativt rik flora i bestånden. 
Eftersom energiskogen har kortare omloppstid 
och ger mindre skugga än vanlig lövskog torde 
också floran klara sig bättre i beståndens omgiv
ningar, t ex i skogsbryn och på åker- och vägkan
ter, men detta är ej närmare studerat. Lövskog 
innebär i sin tur mindre beskuggning än granskog 
och möjliggör bl a därigenom en rikare flora.

Agroforestry med t ex intensiv sädesodling i 
kombination med snabbväxande popplar torde 
inte vara mera positiv för floran än vanlig spann
målsodling på öppna fält. Betesbruk i kombi
nation med trädslag med långsammare tillväxt 
skulle kunna vara mera gynnsamt, både för flora, 
fauna och landskapsbild.

Man borde också kunna använda åker som 
natur- och miljövårdsmark. Särskilt angeläget är 
att lämna frizoner mot sjöar och vattendrag lik
som att låta bli att odla åkerpartier i t ex svackor. 
Därigenom kan det uppkomma våtmarker av be
tydelse för flora och fauna. Sparade kantzoner 
mot sjöar och vattendrag kan minska borttrans- 
porten av näring och markpartiklar från åkern. 
Våtmarker, översilningsängar o d som kvävefällor 
projekteras på flera håll. Dessa våta marker kom
mer att berika landskapet och gynna flora och 
fauna. Att helt nyskapa biotoper där man söker få 
in så stora biologiska värden som möjligt är också 
av intresse, särskilt i helåkersbygder som västra 
Skåne.

Granplantering på åkermark
Inventeringsmaterialet kan användas för att göra 
scenarios över granplantering på åker. Vi har 
gjort sådana studier dels på ett område i skogs-
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Tabell 2. Arter med minst halverad förekomst från de olika markslagsgrupperna enligt fig 2 och tabell 1. t förlora
de arter, * arter med 90-100% reduktion; ingen markering innebär arter med 50-90% reduktion.
Table 2. Species from the different habitat groups, according to Fig. 2 and Table 1.1 lost species, * species with 90- 
100% reduction; no mark on species with 50-90% reduction.
Rationaliseringsgrupper/Habitat groups
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Naturbeten 
Natural pastures

Fuktmiljöer 
Wet habitats

Åkerholmar 
Field islands

Linjära element 
Linear habitats

Aesculus hippo- 
castanumi 

Pulsatilla vulgarisi 
Car ex echinata+ 
Crataegus monogynat 
Glechoma hederaceat 
Juncus filiformisi 
Mentha arvens ist 
Oxalis ace tose llat 
Sambucus racemosa+ 
Ulmus glabra^
Lamium album *
Car ex panicea*
Carum carvi*
Geranium sylvaticum* 
Trifolium repens* 
Capselia bursa-pastoris* 
Taraxacum grupp 
Vulgar ia

Polygonum amphibium 
Achillea millefolium 
Rumex crispus 
Viola canina 
Plantago media 
Leontodon autumnalis 
Chenopodium 
bonus-henricus 

Stellaria graminea 
Viola palustris 
Polygala vulgaris 
Plantago lanceolata 
Phleum pratense

Arabis thaliana 
Epilobium adenocaulon 
Galium mollugo x verum 
Festuca rubra 
Dactylis glomerata 
Carex disticha 
Potentilla reptans 
Moehringia trinervia 
Carex nigra 
Vicia tetrasperma 
Festuca pratensis 
Artemisia vulgaris 
Elymus repens 
Arctium tomentosum 
Galium palustre 
Prunella vulgaris 
Ranunculus bulbosus 
Sedum album 
Sedum acre 
Saxifraga granulata 
Cerastium fontanum 
Hypericum perforatum 
Centaurea cyanus 
Briza media 
Carex spicata 
Thymus serpyllum 
Poa pratensis 
Anthyllis vulneraria 
Helianthemum 

nummularium 
Descurainia sophia 
Trifolium arvense

Alopecurus geniculatusi 
Carex acutai 
Carex pseudocyperusi 
Carex riparian 
Epilobium roseumi 
Lemna minors 
Lemna trisulcai 
Lythrum salicariat 
Ranunculus trichophyllost 
Scirpus palustrist 
Scirpus sylvaticust 
Typha latifoliat 
Veronica anagallis- 
aquatica~\

Glyceria fluitans*
My os otis laxa* 
Ranunculus sceleratus 
A lisma plantago-aquatica 
Bidens tripartita 
Epilobium parviflorum

Artemisia campestrisi 
Cerastium arvensei 
Hieracium auriculat 
Rosa sherardiii 
Seseli libanotisi 
Solidago virgaureai 
Sonchus oleraceust 
Geranium pusillum 
Chrysanthemum vulgare 
Melampyrum cristatum 
Phleum phleoides

Calamagrostis canes- 
censi

Cirsium palustrei 
Linaria vulgaris^ 
Lithospermum arvensei 
Rorippa palustris* 
Lysimachia thyrsiflora 
Verbascum nigrum 
Ranunculus flammula 
Sinapis arvensis 
Galeopsis tetrahit 
Phragmites australis

bygd, dels i helåkersbygd (fig 3). Till vänster i 
figuren visas nuvarande situation, till höger hur 
det skulle se ut om all åker planterades med gran. 
Granplanteringen skulle också påverka angrän
sande miljöer som åkerrenar, diken och vissa väg
renar. Granplantering ger en nästan total utslag- 
ning av floran (Bråkenhielm 1977, Persson m fl 
1989).

Man tror kanske att slättbygderna skulle påver
kas mer negativt eftersom det blir färre miljöer 
kvar där än i de lite mer mosaikartade skogsbyg
derna. I slättrutan kan ca 90% av ytan planteras, i 
skogsrutan ca 24%. Men trots denna stora skill
nad i areal påverkas skogsrutan mer negativt. An

delen arter som får sin förekomst mer än halverad 
(räknat på antalet m där arten förekommer och 
inklusive de arter som skulle försvinna) är ca 60% 
(138 arter) i skogsrutan och ca 45% (91 arter) i 
slättrutan. Bland de arter som skulle försvinna är 
andelen vedväxter och åkerogräs betydligt större i 
slättrutan.

En jämförelse med södra Sveriges skogsbygder, 
den jordbruksregion där stora delar av Småland 
ingår, hade varit av stort värde, då mycket av den 
nedläggningshotade åkerarealen ligger här. Vi 
har dock inte haft resurser för en sådan studie. 
Trots detta kan man klart säga att från floravårds- 
synpunkt är nedläggning i slättbygd att föredra.

Fig 3. Scenario för att illustrera förändringen av landskap och artförekomst vid granplantering på åker. - A: Hel
åkersbygd i Skåne. - B: Skogsbygd i Värmland. - C: Planteringens effekt på artstocken (förändringen är räknad på 
antal ntmed förekomst av arterna). Områdena är 500 X 1000 m (50 ha).
Scenario to illustrate the landscape and species changes after spruce plantation of arable land. - A: Intensively cul
tivated area in Skåne (southern Sweden). - Bi^Wooded area in Värmland (central Sweden). - C: The species 
changes in per cent (counted on the number of m2 with occurrence of the species). The area is 500 x 1000 m.
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Dels blir den negativa effekten mindre i de områ
den som planteras, dels blir den nedlagda arealen 
avsevärt mindre i slättbygder på grund av deras 
högre produktion. Särskilt gäller detta om det 
skulle bli aktuellt att lägga ned 100.000-tals hekt
ar. Skulle så ske i skogs- och mellanbygder blir 
effekterna på floran dramatisk. Hela bygder 
skulle komma att omdanas.

16 R. Svensson och T. Ingelög

Gödslingens effekter på floran

När det gäller gödsling måste man skilja mellan 
gödsling på naturlig betes- och slåttermark, göds
ling på åker, samt oavsiktlig gödselspridning i 
åkernära miljöer.

Fogelfors & Steen (1982) visade att vid gödsling 
i naturbetesmark halverades antalet örter oavsett 
om beteshävden fortsatte eller om man hävdade 
ytorna med slåtter. Gödsling av slåtterytor gyn
nade gräs som hundäxing Dactylis glomerata, 
kvickrot Elymus repens, ängssvingel Festuca pra
tensis och ängsgröe Poa pratensis liksom hundkäx 
Anthriscus sylvestris, åkertistel Cirsium arvense, 
midsommarblomster Geranium sylvaticum och 
fyrkantig johannesört Hypericum maculatum. Vid 
en uppföljning 1989 hade även arter som ängs- 
kavle Alopecurus pratensis, timotej Phleum pra
tense och brännässla Urtica dioica ökat (A. Glim- 
skär muntl).
Sammanfattningsvis kan man konstatera, att den göds
lade och hävdade hagmarken (bete, slåtter) under hela 
försökstiden till viss del har kvar sin ängsprägel även om 
några ”kvävegynnade” gräs blir dominerande. Triviali- 
seringen är dock mycket märkbar och ”kvävegynnade” 
arter av betestyp respektive slåttertyp ökar även bland 
örterna. Växttäckets botaniska säsongsvariation (t ex 
vårfloran) blir dessutom svagt utbildad jämfört med den 
ogödslade och hävdade delen [Fogelfors 1985b],

Floran i det äldre odlingslandskapet har anpassat 
sig under århundraden till magra förhållanden. 
Många ängsväxter är specialister på att utnyttja en 
sparsam tillgång på näringsämnen (Aronsson & 
Matzon 1987, Ekstam m fl 1988, Emanuelsson 
1987). När man gödslar kommer dessa arter att få 
en ”näringschock” och kan inte utnyttja över
flödet så som vissa mer näringsälskande arter kan. 
Man bör alltså vara mycket återhållsam med göds
ling av naturbetesmarker, och man skall inte 
gödsla artrika partier och delar som aldrig tidigare 
handelsgödslats. Naturbetesmarker med intakt 
flora försöker man bevara med s k NOLA-bidrag. 
En landsomfattande inventering av ängs- och hag-

marker pågår i SNVs och länsstyrelsernas regi för 
att säkerställa hävden inom de värdefullaste om
rådena.

Minskad användning av gödselmedel

Vad händer då med floran om man minskar 
användandet av gödselmedel? På naturmark är 
minskad gödsling troligen allmänt positivt för flo
ran. Även för åkerogräsen torde detta generellt 
vara gynnsamt. Sädesbestånden blir mindre täta 
och ogräsen får bättre utvecklingsmöjligheter. En 
art som missgynnas redan av normal gödsling är 
riddarsporren Consolida regalis, som bildar färre 
blommor (Svensson & Wigren 1986).

Precisionen är stor vid gödsling i stråsäd då den 
ofta sker med kombisåmaskiner. Mindre god pre
cision har man oftast vid spridning av stallgödsel 
och vid spridning av handelsgödsel med centri- 
fugalspridare, vilket sker på t ex vallar. Här kan 
positiva floraeffekter uppnås med förbättrad 
maskinteknik.

Minskningen i intensitet kan ske på flera sätt: 
t ex genom minskade givor på all åkermark i hela 
landet, regionvis minskad giva och genom diffe
rentierade givor inom alla åkrar.

En minskning av gödselgivan över hela åkern 
och i alla regioner ger troligen ingen större positiv 
effekt, då gödseln fortfarande kommer att hamna 
i fel miljöer och gödsla upp kanterna till glädje för 
hundkäx och några få andra arter.

En regionvis minskning med lägre givor i hög- 
producerande slättbygder skulle kanske minska 
nedläggningstrycket på skogs- och mellanbygder, 
vilket vore positivt. Om inget görs där skulle dock 
läget för floran i dessa bygder inte förbättras.

Det från floravårdssynpunkt bästa alternativet, 
för åkermiljön men framför allt för de åkernära 
miljöerna som renar och diken, liksom i slutänden 
för vattendragen, är därför en differentierad göd- 
selgiva på alla åkrar. Det är av största vikt att så 
lite gödsel som möjligt hamnar fel. Förbättrad 
precision vid gödselspridningen och ingen eller 
minskad gödsling av åkrarnas yttre delar skulle ge 
påtagliga positiva effekter för floran. Detta får 
dock ekonomiska konsekvenser och de blir rela
tivt sett större ju mindre och oregelbundnare 
fälten är. För bonden innebär t ex en med ca 30% 
minskad kvävegödsling att kärnskörden sänks ca 
5% samtidigt som proteinhalten sjunker ca 1% 
(Mattsson 1988).



Minskad användning av bekämpningsmedel

Här diskuteras enbart ogräsmedlen, herbiciderna. 
Då mängden ogräs minskat på grund av tidigare 
herbicidanvändning kan dosen sänkas i normalt 
utvecklad vårsäd med måttlig ogräsförekomst 
(Aamisepp 1984). I slättbygder kan halv dos vara 
tillräckligt (Emmerman & Norberg 1988). Beträf
fande höstsäd kan inte samma rekommendation 
göras. Det är dock viktigt att ta hänsyn till ogräs- 
florans sammansättning vid valet av preparat 
(Aamisepp 1985). Är övervintringen god och be
ståndet väl utvecklat på våren kan dosen minskas 
(Emmerman & Norberg 1988).

Minskad användning av handelsgödsel och be
kämpningsmedel hänger intimt samman. Minskas 
båda kommer säkert produktionen på åkern att 
avta, men om inte ogrässituationen är besvärlig 
redan från början behöver den inte förvärras, i 
varje fall inte på kort sikt.

Liksom för gödselmedlen kan man för herbi
ciderna skilja mellan avsiktlig spridning på åkern 
och oavsiktlig spridning i omgivande miljöer bl a 
genom vindavdrift. På åkern torde minskad herbi
cidanvändning vara positivt för de intressantare 
ogräsen. Arter som är herbicidkänsliga, t ex åker- 
rättika Raphanus raphanistrum, åkersenap Sina- 
pis arvensis och luddvicker Vida villosa får bättre 
chans att överleva och producera nya frön. Många 
arter som man idag hittar på åkern speglar ogräs
sammansättningen från tidigare odlingssystem 
och visar fröreservens betydelse för många arter.

Ur floravårdande synvinkel är det kanske vikti
gare vad som händer i den åkernära miljön. En 
minskad herbicidgiva på åkern borde också inne
bära en mindre påverkan på omgivande miljöer. 
Men låter man sprutrampen gå ut över kanten 
kommer den negativa floraeffekten i huvudsak att 
bestå. Effekten på en åkerren belyses av Fogelfors 
(1988) som visar att herbicidpåverkan missgynnar 
arter som daggkåpa Alchemilla, vitsippa Ane
mone nemo rosa, brudbröd Filipendula vulgaris, 
vitmåra Galium boreale, käringtand Lotus corni- 
culatus, gullviva Primula veris och skogsklöver 
Trifolium medium.

Besprutning med herbicider vid s k vallbrott 
samt vid trädesbruk ökar. En begränsning skulle 
minska herbicidpåverkan i omgivningarna och 
därför vara positivt för floran.

Det är idag knappast rimligt att begära att bön
derna av floravårdsskäl skall tolerera en mängd 
ogräs i sina åkrar. Däremot måste man kunna
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kräva att omgivningarna inte påverkas av be
kämpningsmedlen. Önskvärt vore att lite ogräs 
kunde få leva kvar i åkerkanter och på åkerrenar. 
De hotade åkerväxterna, t ex klätt Agrostemma 
githago och råglosta Bromus secalinus, kommer 
dock inte att kunna behållas i Sveriges flora annat 
än genom speciell odling av t ex naturskydds
föreningar, hembygdsföreningar och särskilt in
tresserade lantbrukare. Världsnaturfonden WWF 
finansierar flera s k allmogeåkrar med hotade 
åkerväxter.

Det viktigaste från floravårdssynpunkt är alltså 
att se till att det på så många åkrar som möjligt 
hamnar så lite herbicider som möjligt på fel ställe. 
Därför vore det även i detta fall mycket positivt 
om man lämnar kanter på ca 5 m utan behandling. 
Undantag måste dock kunna göras, bl a för att få 
bukt med besvärliga arter. En sådan regel skulle 
försvåra både avsiktlig och oavsiktlig besprutning 
av miljöerna närmast intill åkern. En mindre 
mängd kemikalier skulle då hamna i omgivning
arna liksom i vattenmiljön. Halterna av bekämp
ningsmedel i vattendrag är dock låga och har 
knappast negativ effekt på floran (Kreuger 1986).

Kantmiljöer som spridningshärdar och artrefugier

Många bönder och rådgivare har den uppfatt
ningen att kanterna är spridningshärdar för ogräs. 
Fogelfors (1985a) visade dock att kanterna ofta 
hade liten betydelse för ogrässituationen på fältet. 
I stället kan en artrik kantzon vara positivt för fält
viltet och härbärgera nyttoinsekter (Lagerlöf & 
Wallin 1988); men vissa skadegörare kan också 
förekomma. En attitydförändring håller dock på 
att ske. Artiklar i tidskriften Lantmannen (t ex i nr 
6/1988) får ses som en indikation på detta.

Våra studier har visat att diken, åker- och väg
renar fortfarande är artrika miljöer av stor bety
delse i jordbrukslandskapet (fig 4). Generellt sett 
anses åkerkanterna dock ha utarmats (Fogelfors 
1986). Det finns också gott om enskilda åkernära 
miljöer som under flera år påverkats av herbi
cider. Här är vegetationen mycket utarmad; ofta 
dominerar kvickrot Elymus repens.

Slutsatser och rekommendationer

Trots all utarmning och trivialisering har vi alltså 
fortfarande ett artrikt jordbrukslandskap även i 
våra slättbygder. I de flesta trakter finns flertalet 
arter kvar även om åtskilliga nu är sällsynta.
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Fig 4. De åkernära miljöerna är ofta artrika och viktiga för både växter och djur. Här en åkerren som sparats av ren 
pietet. Där växer gulmåra, småborre och massor av väddklint. Bohuslän, Herrön 1980-07-16.
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Habitats in connection with arable land are often relatively rich in species. Here a field margin with Galium verum, 
Agrimonia eupatoria, and Centaurea scabiosa.

Framtidsutsikterna är dock ganska dystra. Många 
arter närmar sig troligen, eller ligger redan på, en 
kritisk nivå beträffande beståndens storlek. Flora- 
förändringarna kommer ofta smygande. Man 
tycker kanske inte att det spelar så stor roll om en 
art minskar något, men när bestånden blir tillräck
ligt små kan det gå mycket snabbt till ett försvin
nande. Vad som händer i det svenska jordbruks
landskapet det närmaste decenniet vad gäller ned
läggning, fortsatt rationalisering, intensitetsför- 
ändring och naturvårdshänsyn kommer därför att 
få stor betydelse för den svenska florans framtid.

• Sverige har fortfarande ett artrikt och omväx
lande jordbrukslandskap.

• Hoten är dock påtagliga, 75% av 400 hotade 
kärlväxter i landet tillhör jordbrukslandskapet.

• Ett fortsatt livskraftigt jordbruk, med tillräck
ligt många brukare och djur i alla landsdelar är en 
förutsättning för bevarandet av floran.

• Naturbetesmarkerna är särskilt viktiga att bibe
hålla. Från floravårdssynpunkt är fortsatt bete 
bästa markanvändning. En gradering av alterna
tiv, från bästa till sämsta, är slåtter, igenväxning 
till löv- eller blandskog, spontan föryngring till 
lövskog, lövplantering. Barrplantering är sämst.

• Kantzoner i jordbrukslandskapet har ännu en 
förvånsvärt rik flora som är viktig att bevara.

• Man måste undvika att ta bort småbiotoper i 
jordbrukslandskapet. Miljöer med lång kontinui
tet innehåller ofta stora naturvärden som inte kan 
ersättas genom nyskapande. Nyskapade miljöer 
kan dock få stor betydelse i helåkersbygder.

• Gödsel- och bekämpningsmedel får inte hamna 
i fel miljöer, t ex åker- och dikesrenar, skogsbryn 
och åkerholmar.

• Vid minskad användning av gödsel- och be
kämpningsmedel blir den positiva effekten störst



för floran om en ca 5 m bred zon runt åkerns ytter- 
del lämnas utan, eller får lägre dos av, gödsel- och 
bekämpningsmedel. Detta gäller även för kanter 
mot åkerholmar, öppna diken och andra småbio- 
toper i åkern.
• Besprutning med herbicider vid s k vallbrott 
samt vid trädesbruk ökar. En begränsning skulle 
minska påverkan av herbicider i omgivningarna 
och därför vara positivt för floran.

• Nedläggning av åkermark bör ske så att minsta 
möjliga naturvårdsskada sker. En aktiv styrning 
av nedläggningen kan ge naturvårdsnytta.

• Nedläggning i form av skogsplantering i slätt
bygd ger mindre negativa floraeffekter än i skogs- 
och mellanbygd.

• En storskalig nedläggning av åkermark och 
naturbetesmark i skogs- och mellanbygder skulle 
få drastiska effekter på flora, fauna och land
skapsbild.

• På åkermark är barrskogsplantering det sämsta 
alternativet från floravårdssynpunkt, eftersom 
småbiotoper i anslutning till åkern, t ex åkerhol
mar, diken, vägkanter och små våtmarker, på
verkas kraftigt. Lövskog liksom energiskog (med 
floravårdshänsyn) är ett mindre dåligt alternativ.

• I kantzoner mot sjöar, vattendrag och diken 
samt i våta sänkor på åkrar går det att skapa vär
defulla miljöer för flora och fauna. Detta kan 
också minska borttransporten av växtnäring från 
åkern.

• Odling av alternativa grödor, t ex energigräs 
och extensiv betesdrift på åkermark, håller land
skapet öppet och ger knappast några negativa 
effekter på omgivande flora.

• Vad som händer i det svenska jordbruksland
skapet det närmaste decenniet vad gäller nedlägg
ning, intensitetsförändringar och naturvårdshän- 
syn kommer att få stor betydelse för den svenska 
florans framtid.

Denna uppsats har tillkommit med stöd från SJFR, SNV 
och WWF och baseras på en rapport beställd av Svenska 
Naturskyddsföreningen. Marita Wigren och LisBritt 
Ingelög har gett synpunkter på manuskriptet.
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Inventera i Norrbotten!
LENNART STENBERG och STURE WESTERBERG

- Där växer det andmat.
- Men det är ju stor andmat också.
- Vad säger ni? Stor andmat har jag aldrig hört 
talas om norr om Ångermanland och nu är vi i 
Norrbotten!

Några repliker från Höträsket, 7,5 möh och ca 27 
km NNV om Luleå i slutet av juli 1989. Det var 
upptakten till den allra första inventeringsvecka 
som ordnats i landskapet Norrbotten. Fyndet av 
stor andmat Spirodela polyrrhiza kändes mycket 
överraskande ända tills vi kom att tänka på när
heten till Finland, där arten ju går ända upp emot 
riksgränsen.

Under den följande veckan hördes liknande 
samtal då och då. Norrbottens flora är utan tvekan 
dåligt känd och frekvensen av roliga fynd blir hög. 
Tretton nya arter för landskapet på en vecka av en 
liten grupp botanister talar sitt tydliga språk. 
Vidare noterades ca 25 arter som är mycket säll
synta i landskapet. I Atlas Florae Europaeae, där 
moderna utbredningskartor över europeiska kärl
växter publiceras, saknas i del 6 t ex åkerspärgel 
Spergula arvensis och grässtjärnblomma Stellaria 
graminea i större delen av Norrbotten!

När man inventerar här uppe hjälper man i hög 
grad till att täcka de sista stora vita fläckarna på de 
svenska växternas utbredningskartor. Som inven- 
terare med sydsvenska erfarenheter fångas man 
av landskapets storslagenhet från skärgården, den 
rika kusttrakten och det ännu ganska orörda 
skogs- och myrlandet.

Biotoperna är i regel ganska få på en 5 X 5 km- 
ruta. Artantalet per ruta blir också mycket lägre 
här än i Sydsverige. I en skogs- och myrlandsruta 
kan man få jobba länge innan man registrerat 100 
arter. Med inslag av rinnande vatten och kultur
landskap blir artantalet ofta runt 250.

Många av de sydsvenska kulturmarkstriviali- 
teterna blir här uppe rena sällsyntheter, t ex jord
rök Fumaria officinalis, åkervädd Knautia arven
sis och rödplister Lamium purpureum. Men spän

ningen höjs av närheten till Finland. Ett antal 
arter finns nästan ända fram till Torne älv och står 
på tur att upptäckas. Exempel är finsk näckros 
Nymphaea tetragona, rysselm Elymus fibrosus, 
finnstarr Car ex atherodes, ryssklematis Clematis 
alpina ssp. sibirica, pyrolavide Salix pyrolifolia 
och småsvalting Alisma wahlenbergii.

Fig 1. Norrbotten. De 167 nu besökta rutorna är mar
kerade.
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Inventeringar 1990

Under 1990 planerar vi följande inventeringar i 
Norrbotten:

21-25 juni. Maskrosor och daggkåpor i trakten av 
Pajala.
8-15 juli. Inventeringsvecka i Luleå skärgård.

28 juli-5 augusti. Inventeringsvecka i trakten av 
Lansjärv.
Anmäl dig till kontaktpersonerna nedan!
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Några växtfynd från 1989

Fjällhällebräken Woodsia alpina. - Nederkalix 
Svarthällberget (25N 4a 31 23) LS (LD).

Majbräken Athyrium filix-femina. - Muoniona- 
lusta Vasikkaniemi nära älven (30M 2f 02 31) SW 
(LD). - Nordligt fynd.

Träjon Dryopteris filix-mas. - Edefors sydbfanten 
av Alpasberget (25K 9c 13 08) SW (LD). - 
Mycket få tidigare fynd.

Skogsbräken Dryopteris carthusiana. - Muonio- 
nalusta sumpskog vid korsningen bäck/väg SSO 
Porrasmaa (30M Oe 23 12) AB (LD). - Mycket 
nordligt fynd.

Stor andmat Spirodela polyrhiza. - Överluleå Hö
träsket vid södra stranden bland bredkaveldun 
Typha latifolia (25L 2f 34 46) NT (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Lentåtel Holcus mollis. - Nederluleä dikeskant ca 
550 m S Sinksundet (24L 8i 43 42) SW (LD). - Ny 
för Norrbotten.

Kvarngröe Glyceria grandis. - Ny för Norrbotten. 
Se SBT 83 sid 358 (1989).

Taklosta Bromus tectorum. - Nederluleä grusgång 
1,2 km NNV Luleå järnvägsstation (24L 8i 17 28) 
LS (LD). - Ny för Norrbotten.

Hirs Panicum miliaceum. - Haparanda järnvägs
stationen (25N 5f 33 47) ÅR.

Tagelsäv Scirpus quinqueflorus. - Muonionalusta 
källpåverkad strandkant vid Muonio älv ca 3 km 
ovan Ruosteranta (30M 3d 41 25) LS (LD).

Backstarr Carex ericetorum. - Muonionalusta gro
pig sandhed ca 2,8 km OSO Kitkiöjoki by (29M

7d 30 13) MV. - Andra fyndet i Norrbotten och 
det nordligaste i Sverige.

Polartåg Juncus biglumis. - Muonionalusta ren- 
trampade stigar på silt VSV kyrkogården på 
Merasjokis sydsida (30M Oe 42 42) LS (LD). - 
Samlad i denna trakt 1902.

Fiskmålla Chenopodium polyspermum. - Räneå 
utfylld slänt mot älven 400 m SSV kyrkan (25L 4j 
10 04) LS (LD). - Få tidigare fynd.

Spjutmålla Atriplex prostrata. - Nederluleä riklig 
på några kompost jordhögar 900 m SO Gammel
stadens kyrka (24L 9h 13 19) LS (LD).

Stor riddarsporre Delphinium elatum. - Muonio
nalusta vägren mitt i Kätkäsuvanto (30M 5h 19 24) 
NT.

Hamnsenap Sisymbrium altissimum. - Nederluleä 
insåning 1,2 km NNV Luleå järnvägsstation (24L 
8i 17 28) LS (LD). - Ny för Norrbotten.

Fjälltrav Arabis alpina. - Muonionalusta källut- 
flöde vid myr 600 m SV Kahtovaaras topp (30M 
3d 07 18) SW & ÅH (LD). - Ny för Norrbotten.

Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba. - Älvsby 
vägren 300 m N kyrkan (24K 9h 08 45) LS & ÅH 
(LD). - Ny för Norrbotten.

Häckvicker Vicia sepium. - Muonionalusta Muo- 
doslompolo, vägslänt 300 m S kyrkan (30M ld 36 
42) LS (LD). - Få fynd från Norrbotten.

Sötvedel Astragalus glycyphyllos. - Piteå utfyll
nad 800 m SO järnvägsstationen (24L lc 26 45) LS 
(LD). - Ny för Norrbotten.

Jordklöver Trifolium campestre. - Piteå jordslänt 
ca 800 m SO järnvägsstationen (24L lc 26 45) NT 
(LD). - Ny för Norrbotten.

Ängsnäva Geranium pratense. - Räneå slänt mot 
älven 400 m SSV kyrkan (25L 4j 10 04) LS (LD).

Lönn Acer platanoides. - Nederluleä kant av 
skogsstig 1,3 km NO Gammelstadens kyrka, 
några småplantor (24L 9h 31 14) LS (LD).

Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon. - 
Nederluleä kant av körväg 900 m SO Gammel
stadens kyrka (24L 9h 13 19) LS (LD). - Även 
noterad från Älvsbyn.

Finnmyrten Chamaedaphne calyculata. - Hapa
randa Ö. Knivskär (25N 2g 12 30) ÅR. - Första 
fyndet på öarna.
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Fig 2. Andmat Lemna minor och stor andmat Spirodela polyrrhiza från Höträsket i Överluleå. Foto Sture Wester
berg 1989-09-10.
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Flikplister Lamium hybridum. - Älvsby Bruktet, 
ogräs i odling (24K 9h 18 47) LS (LD). - Ny för 
Norrbotten.
Besksöta Solanum dulcamara. - Piteå skräpig 
mark 100 m NV järnvägsstationen (24L lc 31 38) 
NT (LD).
Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis och viol
kungsljus V. phoeniceum. - Nederluleå SV-vänd 
vägslänt 1,2 km NNV Luleå järnvägsstation (24L 
8i 17 28) SW (LD). - Båda arterna är nya för 
Norrbotten.

Strimsporre X gulsporre Linaria repens x vulga
ris. -Överluleå Boden järnvägsstation (25L 3d 08 
45) IE. - Nederluleå Luleå järnvägsstation (24L 
07 30) ÅR. - Ny för Norrbotten.
Bergkorsört Senecio sylvaticus. - Älvsby Bruktet, 
ogräs i odling (24K 9h 18 47) LS. - Nederluleå 
dike 1,3 km NO Gammelstadens kyrka (24L 9h 31 
14) LS (LD). - Få tidigare fynd.

Ullkardborre Arctium tomentosum. - Nederluleå 
skräpig industrimark 300 m VNV Gammelstadens 
järnvägsstation (24L 9h 14 07) LS.

Taggsallat Lactuca serriola. - Nederluleå insåning 
1,2 km NNV Luleå järnvägsstation (24L 8i 17 28) 
LS (LD). - Ej tidigare samlad i Norrbotten.

(LD) innebär att belägg kontrollerade av Thomas 
Karlsson finns på botaniska museet i Lund.

Uppgiftslämnare: Anders Bertilsson (AB), Ingrid 
Elming (IE), Åsa Hansson (ÅH), Åke Riihling 
(ÅR), Lennart Stenberg (LS), Nenita Thörn 
(NT), Mats Viljamsson (MV), Sture Westerberg 
(SW).

Kontaktpersoner. Sture Westerberg 0920 - 483 64, 
arbetet 0920 - 604 07, Åsa Hansson 0920 - 686 17, 
Lennart Stenberg 08 - 45 34 56.

Adress: Norrbottens floraprojekt, c/o Wester
berg, Snövägen 56, 951 49 Luleå.



Stor låsbräken, Botrychium virginianum - en ungskogsstrateg
PETER STÅHL

Stähl, P. 1990: Stor låsbräken, Botrychium virginianum - en ungskogsstrateg. [Botrychium 
virginianum - a forest species preferring young succession stages.] Svensk Bol. Tidskr. 74:23- 
36. Lund. ISSN 0039-646X.
The ecology and distribution of Botrychium virginianum in central Sweden have been studied 
since 1984. 59 localities have been found and investigated. These are mainly situated in N 
Uppland and in SE Gästrikland (provinces in central Sweden) where the soils are calcareous. 
This area holds a rich population of the species. Botrychium virginianum is confined to young 
successional stages of coniferous forests. Establishment of new plants has only been recorded 
in 5 to 15 year old stands. These localities are rich in individuals (median value 146 ind/loca- 
lity). Many localities have also been found in 30 year old coniferous stands dominated by 
Calamagrostis arundinacea. These localities are less rich in individuals (26 ind/locality) and 
seems to be declining. In older (70-100 year old) coniferous stands Botrychium virginianum 
occurs rarely and sparsely (7 ind/locality). This is probably because no new plants are formed 
in closed forests. The localities are normally situated in slopes where calcareous groundwater 
runs near the ground surface. The soils are grey-brown podsolic soils with thick humus layers. 
On a few localities B. virginianum grows in disturbed ground, e.g. road ditches. B. virgini
anum often grows between big tussocks of Calamagrostis arundinacea where the plants are 
well hidden by overhanging culms and leaves.
Peter Stähl, Lugna gatan 74, S-802 75 Gävle, Sweden.

Stor låsbräken Botrychium virginianum (fig 1) har 
en vid utbredning med förekomster runt hela 
norra halvklotet. I Kina, Japan, norra Indien och 
över nästan hela USA uppges den vara vanlig i 
torra eller något fuktiga lövskogsområden (Clau
sen 1938). I Skandinavien, Östeuropa och Sovjet, 
där arten representeras av ssp. europaeum, tycks 
den däremot överallt vara mycket sällsynt och 
betraktas i Europa som sårbar.

Trots att åtskillig forskarmöda världen över 
ägnats artens biologi har Botrychium virginianum 
i Skandinavien förblivit en ganska okänd skogs- 
växt. Framför allt har stor osäkerhet rått beträf
fande artens status och ekologi. Detta framgår 
både av Mäschers behandling av arten i Floravård 
i skogsbruket (Ingelög m fl 1987) och av Projekt 
Linné-rapporten (Nilsson & Gustafsson 1979).

Sedan 1984 har jag specialstuderat Botrychium 
virginianum i Gästrikland och Uppland. Resul
tatet av inventeringarna i Gästrikland har delvis 
publicerats (Ståhl 1985, 1988). I avsikt att belysa 
artens ekologi och nuvarande status i dess svenska 
utbredningscentrum presenteras här resultatet av
Fig 1. Stor låsbräken i piprörsdominerad tallungskog vid 
Lärkeboån i Gästrikland. Foto: Peter Ståhl 1984. ,_______U]



24 Peter Stähl SVENSK BOT. TIDSKR. 84 (1990)

AB KARTOGRAFISKA INSTITUTET

Botrychium

<r\ Lovikogar, ongar. Kalkgyr

Fig 2. Utbredning för stor låsbräken i Norden. Efter 
Hultén 1971. Tre lokaler av okänt ursprung har ute
slutits.
The distribution of Botrychium virginianum in the 
Nordic countries.

mina undersökningar i samlad form. För att få en 
mera fullständig beskrivning av denna märkliga 
skogsväxts biologi har jag kompletterat mina egna 
iakttagelser med uppgifter ur litteraturen.

Metoder

Undersökningens kärnområde (fig 4) utgörs av 
norra delarna av det stora moränkalkområdet i 
norra Uppland och sydöstra Gästrikland. I den 
senare delområdet har samtliga gamla lokaler 
kontrollerats och nya har mer eller mindre syste
matiskt eftersökts sedan 1984. 1988 gjorde jag en 
ny specialinventering med hjälp av IR-flygbilder i 
gränsområdet mellan Gästrikland och Uppland. 
1989 utökades inventeringen till att även omfatta 
resterande delar av artens kända utbrednings
område i norra Uppland. För att vidga bilden har 
också några nya lokaler i Dalarna, Flälsingland 
och Medelpad tagits med. De undersökta loka
lerna redovisas i tabell 1 och deras belägenhet 
framgår av fig 3 och 4.

På samtliga undersökta lokaler har följearter, 
antalet exemplar av Botrychium virginianum, 
skogstillstånd, läge och ståndortsförhållanden no
terats. Fältskiktets följearter har registrerats inom

Fig 3. Lokaler där stor låsbräken setts under 1980-talet. 
▲ lokal som undersökts av mig. Lokaler inom det in
ramade området i Uppland/Gästrikland redovisas i fig 4.
Recent distribution of Botrychium virginianum in Swe
den. The framed area has been studied in detail (Fig. 4). 
▲ locality which has been studied by me.

en cirkel med ungefär 0,3 m radie från låsbräk- 
narna. Räkningen av antalet exemplar har på de 
större lokalerna gjorts med varierande omsorg. I 
många fall är siffran säkert en kraftig underskatt-
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GÄVLEr

BUKTEN

Lövstabu klen

Fig 4. Lokaler för stor låsbräken i det specialstuderade området i Uppland och Gästrikland. • aktuella förekomster 
(1980-talsfynd), O = äldre fynd (efter Almquist 1929 och Ståhl 1985).
Localities for Botrychium virginianum within the studied area in Northern Uppland and SE Gästrikland. 9 recent 
locality, O old locality.

ning. På lokal 33, 44, 49 och 52 har dock avräk
ningen gjorts mycket noggrant. På tre lokaler har 
markprofiler undersökts.

Plantor har grävts upp för åldersbestämning på 
nio lokaler. Åldern har uppskattats med hjälp av 
jordstammens längd och antalet bladslidor vid 
stjälkbasen. Bladslidorna förmultnar mycket 
långsamt och deras antal visar därför unga sporo- 
fyters ålder. Hos äldre sporofyter måste antalet 
bladslidor däremot betraktas som ett minimimått 
på åldern. Jordstammen, som tillväxer ett litet 
stycke varje år, och vars längd står i proportion till 
åldern, kan då ge ett stöd för uppskattning av 
åldern. Observera att dessa siffror på växtens 
ålder inte inkluderar den underjordiska fasen i 
plantornas liv.

Ekonomiskt stöd för undersökningen har erhållits via 
världsnaturfondens väktarverksamhet. Jan W. Mascher 
och Anders Delin har lämnat värdefulla synpunkter på

manuskriptet. Bengt Jonsell har visat mig lokalerna i 
Hållnäs. Uppgifter om förekomster i andra delar av lan
det har erhållits av Sture Westerberg (Nb), Lars-Thure 
Nordin (Vsm), Jan W. Mascher (Ang), Håkan Lind
ström (Mpd), Tomas Ljung (Dir), Gunnar Eriksson 
(Dir, Upl), Folke Björkbäck (Jmt) och Svante von 
Strokirch (Upl) samt från databanken för hotade arter. 
Värdefulla upplysningar och hjälp har också erhållits av 
Gimo och Gävle skogsförvaltningar inom Korsnäs AB 
och av Lantmäteriverket.

Utbredning och status i Sverige
I Sverige är Botrychium virginianum känd från 
Östergötland till Norrbotten (fig 2). Lokalanhop
ningar finns i vissa kalktrakter, bl a i Storsjobyg
den i Jämtland, i sundsvallstrakten, kring Siljan 
och i gränsområdet mellan Gästrikland och Upp
land.

1979 redovisade Projekt Linné 11 aktuella loka
ler för stor låsbräken. I gränsområdet mellan
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Fig 6. A: 70-årig översluten ängsgranskog med sparsam förekomst av stor låsbräken. Långhäll, Gästrikland. Foto 
förf 13.5.1989. - B: 70-årig ängsgranskog med aspinslag vid Dalen i Gästrikland. Två plantor av stor låsbräken syns 
i förgrunden. Foto förf 15.5.1989.
Botrychium virginianum also grows in old coniferous forest, probably as a relic from earlier successional stages.

Uppland och Gästrikland, där tidigare ett 20-tal 
lokaler varit kända, hade Per Lindberg gjort en 
specialinventering för projektet 1978. Trots att 
arten eftersöktes mycket omsorgsfullt på nio av de 
tidigare kända lokalerna blev den bara återfunnen 
på en lokal (Älvkarleby Gårdskär 2 fertila ex).

Under 1980-talet har dock åtskilliga nya lokaler 
uppdagats (fig 3, 4). I de specialstuderade land

skapen Gästrikland och Uppland har arten totalt 
observerats på 63 lokaler under 1980-talet. Ut
över de i tabell 1 redovisade känner jag till föl
jande fynd:

Uppland. Västland sn. 1 km SV Vallatorp (13H li 1622) 
ca 15 fertila ex 1987 Egil Wahlström. - 1 km NV Trusk- 
sjön (13H li 05 34) 5 ex 1987 Svante von Strokirch. - 
Marma skjutfält, 8 km O Älvkarleö (13H 2i 43 19) 4 ex

Fig 5. A: Biotop för stor låsbräken på hygge med plantskog vid Dalkarlsrönningen i Gästrikland. Skogen avverka
des 1966. I förgrunden syns delar av en etableringsyta där småplantor med protallier påträffats. Foto förf 10.7.1989. 
- B: Hyggesvegetation med stor låsbräken, hästhov, älggräs, mjölkört, humleblomster, stenbär, slidstarr, skogsnä- 
va m fl arter vid Dalen i Gästrikland. Foto förf 15.7.1989. - C: Stor låsbräken i 30-årig tallungskog vid Kvistfallet i 
Uppland. Foto förf 23.5.1988. - D: Tallungskog med typiska piprörstuvor vid Överboda i Uppland. Foto förf 
26.5.1989.
Important habitats for Botrychium virginianum in C. Sweden. - A: A clear-felling from 1966. Plants of Botrychium 
with prothallia were found on the open area in the foreground. - B: The vegetation on a clear-felling with B. virgi
nianum, Tussilago farfara, Filipendula ulmaria, Epilobium angustifolium, Geum rivale, Rubus saxatilis, Carex vagi- 
nala and Geranium sylvaticum. - C: About 30 years old pine forest. - D: B. virginianum very often grows in associa
tion with, and partly sheltered by, Calamagrostis arundinacea tussocks.
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Tabell 1. Lokalförteckning. RUBIN koordinater enligt RUBIN. I kolumnen för antal anges totalsiffror samt efter 
snedstreck / antal fertila exemplar. Biotoper: A hygge med plantskog av gran och piprörsdominerat fältskikt. B 30- 
årig ungskog med piprörsdominerat fältskikt. C annan piprörsdominerad vegetation. D annan ungskog. E gammal 
skog. F kulturskapad lokal. I kolumnen Anm har upptäckare angetts om annan än författaren.
Table 1. Investigated localities. RUBIN coordinates. Antal number of specimens/number of fertile specimens. Ar 
year of investigation. Biotop Habitats: A clearcut areas with 5-20 year old spruce plants. B 30 year old forests with 
field layer dominated by Calamagrostis arundinacea. C other habitats dominated by Calamagrostis arundinacea. D 
other young coniferous forests. E 70-100 year old spruce forests. F roadsides, ditches and other secondary habitats.

Lokal RUBIN Antal År Biotop Anm

Uppland Älvkarleby socken
1 Flät 1 km N 13H 4h 14 04 25 1987 B
2 Flät kraftledningen 13H 4h 1105 7/1 1986 C
3 Djupsjön SO 13H 3h 29 29 5/0 1988 B
4 Hagadal NV 13H 3h 1016 43/13 1988 B
5 Kvistfallet 1,3 km NNV 13H 3h 07 06 121 1988 B
6 Kvistfallet 1 km N 13H 3h 05 04 32 1988 B
7 Glamsen 1,5 km NO 13H 2g 49 48 61 1988 B
8 Kvistfallet 13H 2h 45 03 30/10 1989 B

13H 2h 46 06 1/1 1989 B
13H 2h 47 06 5/2 1989 B
13H 2h 48 02 50/10 1989 D
13H3h 00 06 1/1 1989 B

9 Glamsen 1 km N gården 13H 3g 01 32 26 1988 B
10 Storfjärden NV 13H 2g 29 35 5/2 1989 B
11 Förrådet 13H 5j 04 31 239/53 1989 A
12 Överboda 2 km OSO 13H 4i 19 20 146/25 1989 A
13 Kilarna SV Gårdskär 13H 4j 26 01 3/0 1989 D hyggeskant
14 Gårdskär 1 km N 13H 4j 35 18 7/3 1989 B
15 Långhundra 1 km NV 13H 3j 34 02 32/12 1989 F vägkant
Hållnäs socken
16 Fågelsundet 131 4d 19 33 5/1 1989 F vägkant, Bengt Jonsell
17 Storfjärden O 131 4d 13 32 8/6 1989 B Biyigt Jonsell
18 Storfjärden N 131 4d 07 02 50/21 1989 A
19 Fräkensjön 1313c 38 34 4/2 1989 B Bengt Jonsell
Västlands socken
20 Alhavet 2 km NO 13H li 1121 28/8 1989 B
21 Vallatorp 1 km S 13H li 10 29 14/4 1989 B
22 Trusksjön 1 km NO 13H li 08 48 207/39 1989 A
23 Sätramossen 1 km SO 13H lj 17 00 5/2 1989 A
Gästrikland Valbo socken
24 Storhagen (Bomhus) 13H 5f 35 43 1/1 1986 D
25 Älgsjöbäcken 13H 4g 35 08 48 1987 B

26/3 1989
26 Lärkeboån 13H 4g 24 09 72/58 1984 B
27 Hobäcktjärnen V 13H 4g 22 17 5/0 1989 E
28 Åmot SV 13H 4g 24 28 3/0 1984 B
29 Gustavsmurarna S 13H 4g 18 41 1/0 1985 D
30 Holmänget 13H 4g 13 32 2 1984 F lokalen förstörd
31 Finnbastuhällarna 13H 4g 10 42 3/1 1985 C
32 Kubbo SO observatoriet 13H 4g 04 07 55/8 1988 B
33 Dalkarlsrönningen 13H 4g 00 13-14 234/26 1984 A R. Hartman 1883

365/98 1989
34 Björndalsängarna V Långhäll 13H 4g 02 38 4/0 1988 B
35 Lummerbäcken 13H 4g 04 43 73/40 1985 A
36 Vargberget 2 km O Kubbo 13H 3g 43 25 6/3 1984 C
37 Gästrikeleden 13H 3g 44 33 36/13 1989 A
38 Skandiaåsen NNO 13H 3g 39 30 58/9 1983 B
39 Skandiaåsen NO 13H 3g 41 31 36/7 1984 B
40 Långhäll 13H 3g 40 39 30/4 1984 C
41 Långhäll 13H 3g 42 40 4/0 1984 E
42 Igelsjön 13H 3g 30 08 1/0 1985 D Barbro Risberg
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43 Sävasjön 7 förekomster 13H 3g 17 25
17 28,18 26,22 26,23 26,23 28,24 26

43/19 1983
-84

BCEF

44 Bläcktärnsjön 13H 3g 17 08 92/52
91/38

1983
1988

E StenAhlner

45 Bläcktärnsjön NO 13H 3g 18 12 1 1985 B
46 Glamsen 1 km N 13H 3g 01 32 26 1988 B
47 Kingsåsmyran 13H 2f 35 26 67 1988 B
48 Fågelmuren 13H 2f 41 28 12 1988 B
49 Dalen 2 km NV 13H 2f 40 34 17/11 1989 E

13H 2f 40 34 268/38 1989 B
13H 2f 41 33 511/109 1989 B

50 Dalen 1,5 km NV 13H 2f 37 33 562/185 1989 A

Dalarna Boda socken
51 Storsveden V Gulleråsen 14F 4c 31 48 5/2 1989 D Bengt Oldhammer

Hälsingland Hanebo socken
52 Digerberget, Bergviken 14G 7j 44 30 96/14 1989 D

Medelpad Borgsjö socken
53 Granboda N 17F 8j 1-1- 8/1 1988 E

1985 Gunnar Eriksson. - Älvkarlebyledningen OSO 
Sätra (13H lj 29 05) 10 ex 1984 Gunnar Eriksson. - Håll
näs sn. SO Lundnäs (1312d 2- 4-) 1 ex 1988 Tommy Len- 
nartsson. - Morkaria sn. Älvkarlebyledningen Danne- 
mora-Gimo, 1 km N Österby (121 4e 47 29) 2 ex 1985 
Gunnar Eriksson.

Byggnad och utseende

Sporofyten, dvs den fullt utvecklade plantan, hos 
Botrychium virginianum består av en kort upprät 
jordstam med tjocka rötter som saknar rothår och 
ett ljusgrönt blad med sterila och fertila segment. 
Nästa års blad anläggs i en ficka på bladskaftets 
bas. Vegetativ förökning förekommer inte (Nils
son & Gustafsson 1979 och Ingelög m fl 1987 an
ger felaktigt att förökning sker genom sidoskott 
från jordstammen.)

Arten uppvisar stor plasticitet vad avser plan
tornas storlek och byggnad. Vissa individer är 
kraftiga, relativt kompakt byggda, och de spor
bärande segmenten är grova, rikt fertila och har 
uppåtriktade grenar. De största exemplaren i om
rådet är 50 cm höga med en 25 cm bred bladskiva. 
Abnorma individer med dubbla sporblad före
kommer också.

De flesta exemplaren är dock små och gängliga. 
Tre fjärdedelar (73%) av plantorna är därtill ste
rila. Den sporbildande delen av bladet är hos dem 
reducerad till ett 1-2 mm långt utskott på blad
skaftet. Hos framför allt yngre individer saknas 
även detta utskott. Det är tänkbart att en sådan 
outvecklad spordel enbart anläggs på plantor av 
en viss ålder eller på sådana som tidigare varit fer
tila.

Fertila plantor är i regel större än de sterila, 
men även mycket små plantor kan bilda sporer. 
En fullt utvecklad planta i området bär 75-400 
sporangier och producerar 2-15 miljoner sporer.

Fenologi

Redan i mitten av maj börjar de nya plantorna av 
Botrychium virginianum att visa sig. De skjuter 
upp ur marken med bladflikarna ihopvikta under 
det krökta bladskaftet. Utvecklingen går sedan 
långsamt. Det tar närmare två veckor innan blad 
och stjälkar är fullt utsträckta samt ytterligare en 
tid innan sporställningens flikar vecklats ut. Spor
kapslarna öppnar sig i regel från slutet av juli till 
början av augusti. Sporspridningen sammanfaller 
ungefär med skogsknipprotens Epipactis helle- 
borine blomning.

Nästa års planta finns utbildad i stjälkbasen 
redan på våren men tillväxer under säsongen. Om 
plantan bryts av, vilket ofta inträffar, skjuter den 
inga nya skott under säsongen.

Biotoper

Biotopen på de undersökta lokalerna redovisas 
schematiskt i lokalförteckningen (tabell 1).

Hyggen med plantskog (5-20-åriga bestånd)
Nio lokaler där Botrychium virginianum växer på 
hyggen har påträffats. Skogen avverkades på 
1960- eller 1970-talet. Plantskogens ålder är mel
lan 5 och 20 år, vilket innebär att granarna är
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Fig 7. IR-foto över del av det flygbildstolkade området mellan Gästrikland och Uppland. I nedre delen av bilden 
syns Storfjärden i Dalälven. De avgränsade ytorna utgör 30-åriga tallbestånd uppkomna efter stormen 1954. Pilarna 
markerar växtplatser för stor låsbräken. Blå ytor är nyupptagna hyggen och ljusrosa ytor är äldre hyggen huvudsak
ligen dominerade av piprör. Foto Lantmäteriet. Godkänt för spridning 890420.
Infrared picture of part of the studied area. 30 year old stands of Pinus sylvestris are marked. Arrows mark places 
for Botrychium virginianum. Blue areas are newly clearcut areas. Light red areas are older clearcuts where the vege
tation is mainly dominated by Calamagrostis arundinacea.

ungefär så stora som vanliga julgranar. Lokalerna 
är genomgående mycket ojämnt föryngrade med 
stora luckor och inslag av björksly (fig 5A). Stöd
plantering har därför skett på flera av dem.

Dessa växtplatser är mycket individrika. 
Medianvärdet för de nio lokalerna är 146 ex/lokal. 
Andelen fertila individer är förhållandevis hög, i 
genomsnitt 28%.

Plantorna på hyggena är ofta, särskilt i öppna 
lägen, robust byggda. Bladskaftet och den fertila 
delen är kraftiga, den sterila bladdelen däremot 
relativt liten. Huvuddelen av bestånden utgörs av

”småttingar”, vilket antyder att plantorna är 
unga. Detta har bekräftats genom att åldern har 
uppskattats på 32 plantor från fyra lokaler (nr 12, 
22, 33 och 50). Sporofyterna var i genomsnitt 3,9 
år med en spridning från 1 till 8 år. På lokalerna 
12, 33 och 50 påträffades ett- och tvååriga sporo- 
fyter med protallier.

Ungskogar (30-åriga bestånd)

På 31 lokaler har stor låsbräken hittats i öppna 
ungskogar av gran eller tall där fältskiktet domi-
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neras av piprör Calamagrostis arundinacea (fig 
5D). Sådana ungskogar har mycket stor utbred
ning i östra Gästrikland och norra Uppland. De 
har till stor del uppkommit efter vinterstormen 
1954, som drabbade framför allt Gästrikland med 
förödande kraft. I den sydöstra delen av land
skapet stormfälldes skog motsvarande ca 15 års- 
avverkningar (Sundby 1982). Dessa områden bär 
idag trettioåriga skogar, som domineras av tall 
med inslag av gran på fuktig mark. De har huvud
sakligen föryngrats manuellt. Sedan virket till
varatagits, vilket vid denna tid fortfarande skedde 
med häst, brändes marken och frösåddes eller 
planterades. På 60-talet röjdes de manuellt med 
motorsåg. Då bekämpades också lövsly med 
hormoslyr, vilket förklarar avsaknaden av löv i 
bestånden.

Medianvärdet för förekomsternas storlek i 
dessa ungskogar är 26 ex/lokal. Variationen är 
dock avsevärd. Två bestånd med granungskog vid 
Dalen i Gästrikland (lokal 49) visade sig vid 
finkamning innehålla 268 resp 511 exemplar. I 
genomsnitt är bara 20% av plantorna fertila.

Botrychium virginianum har också hittats i 
ungskogar där piprör är mindre framträdande. På 
Hälsinglands enda kända lokal är t ex inslaget av 
piprör mycket blygsamt. I alla andra avseenden 
liknar lokalen ungskogarna i Gästrikland och 
Uppland. Några lokaler med äldre, upp till 50- 
åriga ungskogar har också påträffats. Dessa kate
gorier representeras av biotop D i tabell 1.

Plantorna i ungskogarna är oftast klena och 
gängliga. Sporställningarna är i regel inte lika 
yppigt utvecklade som på hyggena. Även här finns 
dock stora variationer. Åldern har bestämts på tio 
plantor från fyra lokaler (nr 8, 29 och två delloka
ler på 49). Plantorna var i genomsnitt minst 10 år 
med en spridning från minst 9 till minst 12 år.

Gamla skogar (70-100-åriga bestånd)
Sex växtplatser för Botrychium virginianum har 
påträffats i gammal skog. Lokalerna utgörs av 70- 
100-åriga granskogar med mer eller mindre ut- 
glesat fältskikt (fig 6A). Botrychium virginianum 
växer därför öppet och är lätt att upptäcka (fig 
6B). Lokaler med gammal skog torde därför inte 
vara underrepresenterade i materialet trots att de 
inte särskilt eftersökts. På den i särklass rikaste 
lokalen (nr 44) med denna biotop är dock skogen 
glesare och fältskiktet yppigare.

Fig 8. 1-2-åriga sporofyter av stor låsbräken med pro- 
tallier. Överboda, Uppland. Foto förf 5.1989.
1-2 year old sporophytes of Botrychium virginianum 
with prothallia.

De flesta lokalerna hyser bara enstaka exem
plar. Medianvärdet är 7 ex/lokal. En förhållande
vis stor andel är dock fertila - i genomsnitt 40%. 
På en av lokalerna (nr 43) är arten av allt att döma 
utgången i denna biotop, då den inte setts på sex 
år.

En planta insamlades på lokal 49 för ålders- 
bestämning. Denna, som hade mycket kraftigt ut
vecklat rotsystem, var minst 11 år och troligen åt
skilligt äldre (fig 9).

Kulturs kapade lokaler
Fyra låsbräkenförekomster har hittats på kultur- 
skapad mark. Lokalerna utgörs av ett igenväxan
de grustag, en sidoficka på en skogsväg samt i två 
fall av dikeskanter intill skogsvägar. Dessa bio
toper betecknas som sekundära.



Tabell 2. De oftast registrerade följearterna till Botrychium virginianum på de undersökta lokalerna. Siffrorna efter 
artnamnen anger antalet registreringar.
Vascular plants within 30 cm from Botrychium virginianum in three habitats: Hyggen med plantskog clearcut areas 
with young plants of spruce. Piprörs dominerad ungskog 30 year old coniferous forest with Calamagrostis arundina- 
cea. Gammal skog 70-100 years old spruce forest. The figures after the names of species are the number of times the 
species has been recorded.
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Hyggen med plantskog (10 registreringar)
Piprör Calamagrostis arundinacea 10
Gran Picea abies 10
Algört Filipendula ulmaria 8
Stenbär Rubus saxatilis 8
Skogsviol Viola riviniana 7
Glasbjörk Betula pubescens 7
Vitpyrola Pyrola rotundifolia 7
Blåsippa Hepatica nobilis 6
Vårärt Lathy rus vernus 6
Skogsnäva Geranium sylvaticum 6
Hästhov Tussilago farfara 6
Vitsippa Anemone nemorosa 5
Smultron Fragaria vesca 5
Blodrot Potentilla erecta 5
Tall Pinus sylvestris 4
Liljekonvalj Convallaria majalis 4
Ekorrbär Maianthemum bifolium 4
Humleblomster Geum rivale 4
Kärrtistel Cirsium palustre 4
Lungört Pulmonaria officinalis 4
Tvåblad Listera ovata 3
Bergslok Melica nutans 3
Brudborste Cirsium heterophyllum 3
Underviol Viola mirabilis 3
Strätta Angelica sylvestris 3
Låsbräken Botrychium lunaria 3
Gullris Solidago virgaurea 3
Gulvial Lathyrus pratensis 3
Slidstarr Carex vaginata 3
Piprörsdominerad ungskog (34 registreringar) 
Piprör Calamagrostis arundinacea 34 
Algört Filipendula ulmaria 28 
Stenbär Rubus saxatilis 26 
Blåsippa Hepatica nobilis 24 
Vitsippa Anemone nemorosa 23 
Gran Picea abies 23 
Vårärt Lathyrus vernus 21

Tall Pinus sylvestris 18 
Liljekonvalj Convallaria majalis 16 
Tvåblad Listera ovata 13 
Ekorrbär Maianthemum bifolium 13 
Ormbär Paris quadrifolia 13 
Hästhov Tussilago farfara 11 
Blodrot Potentilla erecta 11 
Skogsnäva Geranium sylvaticum 10 
Smultron Fragaria vesca 8 
Brudborste Cirsium heterophyllum 8 
Strätta Angelica sylvestris 8 
Gullris Solidago virgaurea 8 
Humleblomster Geum rivale 1 
Skogsviol Viola riviniana 1 
Bergslok Melica nutans 6 
Lungört Pulmonaria officinalis 6 
Harsyra Oxalis acetosella 5 
Underviol Viola mirabilis 5 
Örnbräken Pteridium aquilinum 5 
Grönkulla Coeloglossum viride 4 
Låsbräken Botrychium lunaria 4

Medelålders skog (6 registreringar) 
Gran Picea abies 6 
Blåsippa Hepatica nobilis 6 
Algört Filipendula ulmaria 5 
Stenbär Rubus saxatilis 5 
Liljekonvalj Convallaria majalis 4 
Underviol Viola mirabilis 4 
Vitsippa Anemone nemorosa 3 
Vårärt Lathyrus vernus 3 
Ekorrbär Maianthemum bifolium 3 
Skogsknipprot Epipactis helleborine 3 
Guckusko Cypripedium calceolus 3 
Piprör Calamagrostis arundinacea 2 
Bergslok Melica nutans 2 
Gullris Solidago virgaurea 2 
Hästhov Tussilago farfara 2

Markförhållanden

Markförhållandena på de undersökta lokalerna är 
med några få undantag anmärkningsvärt lik
artade. Arten verkar ha mycket bestämda miljö
krav, där humustäckets pH, tjocklek och förmult- 
ning samt grundvattnets nivå, rörlighet och kalk- 
halt troligen är nyckelfaktorer.

I de primära biotoperna uppträder Botrychium 
virginianum på frisk eller något fuktig skogsmark i 
anslutning till sluttningar eller svackor i terrängen 
där kalkrikt grundvatten genomsilar marken nära 
ytan. Detta indikeras förutom av topografin av

vegetationens yppighet och artsammansättning. 
Arten skyr mark med stagnerande yt- eller grund
vatten. Lokalerna är fria från sten och block, vil
ket torde bero på att den ursprungliga moränen 
täcks av ursvallat finmaterial (lera-grus och små
sten). Jordmånen är ej podsolerad och får beteck
nas som brunjord. Utmärkande för markprofilen 
är det kraftiga humustäcket (ca 20 cm) med en 
mårliknande, huvudsakligen organisk, övre del 
och en kraftig aggregerad och mineral jordsinblan- 
dad nedre del.

På lokalerna intill skogsvägar växer dock arten 
direkt i minerogent material.
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Följearter

Fältskiktet på hygges- och ungskogslokalerna i 
Gästrikland och Uppland domineras av en enda 
art, piprör Calamagrostis arundinacea. Detta är 
för övrigt den kanske vanligaste kärlväxten i om
rådet. På de flesta lokalerna är marken fullstän
digt täckt av gräsets stora, yviga tuvor. Botry- 
chium virginianum växer, dold av överhängande 
blad och strån, i de gropar som bildas mellan 
tuvorna (fig 5C). I botten av groparna är växt
täcket glest, vilket tycks vara betydelsefullt. På 
några lokaler är örnbräken Pteridium aquilinum 
dominerande. Det är också vanligt att man finner 
enstaka eller grupper av små, taniga plantor under 
uppväxande smågranar, där den djupaste skugga 
råder och inga andra örter förmår växa.

Till vegetationens karaktärsarter hör också 
hästhov Tuss dago farfara, vitsippa Anemone 
nemorosa, blåsippa Hepatica nobdis, älgört Fili- 
pendula ulmaria och vårärt Lathyrus vernus (fig 
5B). Vårärten är en utmärkt ledart. Detsamma 
gäller andra kalkgynnade växter, t ex underviol 
Viola mirabilis, tvåblad Listera ovata och lungört 
Pulmonaria officinalis (den senare felar dock i 
kustområdet). Inte sällan får Botrychium virginia
num också sällskap av låsbräken B. lunaria. De 
vanligaste följearterna framgår av tabell 2.

De viktigaste följearterna i de yngre succes- 
sionsstadierna återfinns, som framgår av tabellen, 
också på lokalerna med äldre skog. Vegetationen 
är dock avsevärt glesare, framför allt beroende på 
att pipröret inte kan dominera som i de öppna 
ungskogarna.
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Plantornas fördelning inom lokalerna

Botrychium virginianum är sällan jämnt spridd 
inom lokalerna. Den är för det mesta koncentre
rad till en eller flera ytor, jämte något enstaka, 
ibland rikt sporbärande, exemplar vid sidan av 
dessa. På ytor i närheten letar man den förgäves. 
Detta egenartade uppträdande, som den ju för öv
rigt har gemensamt med andra Botrychium-arter, 
är särskilt uttalat på hyggeslokalerna. Ytor på 
några få kvadratmeter kan här vara mycket indi
vidrika. På lokal 22 noterades t ex 75 ex inom en 
ca m -stor yta. Dessa ytor, som inte är lika kraftigt 
övervuxna av piprör och hyser massor av små indi
vider, har jag tolkat som etableringsytor. Med 
detta avses att arten är under etablering eller nyli-

Fig 9. Minst 11-årig men troligen över 50 år gammal 
sporofyt av Botrychium virginianum från 70-årig ängs- 
granskog vid Dalen i Gästrikland. Foto: Peter Ståhl maj 
1989.
A sporophyte of Botrychium virginianum from a herb- 
rich, c. 70 year old spruce forest. The specimen is, accor
ding to the number of remnants of leaves and the length 
of the rhizome, at least 11 years old and probably more 
than 50 years.

gen har etablerats. I två fall har detta också kun
nat beläggas genom fynd av protallier (fig 8).

I gammal skog är arten jämnare fördelad.

Inventering med IR-flygbilder

1988 gjordes i all enkelhet ett försök att hitta nya 
lokaler för Botrychium virginianum med hjälp av 
infraröda flygbilder. Det undersökta området är 
det topografiska kartbladet 13H SO i det kalkrika 
gränsområdet mellan Uppland och Gästrikland.

IR-flygbilder i skala 1:60 000 granskades i inter- 
pretoskop på Lantmäteriverket. Med ledning av 
hur kända förekomster för arten inom området 
såg ut avgränsades ett 30-tal bestånd med 30-årig 
tallungskog med rik undervegetation där topo
grafi och markförhållanden föreföll lämpliga (fig 
7). Inom de 5-10 ha stora ytorna markerades plat
ser som föreföll särskilt viktiga att besöka.
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För att underlätta letandet förlädes fältkont
rollerna till våren och försommaren då piprörs- 
tuvorna, som annars döljer arten, ännu är out
vecklade. När vitsippornas blomning är över är 
det lämpligt att börja inventera arten. De flesta 
fältkontrollerna gjordes därför i slutet av maj.

Botrychium virginianum hittades på 12 av 23 
kontrollerade ytor. Tre av de kontrollerade 
ytorna låg i utkanten av det kalkrika området och 
där blev arten inte funnen. Kalkpåverkan var här 
sannolikt för svag för att uppfylla artens krav. 
Arten hade troligen upptäckts på ytterligare några 
av de inventerade ytorna om den hade sökts mera 
ihärdigt.

Oavsett detta är träffsäkerheten vid lokalsök 
med hjälp av IR-bilder anmärkningsvärt hög 
(52%). IR-flygbilder, som hittills huvudsakligen 
utnyttjats för vegetationskartering, kan alltså vara 
ett överlägset hjälpmedel även vid floristisk inven
tering. I varje fall kan Botrychium virginianum in
venteras mycket framgångsrikt med denna teknik.

Allmänt om artens biologi

Hos alla ormbunksväxter förekommer genera
tionsväxling mellan gametofyt (hos ormbunkar 
benämnt protallium) och sporofyt. Gametofyten, 
som hos Botrychium virginianum är en centi- 
meterlång underjordisk kropp, bildar på sexuell 
väg embryot till den egentliga ormbunken. Game
tofyten beskrevs för första gången av Jeffrey 
(1898) från ett stort material bestående av flera 
hundra insamlade exemplar i olika utveckling.

Protalliet infekteras i ett tidigt skede av svamp- 
hyfer och är helt beroende av svampen för sin 
näringsförsörjning och utveckling. Mykorrhizan 
är en s k VA-mykorrhiza som förekommer hos de 
flesta landväxter. Ur protalliet växer först sporo- 
fytens rot fram. Rötterna infekteras av nya 
svamphyfer från den omgivande jorden. De bildar 
också VA-mykorrhiza och har en gynnsam inver
kan på sporofytens tillväxt (Nair & Mahabale 
1975). När sporofyten bildas dör svampkompo
nenten i protalliet. Det senare förtvinar efter hand 
men även på upp till 8 år gamla plantor har kvar- 
sittande protallier konstaterats (Jeffrey 1898).

Mykorrhizan inom familjen Ophioglossaceae, 
till vilken släktet Botrychium hör, är särskilt flitigt 
studerad. Åtskilliga försök att identifiera de 
mykorrhizabildande svamparna har gjorts. Jeff
rey fann att gametofytens svampar liknade både 
algsvampsläktena Completoria och Pythium.

Efterföljande författare, däribland Nishida 
(1956), placerar svampen i gametofyten inom alg- 
svampgruppen Peronosporales. Nair & Maha
bale, som lyckats isolera mykorrhizasvampen i 
rötter av Ophioglossum och Botrychium, har visat 
att mykorrhizan bildas av pyrenomycetsläktet 
Fusarium, som mest är känt för att vålla snö
mögel. Hos Botrychium virginianum var. dauci- 
folium, hemmahörande i Indien, utgjordes denna 
svamp av Fusarium oxysporum (Nair & Mahabale 
1975).

Sporerna gror långsamt. I näringslösning har 
sporer grott efter 4 månader i mörker (Whittier 
1985). I naturen går groningen sannolikt långsam
mare. Jeffrey (1898) anger att den fördröjda spor- 
groningen kan vara en anpassning för att sporerna 
skall nå lämpligt markdjup. Många av de protal
lier som Jeffrey (1898) studerade hittades 10 cm 
eller mer ned i marken. De protallier som jag sett 
har funnits på ungefär samma djup.

Soltis & Soltis (1986) har med hjälp av elektro- 
fores visat att självbefruktning troligen är vanlig 
inom arten.

Föryngring och etablering

Släktet Botrychium saknar organ för vegetativ 
spridning. Föryngringen sker därför uteslutande 
genom utveckling av nya plantor från sporer. Hos 
Botrychium virginianum är föryngringen uppen
barligen starkt knuten till tidiga stadier i barrsko
gens succession. Åldersbestämningarna visar att 
etableringen sker i 5-årig till minst 15-årig ung
skog. Plantornas ålder och storleksfördelning an
tyder att etableringen sker etappvis. Det är natur
ligt att tänka sig att det först utvecklas enstaka 
plantor ur långspridda sporer, och att det i nästa 
steg sker en massiv intern rekrytering genom lokal 
sporspridning.

Etableringen tycks i rätt stor utsträckning ske 
på öppna fuktiga ytor med låg örtvegetation, men 
har också konstaterats i tätt lövsnår på ett hygge.

I den äldre slutna skogen sker troligen sällan 
eller aldrig någon etablering av nya plantor. De 
oftast enstaka individer som sällsynt påträffas i 
äldre bestånd (fig 9) är sannolikt rester som över
levt från hyggesfasen. Sådana individer skulle allt
så vara nästan lika gamla som skogen.

Föryngringen har troligen upphört redan i de 
30-åriga skogarna. I varje fall har inga småplantor 
eller unga individer konstaterats där. Individanta
let är dessutom lägre än på hyggena. Flera av
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dessa förekomster, som kontrollerades mellan 
1984 och 1989, förefaller också vara i avtagande. 
Etableringen tycks alltså huvudsakligen vara knu
ten till senare delen av hyggesfasen.

Förekommer vilstadier?

Det går med ledning av denna undersökning inte 
att helt utesluta möjligheten att Botrychium virgi- 
nianum har underjordiska vilstadier. Vila skulle 
kunna inträda när förhållandena blir ogynn
samma, t ex när skogen sluter sig. Det vilande 
organet kan vara protallier eller övervintrings
skott. Det förra förefaller kanske rimligast efter
som protallierna är bäst organiserade för ett 
underjordiskt liv. Detta skulle innebära att protal
lier bildas i sena successioner men inte befruktas, 
eller att de ligger vilande från hyggesfasen för att 
aktiveras när marken öppnas på nytt. Detta borde 
innebära att arken dyker upp relativt tidigt under 
hyggesfasen. Inga lokaler i tidiga hyggesfaser är 
emellertid kända. De plantor som åldersbestämts 
från hyggen är inte heller så gamla att de kan ha 
utvecklats under början av hyggesfasen. Samma 
invändningar kan förstås göras mot antagandet att 
arten har vilande övervintringsskott.

Populationsdynamik

Det är med en förbluffande träffsäkerhet Botry
chium virginianum kan letas upp med ledning av 
vegetation och markförhållanden. Av allt att 
döma har den intagit alla lämpliga lokaler av 
någorlunda storlek inom kalkområdet i Gästrik
land och Uppland. Förutsatt att arten inte bildar 
långlivade vilstadier måste den ha etablerat sig på 
de allra flesta lokalerna ungefär samtidigt som den 
nya skogen. Även om arten har vissa möjligheter 
till vila eller underjordiskt liv måste dess förmåga 
till spridning och nyetablering vara avsevärd.

Populationen i Gästrikland och norra Uppland 
är uppenbarligen rörlig och växlar i storlek bero
ende på svängningar i skogens åldersfördelning. 
Det stora antalet nya primära biotoper som skapa
des efter stormfällningen 1954 kan ha medfört en 
ökning av populationen inom detta område.

Numerär

Litteraturuppgifter om lokaler där Botrychium 
virginianum noterats i mer än ett fåtal exemplar är 
mycket ovanliga. Av de uppgifter som till dags

dato publicerats (bortsett från fynd inom det in- 
tensivinventerade området) toppar den klassiska 
lokalen i Tåsjö i Ångermanland med 450 ex 1927 
(Nilsson & Gustafsson 1979), Guldsmedshyttan i 
Västmanland med 200 ex 1983 (Nilsson & Gus
tafsson 1985) och Säivisnäs i Norrbotten, två loka
ler med ca 50 ex 1956 (Nilsson & Gustafsson 
1979).

I Gästrikland och Uppland är f n 15 lokaler kän
da där arten förekommer med mer än 50 ex (se ta
bell 1). Lokal 50 hyser den största kända förekom
sten i landet. Här räknades 562 exemplar 1989. 
Det fanns säkert åtskilligt fler eftersom genom
räkningen gjordes mycket översiktligt.

Status

Botrychium virginianum betraktas idag som sår
bar och anses av de flesta bedömare vara på stark 
tillbakagång i Sverige och i resten av Norden. 
Artens strategi gör det inte helt lätt att påvisa en 
sådan trend. Chanserna att finna arten på gamla 
lokaler är inte särskilt stora. Uppföljning och 
kontroller av gamla lokaler, så som gjordes inom 
Projekt Linné, resulterar därför alltid i att man 
tycker sig se en negativ trend. Att jämföra antalet 
gamla lokaler med antalet aktuella är också 
vanskligt eftersom de förra har dokumenterats 
under en mycket längre tid.

Det är uppenbart att Botrychium virginianum 
hyser mycket vitala förekomster i kalkområdet i 
norra Uppland och angränsande delar av Gästrik
land. Det är väl också troligt att arten är förbisedd 
även i andra delar av landet. Den borde därför 
kunna föras till en lägre hotkategori.

Förhållande till bete och slåtter

Både Ingelög m fl (1987) och Nilsson & Gustafs
son (1979) anser att Botrychium virginianum miss
gynnats av upphörande slåtter och skogsbete. Det 
är uppenbart att arten vuxit i slåtter- och/eller 
betesmark på några av de äldre lokalerna. Bl a 
fanns de omvittnat rika förekomsterna i Tåsjö i 
örtrika slåtterängar och beteshagar.

Den skogsstruktur, med utglesat trädskikt och 
talrika gläntor, som upprätthölls av skogsbetet 
passade säkert arten utmärkt. Den direkta påver
kan av slåtter och bete är däremot med säkerhet 
negativ, eftersom arten inte skjuter nya skott efter 
att ha blivit avslagen. Sporspridningen sker dess
utom på sensommaren (i augusti) efter slåttern.
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Många plantor försvinner genom slitage och bete 
under säsongen. Vid flera tillfällen då återbesök 
gjorts samma år har bara bladskaftet funnits kvar. 
Sannolikt har plantorna betats av älg, rådjur eller 
hare. Växten är mycket skör och tål inte slitage, 
något som måste tas i beaktande när man vistas på 
lokalerna. De stora, överhängande piprörs- 
tuvorna som döljer arten på lokaler i Gästrikland 
och Uppland utgör nog ett viktigt skydd inte bara 
mot uttorkning utan även mot bete och slitage.

I vilken utsträckning arten dragit fördelar av 
slåtter och skogsbete är därför osäkert. Kanske 
gynnades arten först när betesbruket upphörde 
eller avtog i omfattning. Äldre former av skogs
bruk, i synnerhet plockhuggning och blädning, 
torde mer odelat ha gynnat arten.

Skogsbruk

I dagens hårt mekaniserade och storskaliga skogs
bruk är artens överlevnad inte självklar. Kal
avverkning utgör i sig inget hot, utan är snarare en 
förutsättning för artens fortlevnad i kultur
skogslandskapet. Stubbrytning, markberedning, 
skyddsdikning och vägdragning är kanske de för 
närvarande allvarligaste hoten.

Eftersom artens ståndortsamplitud är mycket 
snäv med avseende på grundvattnets nivå, rörlig
het och kalkhalt är, såsom Mascher (hos Ingelög 
m fl 1987) påpekat, ingrepp som kan förändra vat
tenbalansen särskilt allvarliga. Trots att Botry- 
chium virginianum sällan växer på mark som nor
malt kan anses vara i behov av skyddsdikning sker 
planläggningen och utförandet ofta så schablon- 
artat att potentiella lokaler ändå kan skadas.

Markberedning (harvning eller högläggning) 
utföres rutinmässigt på de flesta hyggen idag, i 
synnerhet på mark med tjockt humustäcke och tät 
ört- och gräsvegetation. I princip torde alltså alla 
potentiella växtplatser för Botrychium virginia
num markberedas. Fram till 1988 har stubbryt
ning i stor skala bedrivits i norra Uppland och 
Gästrikland. Stubbarna har tagits upp med gräv
skopor. Det leder till en radikal omrörning av 
humustäcke och mineraljord. Hur stor låsbräken 
och andra skogsväxter påverkas av detta är okänt.

Skydd, vård och hänsyn

Ett statiskt skydd av enskilda växtlokaler är inget 
meningsfullt sätt att trygga en art som Botrychium 
virginianum. Lokaler som skyddas måste också

vårdas. Viktigast är att skogsträden hålls tillbaka 
till förmån för fältskiktets arter. Detta torde kun
na ske genom återkommande röjning av ungskog 
eller upptagande av nya kalytor om äldre skog 
ingår i skyddsområdet. Att skydda och sköta till
räckligt många lokaler för att garantera artens 
framtid blir dock kostsamt och arbetskrävande.

Rimligen borde skogsbruk kunna bedrivas med 
sådan hänsyn till arten att dess framtid inte även
tyras. Det måste även i detta sammanhang under
strykas att man inte får betrakta artens förekom
ster som statiska. Hänsyn måste tas till alla poten
tiella lokaler oavsett den aktuella skogsstruktu- 
ren. Särskilt viktigt är detta inom ett större lokal
område som har förutsättningar att hysa livskraf
tiga populationer av arten. Lyckas man tillämpa 
detta synsätt garanteras framtiden inte bara för 
Botrychium virginianum utan även för guckusko 
Cypripedium calceolus, nästrot Neottia nidus-avis 
och många andra högt värderade skogsväxter.
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The hypogeous Genea hispidula Berk. & Br. ex Tul. (Geneaceae, Ascomycetes) is reported 
from several localities in SW Sweden. The Swedish material is described. All finds were made 
under Corylus shrubs in deciduous woods on light moraine. The Nordic distribution of the 
species is shown in a map.
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Släktet Genea av ascomyceterna omfattar ca tjugo 
arter, alla hypogeiska (”tryfflar”), och är känt 
från Europa, USA, Canada, Mexiko och Japan 
(Szemere 1965, Gilkey 1954, Trappe 1979, 
Trappe & Guzmån 1971, Imai 1933). Fruktkrop
parna har en tydlig morfologisk skillnad mellan 
bas och topp och bildar en mynningsförsedd hål
kula. Ytan är brun eller svart och kan vara kal 
eller hårig, vårtig eller nästan slät. Hymeniet täcks 
av ett epithecium, sporsäckarna är cylindriska och 
har åtta sporer ordnade i en rad. Askosporerna är 
hyalina, brett elliptiska till subsfäriska och har en 
kraftig, vårtig ornamentation.

En presentation av de åtta arter som anses före
komma i Europa har lämnats av Szemere (1965). 
Tre arter har hittills rapporterats från Norden: G. 
klotzschii (Danmark), G. verrucosa (Danmark, 
Sverige) och G. hispidula (Danmark, Norge; 
Lange 1948, 1956, Eckblad 1954, 1981, Kers 
1979). Härmed verifieras G. hispidula även från 
Sverige.

Arten påträffades första gången 1985 vid Hus
kvarna av Roland Carlsson, Lekeryd. Övriga 
förekomster har upptäckts under våra gemen
samma tryffelresor.

Genea hispidula skiljer sig tydligt från de andra 
två nordiska arterna genom att fruktkroppen är 
hårig och nästan slät. Väggen blir dessutom inte så 
kraftigt inveckad som hos dessa och sporerna har 
en annan ornamentation. Förutom i de tre nor
diska länderna är arten känd även från England, 
Frankrike, Nederländerna, Belgien, Västtysk
land, Schweiz, Italien, Ungern, Polen samt västra

USA (Maine, New Hampshire, Michigan). Upp
gifterna om utbredningen har jag hämtat ur föl
jande litteratur: Hawker 1954, Tulasne & Tulasne 
1851, de Vries 1971, Heinemann 1969, Hess 1894, 
Winterhoff & Krieglsteiner 1984, Knapp 1940, 
Schwärzei 1970, Mattirolo 1903, Ceruti 1960, Sze
mere 1965, Lawrynowicz 1988, Gilkey 1954.

Beskrivning av svenskt material

Fruktkropp tillplattat rundad, upp till 9 mm bred 
och 6 mm hög, de minsta fruktkropparna 3-4 mm 
breda, dessa ofta sfäriska, sällan grunt skålfor- 
made till skivformade. Fruktkroppen jämnt av
rundad eller något bucklig, ljust brun som färsk, 
mörknar efter intorkning, brunhårig. Mynningen 
apikalt riktad, något nedsänkt hos äldre frukt
kroppar, cirkelrund eller något oregelbunden, 
ibland sammanpressad till en långsmal springa. 
Fruktkroppens bas har en mycket kort, klump- 
formad fot från vilken utgår en myceltuss. Hål
kulans yttre och inre yta har samma bruna färg, 
den inre ytan är dock kal eller obetydligt hårig. 
Mycel mörkt rostbrunt, sparsamt förgrenat, hyfer- 
na 4—8(—10) /xm breda, väggen ca 1 /un tjock, slät 
eller lokalt med 0,5-1,0 /xm höga, glest strödda 
papiller. Fruktkroppens vägg vit i snitt, 0,5-1 mm 
tjock, bestående av tre skikt: peridiet (ytterst), 
hymeniet samt epitheciet. Peridiet och epitheciet 
har en likartad uppbyggnad och begränsas utåt av 
ett brunt cellskikt. Peridiet ca 250 /xm tjockt, 
pseudoparenkymatiskt, ytan hårig samt med 
mörkbruna fläckar och låga papiller, de yttre cel
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lerna avrundade, upp till 40 pm breda och med 2 
(U.m tjock vägg. Huvuddelen av peridiet av hya- 
lina, tunnväggiga celler, inåt övergående i ett 
subhymenialt skikt av tunna, långsträckta hyfer. 
Håren mörkt rödbruna, raka, enkla, upp till 0,6- 
0,7(—1,0) mm långa, nära basen upp till 15 gm 
breda och med 2-3,5 pm tjocka väggar, sep- 
terade, apikalt avsmalnande. Hymeniet enkelt, 
palissadformat, kontinuerligt, ca 400 pm högt, av 
sporsäckar och parafyser samt täckt av ett epi- 
thecium, subhymeniala sporsäckar utvecklas ej. 
Parafyser (deras fria element) något längre än 
sporsäckarna, obetydligt förgrenade nertill, tråd- 
formade, hyalina, rikt septerade, 1,5—2,5(—4,0) 
pm tjocka, uppåt ofta ansvällda samt övergående 
till korta celler och till den mera vidlumiga delen 
av epitheciet. Epithecium pseudoparenkymatiskt, 
150-250 pm tjockt, övervägande hyalint, de yttre 
cellerna mörkt rödbruna och upp till 32 X 55 pm i 
diameter, med 2 /rm tjock vägg. Epitheciets yta 
ojämn, med låga, flacka papiller av mörk färg från 
vilka det ibland utgår korta hår eller knippen av 
tätt sammanhållna hyfer, dessa knippen upp till 
200 gm höga och 35 pm breda. Sporsäckar cylind
riska, 270-300 gim långa och 25-30 pm breda, av
smalnande till ett kort skaft, hyalina, väggen 1 pm 
tjock, med åtta sporer i en rad, toppen avrundad, 
utan öppningsmekanism. Askosporer brett ellip- 
tiska, hyalina, (21—)28—34 x (18—)21—25 pm (exkl 
ornamentation), med en eller två oljedroppar, 
väggen slutligen 2-3 pm tjock. Ornamentation 
(perispor) 2-3(^t) gtm hög, av tätt ställda papiller, 
halvsfäriska eller ibland något kantiga i tvärsnitt, 
2-4(-7) gun breda, 10-12 st per sporens längdaxel, 
toppen avrundad eller flack.

Fruktkropparna uppges maximalt kunna bli 1,2 
cm breda (Hawker 1954, Lange 1948, 1956). Upp
fuktat material blir helt svart efter intorkning. 
Öppningen är morfologiskt riktad uppåt. Sekun
därt kan den bli sidoställd genom att delar av väg
gen tillväxer olika kraftigt. När fruktkroppar ut
vecklas sammangyttrade kan de bli horisontellt 
orienterade från en sammanfallande bas varvid

öppningarna kommer att riktas utåt åt var sitt håll. 
Sporerna kan anta en svag gul nyans efter expone
ring i luft. Sporernas mått visar god överensstäm
melse med det övriga nordiska materialet. Upp till 
40 fim långa sporer (exkl ornamentation) har 
noterats från England och Nederländerna (Haw
ker 1954, de Vries 1971). Något vitaktigt mycel i 
jorden runt fruktkropparna har inte observerats. 
Ett sådant förekommer hos G. verrucosa och G. 
klotzschii (Hawker 1954, Kers 1979). Hos alla 
undersökta fruktkroppar har det funnits spor
säckar med sporer, även hos de minsta som endast 
mäter 3 mm i bredd. Detta är något överraskande 
eftersom även stora fruktkroppar hos G. verru
cosa ännu kan sakna sporsäckar. Det är möjligt att 
det föreligger en skillnad mellan arterna vad be
träffar vid vilken ontogenetisk ålder som spor
säckarna börjar utvecklas.

Insamlingen av det nordiska materialet har 
skett under eftersommaren fram till senhösten 
(8.8.-22.11.). De flesta fynden har gjorts från mit
ten av september till mitten av oktober.

Utbredning i Norden

Arten är nu känd från Danmark, Norge och Sve
rige (fig 2). I Danmark är insamlingarna koncen
trerade till Själland och till trakten runt Randers 
på Jylland. Orsaken till dessa koncentrationer är 
att dessa regioner blivit särskilt väl undersökta. 
Fyndtätheten runt Randers antyder att arten kan 
vara tämligen allmän i Danmarks lövskogar.

Det är anmärkningsvärt att arten inte har på
träffats i de östra delarna av södra Sverige trots 
mångårigt sökande där. Inte heller har jag funnit 
den på de hassellokaler som jag undersökt i Da
larna (Siljanstrakten, vid Borlänge, Säter). Det är 
tänkbart att svampen verkligen har den sydväst
liga utbredning hos oss som kartan antyder.

Förekomstsätt, växtmiljö

Arten har påträffats i örtrik lövskog på lätt, mull
rik moränjord. I Småland och Västergötland har

Fig 1. Cenea hispidula. - A: Fruktkropp i lodrätt tvärsnitt. - B, C: Unga fruktkroppar i snitt. - D: Fruktkropp med 
inveckad vägg. - E: Delar av myceltrådar från fruktkroppens bas. - F: Knippe av hår från epitheciets yta. - G: Asko
sporer, den högra i optiskt tvärsnitt. - H: Sporsäck och sporsäcksanlag. -1: Fruktkroppsväggen i tvärsnitt. - J: Api- 
kala delen av två parafyser.
Genea hispidula. - A: Ascocarp in median vertical section. - B, C: Young ascocarps, sectioned. - D: Ascocarp with 
invaginated wall. - E: Portions of mycelium from the base of an ascocarp. - F: Bundle of hairs from the epithecial 
surface. - G: Ascospores, the right one in optical section. - H: Ascus and ascus primordia. - I: Part of section 
through ascocarp. - J: Apical portions of some paraphyses. - A I: Kers & R. Carlsson 8712. B H: Kers & R. Carls
son 8838. C E F J: Kers & R. Carlsson 8834. D G: Kers & R. Carlsson 8851.
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Fig 2. Utbredningen av Genea hispidula i Norden.
The distribution of Genea hispidula in the Nordic coun
tries.

de dominerande vedväxterna varit ek och hassel. 
De värmländska lokalerna faller norr om ekens 
spontana förekomst. Där har arten påträffats i 
nordliga utpostlokaler för rik förekomst av hassel. 
Dessa lokaler är även anmärkningsvärda genom 
sin rika örtflora.

Svampen har påträffats under hassel på samt
liga svenska lokaler. Detta betyder inte att arten 
är bunden till just hassel. I Norge har den även 
förekommit i granskog (med inslag av hassel?) 
samt under ek och bok (Eckblad 1954, 1981 samt 
insamlingar i S). I Danmark har den noterats 
under hassel och ek och från rätt öppen, gammal 
bokskog (Lange 1948, insamlingar i C).

I Sverige har vi funnit svampen på markytor 
som skuggats av buskar och träd, alltså där ört
vegetationen är starkt utglesad. Fruktkropparna 
förekom inom små ytor och ibland tätt tillsam
mans, helst nära mineralj ordsytan och ner till 1 cm 
djupt. På en lokal (Gräsmark) förekom frukt
kropparna innästlade bland det grunt liggande vit- 
sippsrhizomet.

Fruktkropparna är svåra att upptäcka eftersom 
de är bruna, små och har vidhäftande jordpar
tiklar.
För uppgifter om det norska och danska herbariemate- 
rialet och dess lokaler ber jag att få framföra ett tack till 
prof F.-E. Eckblad och konservator Anne-Elise Torkel- 
sen i Oslo och dr Henning Knudsen i Köpenhamn.

Nordiskt material

Sverige
Småland. Huskvarna, Bondberget strax S om staden, 
Österängen invid Öxnehaga. Ek, hassel samt inslag av 
gran. 10.9.1985 R. Carlsson 343 (S), 5.10.1985 R. Carls
son 344 (S), 22.10.1985 R. Carlsson 345A (S). - Väster
götland. Grevbäck sn, 600 m OSO om Grevbäcks kyrka. 
Ek och hassel i sluttningen mot Vättern. 16.9.1989 Kers 
& R. Carlsson 9815 (S). - Hemsjö sn, 1 km VSV om 
Edsås, brant sluttning mot sjön Stora Färgen, ovanför 
landsvägen. Ek, hassel, björk, rönn. 14.9.1987 Kers & 
R. Carlsson 8712 (S). - Värmland. Gräsmark sn, vid 
Kalvhöjdens naturreservat, 7,3 km VSV om Gräsmarks 
kyrka, strax V om Borrsjön, 285 m ö h, strax utanför 
norra reservatsgränsen, i nyhuggen kraftledningsgata, 
50 m nedanför vägen. Hassel, asp, lönn, gran, skogstry, 
tibast. 16.9.1988 Kers & R. Carlsson 8851 (S UPS). - 
Torsby sn, byn Hedsätern, längs östra sidan av Övre 
Fryken, 3,5 km SSO om Torsby kyrka, mellan byvägen 
och sjön, övre delen av brant sluttning mot söder, 130- 
135 m ö h. Hassel, gråal. 14.9.1988 Kers & R. Carlsson 
8834 (S). - Östmark sn, Rännberget, högt uppe i östra 
sluttningen, norr om toppstigen, 400-425 m ö h, på flera 
platser inom ett nedåtlöpande stråk med rik förekomst 
av hassel. Hassel, gråal, björk. 15.9.1988 Kers & R. 
Carlsson 8838 (SUPS).

Norge
Akershus. Frogn, NV om Dröbak 1953 F.-E. Eckblad 
(O). - Oslo. Maridalen, vid Skaret 1969 F.-E. Eckblad 
(o). - Rogaland. Eigersund, Egersund, i parken 1963 
F.-E. Eckblad (O). - Hordaland. Bergen, Stend i Fana 
1978 F.-E. Eckblad (Eckblad 1981). - Östfold. Borge 
kommun, Torp, något S om f d Torp bruk. Vid bok, 
nära hassel och al. 19.10.1980 R. Kristiansen s.n. (S). - 
Ulfeng, Svarteklova, under en fjällhylla. Vid ek och has
sel. 15.11.1981 R. Kristiansen s.n. (S).

Danmark
Förkortningar: ABK A. B. Klinge, ML Morten Lange.
Själland. Lille och Store Hareskov 1945,1950 ML (C). - 
Grib Skov vid Nöddebo 1945 ML (C). - Tisvilde Hegn 
1945 ML (C). - Allindelille 1951 ML (C). - Fredrikslund 
Skov 1951 ML (C). - Krogenberg Hegn 1953 ML (C). - 
Rude Skov 1952 ML (C). - Bromme Plantage N om 
Sorö 1966 L. Hansen, E. B. Hansen & ML (C). - Jyl
land. (Gammel) Rye vid Silkeborg 1951 ML (O). - 
Borglumskloster Skov 18 km ESE Hjörring 1953 ABK
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(C). - Hald nära Viborg 1951 ML (C). - Glenstruplund 
Skov nära Assens, Manager 1959 ABK (C). - Dyrby 
Krat nära Manager 1953 ABK (C). - 0ster och Vester 
Veiling Skov nära Randers 1954 ABK (C). - 0strup 
Skov nära Randers 1954 ABK (C). - Fladbro nära Ran
ders 1953 ABK (C). - Rarskov nära Volstrup 16 km V 
om Randers 1954 ABK (C). - Lasten Bakker vid Ran
ders 1954 ABK (C). - Katholm Skov 1960 ABK (C). - 
Hvidding Krat 1954 ABK (C). - Tolne Bakkar 1954 
ABK (C). - Vorning Bavnehoj krat 1954 ABK (C). - 
Blichers Plantage nära Spentrup 1953, 1954 ABK (C). - 
Fussingp, Randers 1953 ABK (C). - Stredkersskov, 
Fussingd 1954 ABK (C). - Hesselbjerg Skov, Fussingd 
1953 ABK (C).
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Rättelse
I häfte 5, 1989, av SBT hade Lars E. Kers en artikel 
om barrtryffeln Hydnotrya michaelis. Det saknades 
några rader i den engelska sammanfattningen, och 
därför trycker vi om hela här:

Kers, L. E. 1989: Barrtryffel, Hydnotrya michaelis, i Sverige. [The truffle Hydnotrya 
michaelis in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 315-322. Lund. ISSN 0039-646X.
Hydnotrya michaelis (Fischer) Trappe (Pezizales) has been the subject of a special search in 
Sweden since 1985. Five localities have been discovered during this period. The Swedish finds 
are distributed from the E central parts of the country to north of the Polar Circle at 66°58’N. 
The altitudes range from about 40 m to 665 m. A map showing the total distribution (Europe, 
N. America) is presented. The extra-Scandinavian localities are cited from the literature. All 
Swedish finds were made in old spruce forest or rarely in mixed spruce - birch forest, in thick 
needle boss under certain trees. The properties of the needle substrate are specific and un
usual. It is suggested that the fungus is partly dependent on the sparse but fairly constant 
moisture noticeable at the mineral soil surface under the needle substrate. These needle com
posts keep slightly moist from beneath even during long periods of drought. The water from 
the ground reaches the surface level in topographically determined, limited spots only. The 
forest ecosystem is estimated to be of long continuity in each locality. This fungus is certainly 
rare in Sweden and can be regarded as threatened by the modern forest management.
Lars E. Kers, Bergius Botanic Garden, Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.



Om Skaftölandets Mentha-arter
SVANTE SUNESON

Harald Fries (1945) upptog i Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar för Skaftö soc
ken endast två Mentha-iormtr, nämligen krans- 
mynta M. aquatica X arvensis (med frekvens
beteckningen flerst.) samt det allmänna åker- och 
trädgårdsogräset åkermynta M. arvensis.

I floran över Skaftö socken (Suneson 1968) 
meddelade jag en förekomst på Skaftölandet av 
den rena arten vattenmynta M. aquatica. Den 
upptäcktes 1959 i Grundsund, där den växer i små 
grunda vattensamlingar i dalsänkan på NV delen 
av Osö. Lokalen upptogs i andra upplagan av 
bohusfloran (Fries 1971) och är även inlagd på en 
utbredningskarta, som upptar 33 lokaler i Göte
borgs och Bohus län. Arten har återsetts på loka
len vid Grundsund vid några tillfällen senare, bl a 
i slutet av augusti 1984, då den sammanlagt hade 
30-40 blomstjälkar. På samma plats finns också 
M. aquatica X arvensis.

I Tillägg till Skaftö flora (Suneson 1980) med
delade jag en förekomst av gråmynta Mentha 
longifolia SO om L. Skaftö (sommarstugetomt vid 
Strömmarna). Arten hade upptäckts här flera år 
tidigare av Gunnar Degelius i sällskap med 
adjunkt Marianne Åberg (sommarboende på L. 
Skaftö). Arten finns på en äldre, ganska opåver
kad naturtomt i en gammal, igenvuxen rabatt på 
den mot väster vettande bergsluttningen, innanför 
stranden och ovanför en liten vik.

Jag har besökt växtplatsen vid flera tillfällen, 
senast hösten 1988. Den 14.9.1988 var beståndet 
ännu i blom, men den 5.10. hade de små ljus
violetta blommorna börjat vissna. Nedanför

rabatten växte bl a några ex av storrams Poly- 
gonatum multiflorum med mogna frukter. Den 
förut enda kända lokalen för denna art på Skaftö
landet är en gammal betesäng 500 m SSO om L. 
Skaftö (Suneson 1968, 1986).

Vid närmare undersökning av tomten den 
5.10.1988 påträffades gråmyntan på ytterligare en 
plats, nämligen på en dikeskant på södra sidan av 
huset, alldeles innanför grinden till tomten. Här 
föreföll arten ha etablerat sig spontant.

I augusti 1988 upptäckte jag grönmynta Mentha 
spicata, som inte noterats tidigare för Skaftö. Ett 
stort bestånd påträffades i ett igenväxande dike 
vid infartsvägen till den sedan länge nedlagda han
delsträdgården i Lunnevik. Trädgården är nu om
vandlad till åker. Sommaren 1989 påträffade jag 
ännu ett stort bestånd av arten. Lokalen, ett igen
vuxet dike, ligger mitt på Skaftölandet bakom 
prästgården Röd vid vägen mot Stockevik.

Mentha spicata är tidigare inte uppgiven för 
Bohuslän som adventivväxt men väl för västgöta- 
delen av Göteborgs och Bohus län (Fries 1971).
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Stråväxter eller graminider - en fråga om namnskick
HANS RYDBERG

Vår tids ökande intresse för botanik i allmänhet, 
och för floristiska undersökningar i synnerhet, 
ställer allt högre krav på användbara, logiska och 
entydiga begrepp, med vilka vi kan kommunicera 
såväl med andra botanister som med en nyfiken 
allmänhet.

Ett led i denna utveckling är den stan
dardisering av svenska växtnamn som skett under 
1980-talet i Svenska Botaniska Föreningens regi. 
Vid sidan om dessa förteckningar av art- och släkt
namn hamnar en del kollektiva namn för morfo- 
logiskt och/eller ekologiskt likartade växtgrupper. 
Arter inom sådana grupper behöver inte uppvisa 
någon närmare inbördes släktskap. Ett exempel 
är de s k lemniderna, vilka flyter omkring i vattnet 
med fritt hängande rottrådar. Hit hör, förutom 
andmatsväxterna (släktena Lemna och Spiro- 
dela), också dyblad Hydrocharis morsus-ranae 
samt några levermossor av släktena Riccia och 
Ricciocarpus. En annan sådan artificiell grupp är 
de bredbladiga lundgräsen, till vilka också kan 
räknas några starr, t ex skogsstarr Carex sylvatica. 
En annan grupp systematiskt besläktade växter är 
de s k graminiderna, dvs gräsen och de gräs- 
liknande växterna, vilka samtliga hör till över
ordningen Commeliniflorae inom underklassen 
Monocotyledoneae (enhjärtbladiga växter).

Ordet graminid kan härledas ur latinets grami- 
neus, vilket är ett adjektiv som enligt flororna be
tyder gräslik. Det länge använda namnet för gräs
familjen, Gramineae, har i konsekvens med nu 
gällande nomenklaturregler (slutändeisen för ett 
familjenamn skall tecknas -aceae och vara bildat 
av ett släktnamn, som utgör typsläkte för famil
jen) ändrats till Poaceae. Enligt bestämmelserna 
är dock fortfarande de äldre namnen, t ex Grami
neae, tillåtna och används fortfarande på konti
nenten. Eftersom vi i vårt land numera tillämpar 
det nya namnet börjar beteckningen graminid att 
kännas en smula ålderstigen. Många författare 
har helt undvikit begreppet graminid och istället

använt omskrivningar - en sammanfattande be
nämning för gräsen och de gräsartade växterna 
har uppenbarligen behövts.

Definition

Ordet graminid definieras sällan. Elveland (1985) 
definierar det emellertid som ”gräsartad växt, dvs 
äkta gräs, starr-, tåg- och frylearter osv”. Elveland 
nämner att även Equisetum- (fräken-) arter kan 
räknas till graminiderna. En mindre exakt tolk
ning lämnas i 1978 års skogsordlista (Tekniska 
nomenklaturcentralen 1978), som uppger att 
ordet graminid är en internationell livsformsterm. 
Graminid är enligt ordlistan ”inte endast en växt 
tillhörande familjen Gramineae utan även famil
jer som Cyperaceae och Juncaceae. Ordet grami
nid söker man förgäves i Svenska Akademiens 
ordlista och i andra liknande ordböcker. Vid en 
genomgång av ett 20-tal svenskspråkiga och klas
siska encyklopedier visade sig ordet graminid bara 
förekomma i en enda, nämligen i Svensk Upp
slagsbok, 1962 års upplaga (Weimarck 1962), där 
det definierades som en ”växtsociologisk sam
manfattande beteckning för de fältskiktselement, 
som ha skott av grästyp”. - Däremot hittar man 
överallt namnen starr, säv, tåg, ag m fl.

En ny term

Frågan är om det inte nu är dags att en gång för 
alla avliva den gamla termen graminider och i stäl
let använda det enklare och i flera avseenden 
bättre namnet stråväxter. Ordet har mig veterligt 
inte tidigare använts i botaniska sammanhang, 
men har uppenbara fördelar och är därför värt att 
introduceras i vårt botaniska språkbruk. Jämfört 
med graminider är stråväxter mer svenskt, det för
stås av andra än fackbotanister, det uttrycker klart 
vad slags växter det är fråga om och det syftar inte 
på det nu förlegade namnet Gramineae. Översätt
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ningen gräslik eller gräsartad för graminid ger 
upphov till oklarhet. Även gräsen räknas ju till 
graminiderna, dvs till de gräsartade växterna. 
Men ett gräs är ett gräs - det är varken gräslikt 
eller gräsartat! Dessutom finns det ju arter som i 
sina vegetativa stadier är gräsliknande, t ex vissa 
arter av igelknopp Sparganium, gräsnate Potamo- 
geton gramineus, myrlilja Narthecium ossifragum 
och dvärgvårlök Gagea minima, utan att för den 
skull räknas till graminiderna.

Termen stråväxt anger däremot fullt klart vilka 
växter som ingår. Stråväxter är växter med strån! 
Gemensamt för stråväxterna är dessutom att 
blommorna är starkt reducerade, vindpollinerade 
och sitter i ax, småax eller andra gyttringar i strå
toppen. Hylle saknas ofta eller är ombildat. Bla
den är smala, lineära och har parallella nerver; 
ibland är de dock rudimentära och fjällartade. 
Vegetativ förökning, t ex med jordstammar, är 
mycket vanlig.

Till stråväxterna hör alla de svenska arterna 
inom familjerna Poaceae (gräs), Cyperaceae 
(halvgräs, dvs starr-, ag-, säv- och ullarter) samt 
Juncaceae (tågväxter, dvs tåg- och frylearter).

Några exempel

För att göra det lättare att se fördelarna med en 
namnändring vill jag slutligen lämna några exem
pel på sammanhang där termen stråväxter kan 
begagnas.

1. Ny bok: Flora över stråväxter.

2. Kursanmälan: Kurs i stråväxter för landskaps- 
florainventerare.

3. Ur inventeringsrapport: Myren domineras av 
stråväxter, av vilka Agrostis canina och Carex 
canescens är rikliga.
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4. Annons: Herbarium över stråväxter till salu!

5. Rubrik till artlista: Stråväxter. Art 1, Art 2, ... 
Art 14.

6. Telefonsamtal: ”Jag har fortfarande vissa 
besvär med stråväxterna, särskilt Poa och Carex.”

7. Ur exkursionsprogram: ”Vi går ut i en hage 
och lär oss de vanligaste stråväxterna. Ledare: 
XX. Samling kl 19.”

8. Samtal med markägare: ”Kärret på din mark 
innehåller flera sällsynta stråväxter, bl a några 
starr som bara finns på några få platser här i Små
land.”

Slutord

Jag vill med detta inlägg visa att det behövs ett 
nytt ord för begreppet ”gräs och gräsartade väx
ter”. Ordet graminid är alltför otydligt och svår
begripligt. Låt oss nu istället använda den enkla 
termen sträväxterl

Kanske finns det fler begrepp i vårt botaniska 
språk som gör det svårt för oss att nå fram med 
viktiga budskap i våra kontakter med myndig
heter, organisationer, markägare etc? Kanske kan 
vi även där hitta lämpliga synonymer eller ersätt- 
ningsord? Fundera på saken och kom med förslag!

Hans Rydberg, Eks gård, 646 00 Gnesta
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Försurningsskador på mark och vatten leder till 
stora störningar av den känsliga balansen i natu
ren. Då en sjö försuras påverkas alla steg i 
näringskedjan, allt ifrån primärproducenter som 
växtplankton till toppkonsumenter som fågel och 
fisk. En rad organismer slås ut medan ett fåtal 
arter gynnas. Den försurade sjön utgör ett för
enklat ekosystem med kraftig dominans av ett litet 
antal försurningståliga arter.

Bland de högre växter som gynnas av försur
ningen märks framför allt löktåg Juncus bulbosus 
och grodvitmossa Sphagnum inundatum. De har 
ökat kraftigt både i Norden och i Holland (Hin
neri 1976, Nilssen 1980, Roelofs 1983, Morling 
m fl 1984). Expansionen sker ofta på bekostnad 
av rosett växter som strandpryl Littorella uniflora, 
notblomster Lobelia dortmanna och styvt braxen- 
gräs Isoétes lacustris.

Varför gynnas just löktåg i en försurad sjö? För
klaringen ligger i att växten har morfologiska och 
fysiologiska egenskaper som är värdefulla under 
just de förhållanden som råder där. Jag skall här 
försöka belysa detta - men först en översikt över 
de allmänna villkoren i en försurad sjö.

Vad karakteriserar en försurad sjö?

Det är viktigt att skilja mellan förändringar i art
sammansättning och förändringar i den totala 
mängden levande material (biomassan). Vad gäl
ler växtplankton har en rad undersökningar visat

att antalet arter minskar i en försurad sjö (Almer 
m fl 1978, Eriksson m fl 1982, Stokes 1986), men 
man har inte funnit något direkt samband mellan 
pH och biomassa.

Det står också klart att påväxtalgerna ökar sin 
biomassa kraftigt till följd av försurningen (Hend- 
rey 1976). Försurningens inverkan på makro- 
fyterna (de högre växterna) är däremot ännu ofull
ständigt dokumenterad. Uppgifterna går delvis 
isär (tabell 1), förmodligen därför att de under
sökta sjöarna varit olika mycket försurade. 
Makrofyterna påverkas troligen sent, eftersom de 
är rotade i det icke försurade bottenmaterialet. 
Helt klart är emellertid att rosettväxtsamhällen 
med t ex strandpryl och notblomster gradvis er
sätts med löktåg och vissa vitmossor i stora delar 
av Nordeuropa. Halvorsen (1977) har beskrivit ett 
nytt växtsamhälle karakteristiskt för dyhaltiga 
bottnar i försurade sjöar i Norge. Det domineras 
av flytande löktåg och är mycket artfattigt.

Några faktorer som kan ligga bakom föränd
ringarna i växtbeståndet är: (1) sänkt pH; (2) 
ökad metalljonhalt (speciellt aluminium); (3) låg 
fosfathalt; (4) ökat siktdjup och (5) ändrad kol
omsättning.

Sänkt pH
Laake (1976) fann att lågt pH hämmade primär
produktionen hos notblomster Lobelia dort
manna, och Halvorsen (1977) rapporterade om
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Tabell 1. Förändringar i artantal och biomassa av högre 
växter i försurade sjöar. - * ökning av löktåg Juno« bul- 
bosus och/eller vitmossa Sphagnum samt minskning av 
notblomster Lobelia dortmanna, strandpryl Littorella 
uniflora och/eller styvt braxengräs Isoetes lacustris.
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Artantal Biomassa Antal
sjöar

Referens

Minskade _ i Hinneri 1976,

* i
Aulio 1987a

Grahn 1977
- Ökade i Hendrey m fl 1981* - 68 Roelofs 1983
Minskade - 9 Roberts m fl 1985
*

- 1 Morling m fl 1984
Inget samband - 39 Yan m fl 1986
Minskade Inget

samband 4 Hunter m fl 1986

tillväxthämningar hos nordnäckros Nymphaea 
Candida i norska sjöar med pH under 5,5. Fler 
exempel på att särskilt rosettväxter minskar ges i 
tabell 1.

Det är dock svårt att i naturen skilja mellan 
direkt inverkan av lågt pH och indirekta effekter 
genom ökad metalljonhalt och ändrad kol
omsättning.

Okad metalljonhalt

En viktig följd av försurningen är att halterna av 
tungmetaller och aluminium ökar (Aulio 1987a). 
Det beror bl a på att de lakas ut från omgivande 
fastmark.

Efter en undersökning av högre växter i 39 
kanadensiska sjöar rapporterade Yan m fl (1985) 
att artantalet i de sura sjöarna minskade med 
ökade halter av koppar och nickel. I den sura 
reservoaren vid Uusikaupunki i SV Finland är 
tungmetallhalterna mycket höga. Där slogs de 
flesta högre växtarter ut under 1970-talet och lök
tåg Juncus bulbosus dominerar nu helt (Hinneri 
1976, Aulio 1987a).

Aluminiumhalten är ofta mycket hög i för
surade sjöar (Monitor 1981), eftersom detta 
ämnes löslighet ökar starkt vid pH under 5 (Abra- 
hamsen & Tweite 1983). Aluminium är skadligt 
för de flesta växter (Fries 1973). Det ger direkta 
störningar av fundamentala processer som celldel
ning, DNA-syntes och andning (Foy 1971). Dess
utom kan det påverka tillgänglighet och upptag av 
viktiga näringsämnen som fosfat och oorganiskt 
kol (Foy 1971, Muniz 1981).

Grisé m fl (1987) odlade Vallisneria americana i 
vatten med olika pH. De fann att tillväxten var 
negativt korrelerad med koncentrationen av alu
minium och järn i växten och föreslog att det 
kunde bero på Al- eller Fe-förgiftning. Brammer 
(pers medd) odlade löktåg Juncus bulbosus och 
grodvitmossa Sphagnum inundatum i olika kon
centrationer av aluminium och fann att andningen 
vid pH ca 4,7 stimulerades av måttliga mängder, 
men hämmades av halter över 0,5 mg/l.

Låg fosfathalt

Försurade sjöar är vanligen mycket näringsfattiga 
med fosfathalter under 5 /xg/l (Jansson m fl 1981). 
De sjöar som lättast försuras ligger ofta i områden 
med svårvittrad berggrund och mager jord och är 
därför naturligt näringsfattiga. Näringsbristen för
värras genom markförsurningen - det fosfat som 
finns i omgivande fastmark binds och når inte sjön 
(Jansson m fl 1981, Broberg 1987). Slutligen är 
omsättningen av fosfor störd i en försurad sjö.

Det finns dock ingenting som tyder på att den 
låga fosfathalten i försurade sjöar skulle hämma 
makrofyternas tillväxt. Det stora flertalet av dessa 
hämtar sin näring ur bottenmaterialet, och låga 
närsalthalter i vattnet spelar därför mindre roll.
Algbiomassan beror däremot i hög grad av fosfathalten, 
och detta gäller både i försurade och opåverkade sjöar. 
Detta har bekräftats i storskaliga experiment: fosfat
tillsats i en försurad sjö ger en ökad algbiomassa trots att 
pH fortfarande är lågt, och neutralisering av en försurad 
sjö påverkar inte biomassan, om inte fosfathalten sam
tidigt höjs (Dillon m fl 1979, Schindler 1980).

Okat siktdjup

Siktdjupet ökar i regel i försurade sjöar (Hendrey 
m fl 1981) delvis på grund av att mängden plank
tonalger minskar. Det innebär att ljuset når ner 
till större djup. Vissa uppgifter (Hendrey m fl 
1981, Hendrey 1982) tyder på att detta skulle leda 
till att makrofytproduktionen ökar. Grahn (1977) 
rapporterade att vitmossa expanderade i djupled i 
försurade sjöar i Västsverige - han fann vitmossa 
ända ner till 18 meters djup.

Ändrad kolomsättning

Eftersom den totala koncentrationen av oorga
niskt kol är mycket låg (mindre än 15 yumol/1, 
Hendrey m fl 1981) vid pH under 5 har det ibland 
(t ex Ohle 1981) antagits att koltillgången skulle
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mm?;

Fig 1. Olika former av löktåg Suncus bulbosus enligt Nordhagen (1944).

kunna begränsa primärproduktionen i försurade 
sjöar. Men varken Schindler m fl (1980) eller 
Hendrey m fl (1981) fann några övertygande bevis 
för detta, och vanligen är näringsfattiga och sura 
sjöar övermättade på CO2 på grund av den mikro- 
biella nedbrytningen av organiskt material i sedi
mentet (Nygaard 1965, Satake & Saijo 1974, Ohle 
1981).

Av större betydelse är förskjutningen av kol
syrasystemet från HCO3 mot CO2 i sura vatten, 
som medför att den i och för sig låga totala kol
mängden finns i form av fri kolsyra och ej som kar- 
bonat. Växter har olika förmåga att tillgodogöra 
sig karbonat resp kolsyra, och gemensamt för lök
tåg och vitmossa, som ökar i försurade sjöar, är 
just att de kan assimilera CO2 men inte HCO3" 
(Hinneri 1976, Grahn 1977). Roelofs m fl (1984) 
ansåg att dessa arters expansion i holländska sjöar 
berodde på att CC>2-halterna ökade när sjöarna 
försurades.

Löktåg - en karakteristik

Löktåg Juncus bulbosus förekommer i mer eller 
mindre våta biotoper i nästan hela Europa

(Schoof-van Pelt 1973) I Skandinavien är arten 
vanlig upp till omkring 62°N, men den har blivit 
funnen betydligt längre norrut (Nilsson & Snoge- 
rup 1972).

Arten är mycket variabel (fig 1) och många for
mer har beskrivits (Buchenau 1890, Ascherson & 
Graebner 1902-04, Glück 1924). Växtsätt och 
storlek är direkt beroende av biotopens beskaf
fenhet. Nedsänkta och flytande former är vanliga i 
näringsfattiga bäckar, åar och sjöar (Lohammar 
1965, Spence 1967), och det är sådana som på 
senare tid ökat i försurade områden i norra Euro
pa. Vissa författare, t ex Hinneri (1976), betonar 
att löktåg är mycket modifierbar, alltså påverkas 
direkt av omgivningen, men andra, t ex Hylander 
(1953) och Nilsson & Snogerup (1972) anser att de 
olika formerna delvis är ärftligt bestämda.

Juncus bulbosus är perenn och den nedsänkta 
formen kan föröka sig på enbart vegetativ väg. 
Regenerationsförmågan är enorm; lösryckta 
plantbitar kan överleva länge i vattnet och utbil
dar snabbt nya rötter och skott.

Arten är vintergrön men är enligt Lohammar 
(1965) mycket frostkänslig. Han uppger att den i 
norra Sverige förekommer på större djup än



söderut i landet, och då ofta i strömmande vatten, 
förmodligen därför att den fryser bort under vin
tern i andra biotoper. Studier i sjön Änketjärn i 
västra Sverige visar att plantor av löktåg på grunt 
vatten dör under vintern, medan de som växer på 
större djup överlever och kan börja växa tidigt 
nästa vår (Svedäng 1989).

Raunkiaer (1934) ansåg Juncus bulbosus vara 
en hydrofyt (äkta vattenväxt) medan Iversen 
(1936) klassificerade den bland amfifyterna (arter 
som kan växa både i vatten och på land). Den 
Hartog och Segal (1964) påpekade dock att arten 
inte är en äkta vattenväxt eftersom den ej förökar 
sig sexuellt då den växer nedsänkt.

Morfologiska egenheter

Löktåg har fått sitt svenska och latinska namn på 
grund av att den har en löklik ansvällning vid 
basen.

Bladen är hos den nedsänkta formen mycket 
smala (ca 0,3 mm enligt egna mätningar) och 
något tillplattade. Inuti har de ett omfattande sys
tem av luftkanaler (ett lakunsystem; Wetzel m fl 
1983). Lakunerna, som upptar ca 40% av bladens 
inre volym, underlättar den inre gastransporten 
och gör det möjligt för växten att ta till vara och 
”återanvända” den koldioxid som den själv bildar 
vid andningen.

Lakunsystemet fortsätter även ut i rötterna 
(men där upptar det endast 10-20% av volymen, 
Wetzel m fl 1983), vilket även gör det möjligt för 
växten att transportera CO2 från sedimentet till de 
fotosyntetiskt aktiva bladen. Wetzel m fl (1983) 
hävdade att minst 1/4—1/3 av den koldioxid som 
utnyttjas i fotosyntesen härrör från rotupptag. Å 
andra sidan rapporterade Roelofs m fl (1984) att 
den fotosyntetiska aktiviteten var mycket låg då 
CO2 bara tillfördes rötterna, men de konstaterade 
också att rotbiomassan var direkt beroende av 
C02-tillgången i sedimentet. Förklaringen till de 
motstridiga uppgifterna kan ligga i skillnader i för
hållandet mellan blad- och rotbiomassan. I Änke
tjärn är förhållandet rot/blad ungefär 1/1, medan 
Roelofs m fl genomgående fann att rötterna ut
gjorde en mindre del av den totala biomassan.

Fysiologiska egenheter

Juncus bulbosus har en rad speciella fysiologiska 
egenskaper. Som redan nämnts kan den endast ta 
upp oorganiskt kol i form av fri CO2, ej HCO3",
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något som är ovanligt hos vattenväxter. Detta är 
förståeligt eftersom löktåg inte är en vattenväxt i 
ordets rätta bemärkelse, utan en amfibisk art, som 
kan leva både i vatten och på land. Amfibiska väx
ter har det gemensamt att de endast kan ta upp 
oorganiskt kol i form av CO2, och de kräver hög 
C02-halt i vattnet (Bristow 1969).

Schuurkes m fl rapporterade (1986) att Juncus 
bulbosus, som ökat i försurade, kväveberikade 
sjöar i Flolland, huvudsakligen tar upp kväve i 
form av ammonium. Hos notblomster Lobelia 
dortmanna och strandpryl Littorella uniflora, 
karaktärsarter för näringsfattiga sjöar, domineras 
kväveupptaget däremot av nitrat.

Aulio (1987a) fann extremt höga halter av bl a 
järn och magnesium vid analyser av Juncus bul
bosus från den försurade dammen vid Uusikau- 
punki. Han konstaterade att artens stora tolerans 
mot höga metallhalter gör det möjligt för den att 
växa under kemiskt stressande förhållanden.

Ytterligare en fysiologisk egenhet hos Juncus 
bulbosus är att den har en låg ljuskompensations- 
punkt (Wetzel m fl 1984). Det innebär att den kan 
tillväxa även i mycket sparsamt ljus. Den kan 
också växa vid så låga temperaturer som +4° 
(Svedäng 1989). Detta innebär att arten, som ju är 
vintergrön, har förmåga att börja växa redan 
under isen, så fort ljuset blir tillräckligt.

Miljökrav och växtsamhällen

Schoof-van Pelt (1973) gjorde omfattande växt- 
sociologiska undersökningar av näringsfattiga och 
måttligt näringsrika sjöar i Västeuropa. Hon be
traktade /. bulbosus som karaktärsart för samhäl
let Littorelletea, men betonade att arten kan växa 
på många olika typer av underlag och i vatten med 
mycket varierande sammansättning. Framförallt 
förekom den dock i näringsfattiga vatten med pH 
under 6, elektrisk konduktivitet under 140 p,S, 
Ca2+ under 5 mg/l och Cl" under 20 mg/l.

Spence (1967), som studerade vegetationen i 
skotska sjöar, uppfattade Juncus bulbosus som 
kalkskyende och typisk för näringsfattiga vatten 
med låg alkalinitet (under 4 meq/1). Han urskilde 
tre växtsamhällen med J. bulbosus som en av de 
dominerande arterna. På det grundaste vattnet 
förekom ett Sphagnum-J. bulbosus-samhälle, på 
intermediära djup ett J. bulbosus-Sphagnum- 
samhälle; i det djupaste vattnet fanns ett J. bulbo- 
XHi-f/tnca/ana-samhälle. Arten växte ner till 2,4 
meters djup med de största biomassorna på 0,9 m.
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Aulio (1987b) fann de största Juncus-bio
massorna på 1 m, men växten förekom ner till 3 m. 
Plantor som växte djupare än 2 m var dock foto- 
syntetiskt inaktiva och hade mycket lite klorofyll. 
I sjön Änketjärn växer den ner till 2,5-3 m med de 
största biomassorna på ca 1,5 m (Svedäng 1988).

Strategi för att undvika konkurrens?

I Änketjärn-en liten, måttligt försurad sjö tre mil 
SO om Göteborg (57°36’N, 12°22’E) - har Juncus 
bulbosus en ovanlig årsrytm. Biomassan är störst 
tidigt på våren varefter den avtar större delen av 
sommaren. Experiment i fält bekräftar att till
växten hos enskilda plantor är som lägst i juli
augusti. Långtidsstudier visar att en ansenlig ny
produktion sker under vinterhalvåret. Då våren 
kommer innehåller bestånden både nya blad och 
gamla, som har övervintrat och som fortfarande 
tillväxer (Svedäng 1989).

Nedgången under sommaren sammanfaller 
med att C02-koncentrationen i vattnet sjunker 
samtidigt som temperaturen stiger. Troligen beror 
den avtagande tillväxten på minskad tillgång till 
CO2. Den kraftiga tillväxten tidigt på våren bidrar 
till att höja pH i vattnet, vilket i sin tur förskjuter 
kolsyrasystemet mot HCO3", som J. bulbosus inte 
kan tillgodogöra sig. Det innebär att arten genom 
sin tillväxt hämmar sin egen fotosyntes. Påväxt- 
algerna bidrar ytterligare till en pH-höjning och 
till en skärpt konkurrens om oorganiskt kol.

Eftersom Juncus bulbosus är vintergrön och har 
låga ljuskrav kan den börja växa mycket tidigt, 
förmodligen redan under isen. Arten kan då också 
utnyttja den rika tillgången på CO2 som följer vid 
omblandningen av vattenmassan under isloss
ningen, och vid den ökade nedbrytningen av orga
niskt material som börjar då vattnet blir varmare. 
Kanske denna ovanliga årstidsrytm är en strategi 
för att undvika konkurrens om oorganiskt kol 
med andra växter.
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Sammanfattning

Löktåg - en av de organismer som effektivt inva
derar försurade sjöar - har alltså en rad morfo
logiska och fysiologiska egenskaper som bidrar till 
dess framgång. Mest slående är kanske dess plas- 
ticitet, dess effektiva utnyttjande av ökad CO2- 
halt och dess förmåga att växa under extrema för
hållanden.

Redan i sin naturliga miljö är/, bulbosus väl an
passad till näringsfattigdom och lågt pH. Den är 
vintergrön, tillväxer vegetativt och har förmåga 
att lagra näring i rötter och bladbas, vilket enligt 
Grime (1983) är karakteristiska egenskaper hos 
stresstoleranta växter. I den påfrestande miljö 
som en försurad sjö utgör kan den framgångsrikt 
utnyttja dessa egenskaper, speciellt om kon
kurrensen minskar genom att andra växter miss
gynnas.
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Botanikdagarna 1990 - Västergötland

Svenska botaniska föreningens botanikdagar 1990 
äger rum i Skaraborgsdelen av Västergötland den 
5-7 juli. Inkvarteringen blir centralt på Axevalla 
folkhögskola, som drivs av Riksförbundet finska 
föreningar i Sverige. Axvall, som är den gamla 
mötesplatsen för Skaraborgs regemente, ligger 
nära landsvägen mellan Skara och Skövde och 
skolan omges av den gamla exercisheden.

Samling sker vid middagstid torsdagen den 5 juli 
och efter en gemensam lunch kl 13 kommer det att 
bli en exkursion i Valle-området i närheten. För 
dem som kommer tidigt finns det tillfälle att 
strosa runt på fina gräsmarker eller på intressanta 
våtmarkslokaler i närheten av skolan.

Fredagen den 6 juli och lördagen den 7 ägnas åt 
heldagsexkursioner med bussar till Kinnekulle, 
Vänerns stränder och Falbygden. Exkursionerna 
kommer att växla mellan kortare stopp vid en 
lokal till flera kilometer långa vandringar i någor
lunda lätt terräng. Områdena är floristiskt mycket 
intressanta och många vegetationstyper och 
växter typiska för framförallt Västergötlands 
kambrosilurområden kan man få bekanta sig 
med. Det blir tillfälle att titta på stäppartade torr
ängar och kalkkärr, men även intressanta kultur
marker kommer att besökas. Vänerns stränder 
har en speciell vegetation och, om vattenståndet 
inte är för högt, kan flera ovanliga arter studeras.

Föreningens årsmöte äger rum fredagen den 6 juli 
kl 19 på Axevalla folkhögskola. Efter årsmötet 
kommer det att bli ett föredrag om Västergötland.

Priset för logi och mat kan hållas lågt tack vare att 
skolan normalt hyr ut elevhemmen till vandrar
hem under sommaren. Inkvartering i dubbelrum 
med vandrarhemsstandard, dvs egna lakan och 
egen städning, kommer att kosta ca 700 kr och i

enkelrum ca 950 kr. Övernattning torsdag kväll 
till söndag morgon, mat och bussresor ingår. För 
exkursionsdeltagare, som ordnar mat och logi på 
egen hand (campingmöjlighet finns i närheten), 
blir kostnaden 200 kr. Observera att förhands- 
anmälan krävs även för detta alternativ.

Anmälan görs till Olof Janson, Kinne-Vedum 
Kårtorp, 533 97 Götene senast den 31 mars. Ange 
önskemål om enkel- eller dubbelrum. Detaljerad 
information kommer att sändas ut under maj till 
dem som anmält sig. Antalet deltagare är maxi
merat till 90 personer och vid överteckning gäller 
förtur för de tidigast anmälda.

På tisdagen och onsdagen före botanikdagarna 
kommer Västergötlands botaniska förening att 
arrangera inventeringsläger på Axevalla. Se notis 
på annan plats.

Studerandestipendier

För att bereda studerande möjlighet att delta i bo
tanikdagarna delar Svenska botaniska föreningen 
ut 8 st stipendier om 1000 kr vardera. Medlen 
skall användas för kostnaderna under botanikda
garna (logi, kost och resebidrag). Berättigade till 
stipendierna är studerande vid gymnasieskolor 
och högskolornas grundutbildning i biologiska 
ämnen i vidsträckt bemärkelse. Ansökningshand
lingarna bör innehålla styrkt meritförteckning, in
tyg från lärare att den sökande är studerande och 
om den sökandes lämplighet samt uppgifter om ti
digare botanisk verksamhet i form av fältbiologis
ka kurser, inventeringar etc. Ansökningarna skall 
vara sekreteraren i Svenska botaniska föreningen 
till handa senast 1 april. Adress: Bengt Stridh, 6:e 
Bjurhovdagången 36, 723 53 Västerås.



Välkomna att inventera i Västergötland!

Västergötlands botaniska förening, som sedan 5 
år inventerar landskapet för en ny västgötaflora, 
inbjuder till ett 2-dagars inventeringsläger på 
Axevalla folkhögskola i Axvall, som ligger mellan 
Skara och Skövde.

Tiden blir tisdagen den 3 juli, onsdagen den 4 juli 
och halva torsdagen den 5 juli, då botanikdagarna 
börjar (se notis på annan plats). Det är alltså ett 
utmärkt tillfälle att ordentligt bekanta sig med 
Västergötlands flora och själv få leta reda på om
rådets rariteter. Samtidigt kan vi få hjälp att göra 
färdigt ett antal rutor, som finns både på rik
områdena runt Billingen och i kulturlandskapet 
runt omkring.

Inventerarkurs i Jämtland

Kursen är ett led i Projekt Jämtlands flora och 
presenterar den nya inventeringsmetod som an
sluter till Riksskogstaxeringen. Metoden är ut
vecklad av Folke Björkbäck och beskriven i Röd- 
bläran 1988 hft 3/4 och Fauna och Flora 1989 hft 3.

Denna metod innebär i stort att Riksskogstaxe- 
ringens s k trakter utnyttjas. Härigenom kommer 
Jämtland att inventeras systematiskt i ett glest rut
nät. Landskapet är ju så stort att det inte är möj
ligt att detaljstudera alla de ca 1800 ekonomiska 
kartbladen - en yta av ca 45 000 km .

Kursen kommer att ske praktiskt i fält, både i 
fjällnära skog och på kalfjäll.
Plats och tid: Häggsjöviks skola i Krokoms kom
mun 9-13 juli. Projektet står för mat, logi och

Föreningen står för deltagarnas logi i dubbelrum 
på Axevalla folkhögskola. Ta med lakan och 
räkna med att själv städa rummet. Maten kan vi 
tyvärr inte ordna, men matställena ligger ganska 
tätt i Skaraborg. Det finns också tillgång till 
pentry på folkhögskolan. Föreningen kan ordna 
med en liten bilersättning under lägret.

Vi hoppas att vana västgötabotanister kan hjälpa 
varje lag med listor och ställa upp med viss lokal
kännedom. För att ordna detta och för att för- 
handsboka rum behöver vi en anmälan i god tid, 
helst före 1 juni, till Olof Janson, Kinne-Vedum 
Kårtorp, 533 97 Götene, eller till Anders Bertils- 
son, Box 28, 565 00 Mullsjö.

resor i anslutning till kursen. Förläggning sker i 
skolan på medförd madrass och sovsäck.

Anmälan till Carl-Olof Wetterhall, 063-12 01 52.

Kursen vänder sig till alla botanister i Sverige. Det 
är av stor vikt att jämtlandsbotanisterna får hjälp 
att klara den otroligt omfattande inventeringen - 
bara Krokoms kommun är praktiskt taget lika 
stort som Sörmland. Dessutom är det premiär för 
en metodik som skulle kunna stå som modell för 
inventeringar i stora delar av Norrland.

Välkomna till fina dagar i blomsterfjället An- 
sättens omgivningar!

Jämtland-Härjedalens Naturvårdsförbund



Antal blomblad hos smörblomma

Antalet kronblad hos smörblomma Ranunculus 
acris anges inte i Skånes flora av Areschoug 1881, 
Svensk flora av Krok & Almquist 1918 eller Nor
dens flora av C. A. M. Lindman 1964, men i den 
sistnämnda floran finns avbildat smörblommor 
med 5 kron- och 5 foderblad.

Antalet foder- och kronblad hos smörblomma 
Ranunculus acris avräknades under tiden 13-19 
juni 1988 i trakten av Danderyd och Vaxholm 
samt under tiden 21-23 juni 1988 vid Jukkasjärvi i 
närheten av Kiruna. Resultatet framgår av vid- 
stående tabell.

Av exemplaren med 6 resp 7 kronblad vid Juk
kasjärvi fanns 4 blommor med 6 och 4 blommor 
med 7 kronblad på en och samma planta. Hos 
samtliga blommor med 4 kronblad befanns även

Recension

Handbok för orkidologer

Burns-Balogh, P. 1989: A reference guide to orchi- 
dology. 155 sidor, 10 planscher inklusive bl a 46 
färgfotografier. Kvartoformat. Pappband. Koeltz 
Scientific Books. ISBN 3-87429-291-6. 90 DM.

I inledningen talar författaren om avsikten med 
boken. Hon utgår som professionell naturfors
kare och orkidéspecialist från det faktum att det i 
hög grad är amatörer och i mindre grad diploma 
botanists som byggt upp kunskapen om orkidé
erna. Boken riktar sig, skriver hon, till ”several 
types of amateurs”, t ex studerande som just bör

Kron
blad

Foder
blad

Danderyd-
Vaxholm

Jukkasjärvi

4 4 4 2
5 5 1955 1266
6 5 32 24
7 5 6 9
8 5 2 0
9 5 1 0
S:a 2000 1300

antalet foderblad vara 4, men alla blommor med 5 
eller fler kronblad hade 5 foderblad.

Undersökningen ger knappast stöd för att anta
let kronblad hos smörblomma skulle vara större 
på nordliga växtlokaler.

Karl Borg, Mörbydalen 1, 182 32 Danderyd.

jat inhämta kunskap om orkidéer eller kunniga 
amatörer som vet var litteraturen finns, men som 
inte vet hur man skriver en artikel, och åter ama
törer som har rik erfarenhet genom fältstudier 
eller odlingsarbete, men som önskar lära sig mer 
om orkidéernas biologi. Burns-Balogh vill se sin 
bok som ett kompendium med information från 
många olika håll, ett kompendium som skall vara 
lätt tillgängligt för amatörer, som ”kanske aldrig 
har gått igenom någon kurs i botanik eller syste
matik.” Burns-Baloghs pedagogiska ambitioner 
framgår tydligt av kapitelrubrikerna, som jag här 
återger: att starta ett orkidéforskningsprojekt; om
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variationen inom orkidésläktskapsgrupper; att 
publicera resultat; att beskriva nya arter; orkidé
ernas klassificering; släktnamn; orkidélitteratu
rens källor; orkidologer, samlare, deras herbarier 
och viktigaste publikationer; botaniska trädgår
dar; den botaniska nomenklaturens internationel
la regler; ordlista; en illustrerad orkidémorfologi.

De olika kapitlen är med hänsyn till säväl sak
innehåll som pedagogisk intention logiskt dispo
nerade i underavdelningar. Det skulle föra för 
långt att redovisa bokens alla viktiga avsnitt, men 
några av författarens synpunkter vill jag fram
hålla. När man ämnar starta forskning gäller det 
att välja en lämplig orkidégrupp, och författaren 
framhåller vikten av att studera äldre litteratur 
och att det för såväl amatörer som rutinerade fors
kare är ”absolut nödvändigt” att skaffa sig och 
upprätthålla ett ”nätverk av kontakter”. Att 
skriva en forskningsartikel, säger hon, är som att 
skriva ett ”mystery” eller en detektivroman, och 
understryker att man skall beakta, att man skriver 
för andra människor och inte för sig själv. Bland 
förhållanden som man bör lägga vikt vid, sedan 
väl en orkidégrupp valts för studium, är polline- 
ring, fenotypisk plasticitet och hybridisering.

Ett särskilt avsnitt i boken handlar om hur man 
beskriver en ”ny art”, och hon framhåller, att det 
är osannolikt att man träffar på en förut icke be
skriven art i väl genomforskade områden som Eu
ropa och Nordamerika. I detta sammanhang är 
det av vikt att studera författarens omsorgsfulla 
genomgång av de botaniska nomenklaturreg
lerna. Kapitel 11 är en 35 sidor lång ordlista, som 
är giltig inte bara för orkidéforskningen utan 
också för andra områden av botaniken.

Var och en som intresserar sig för blomväxter
nas taxonomi måste besinna att blomväxter ofta 
lever i vital samexistens med insektsvärlden. I sär
skilt hög grad gäller detta vid forskning över orki
déers taxonomi och biologi. Burns-Baloghs pre
sentation medelst färgfotografier av orkidéblom
mors byggnad, som bör studeras tillsammans med 
ovannämnda ordlista, är tankeväckande med hän
syn just till pollinationsbiologi.

Burns-Baloghs bok är som sagt riktad framför 
allt till orkidéamatörerna, som hon hoppas genom 
den skall få hjälp att dela med sig av sina kun
skaper. Den är emellertid skriven så att den kan 
tjäna som referensbok, eller rent av lärobok, i 
forskningsutbildning i fanerogamernas taxonomi.

Klassificering av organismer, taxonomi, har 
under de två senaste århundradena blivit ett allt

viktigare men också allt besvärligare vetenskaps
område, bl a därför att antalet beskrivna arter och 
infraspecifika enheter ständigt ökar. Den tekniska 
utvecklingen under det tjugonde seklet har givit 
forskarna instrument och metoder för studier av 
allt fler sidor av organism världen. Det blir alltså 
ett alltmer grannlaga arbete att rätt bestämma till 
art och/eller infraspecifik enhet varelser som stu
deras utifrån den ena eller andra synvinkeln. 
Pamela Burns-Balogh gör oss medvetna om klas- 
sificeringsforskningens allmänt stora betydelse.

Avslutningsvis kan det vara befogat att fram
hålla att den franske biologen och evolutions- 
teoretikern Lucien Cuénot i sin bok L’évolution 
biologique (1951) om definitionen av arten/art
begreppet säger att det härrör ur en praktisk nöd
vändighet: jägaren, fiskaren, odlaren, samlaren 
betecknar med särskilda ord de varelser som de 
känner igen och som är föremål för deras verk
samhet och intresse.

Bertil Kullenberg

Ännu en bok om orkidéerna i Europa och 
Medelhavsområdet

Baumann, H. & Künkele, S. 1988: Die Orchideen 
Europas. 192 sidor, 505 färgbilder, 46 teckningar i 
svart-och-vitt och 11 symbolteckningar. Kosmos 
Naturführer. Kosmos Gesellschaft der Natur
freunde. Franckh’sche Verlagshandlung. Stutt
gart. ISBN 3-440-05829-8. Pris 32 DM.
Författarna framhåller i förordet att under de 
senaste 10 åren utforskandet av de europeiska 
orkidéernas utbredning och förekomst gått 
vidare. Boken är i fickformat och kan ses som en 
omarbetning av de båda författarnas fälthandbok 
av 1982, Die wildwachsenden Orchideen Europas, 
till större lämplighet för fältbruk beträffande såväl 
format som disponering av för bestämningsarbete 
nödvändiga fakta.

Inledningsvis har boken koncist hållna text
avsnitt om hur boken skall användas, och vidare 
om nomenklaturregler, naturskydd, i artbestäm- 
ningsnyckeln använda symboler och förkort
ningar och om botaniska fackuttryck. Före be- 
stämningsnycklarna, en för släkten och en för 
arter och underarter, kommer råd om hur de skall 
användas.

Bestämningen av de 38 angivna släktena sker 
efter ja-nej-principen och varje släkte repre
senteras av en schematisk och karakteristisk av
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bildning i svart-och-vitt. Antalet arter i boken är 
247 och underarter 51. Bokens ovan omnämnda 
föregångare upptar 200 arter och underarter. Art- 
och underartsnyckeln består av färgfotografier 
presenterade i uppslag med planthabitusbild och 
blomställning, del av sådan eller enskild blomma, 
alltefter de naturliga förutsättningarna hos arten- 
/underarten. Plant- och blomavbildningarna följs 
av beskrivande text samt i marginalerna symboler 
i svart-och-vitt för de olika arternas ekologiska 
kännetecken. I denna nyckel är släktena upp
ställda i bokstavsordning, vilket är en praktisk 
princip. Den beskrivande texten till varje art/- 
/underartsavbildning innehåller också uppgifter 
om synonymer, utbredning och former med lik
nande utseende. För släktet Ophrys har p g a 
plantans ensartade utseende habitusbild av en 
planta medtagits endast en gång och då för den 
först beskrivna arten.

Jag har prövat denna nya bestämningsbok på 
Öland och på Sicilien och i det senare fallet på 
orkidéformer som jag inte tidigare hade mött. 
Släktesbestämningsnyckeln med schematiska men 
tydliga avbildningar till varje släkte är peda
gogiskt lyckad, även om vägarna till vissa släkten 
inte alltid för en nybörjare torde vara lättfunna. 
Art- och underartsbestämning skall ske med hjälp 
av de genomgående utmärkta fotografiska avbild
ningarna i färg av blommor, blomställningar och 
plantor. Avbildningarna av plantor är av för litet 
format och sannolikt svåranvändbara för dem som 
inte är vana att iakttaga markorkidégestalter.

Jag skulle tro att bestämning av arter, t ex inom 
släktena Dactylorhiza, Ophrys och Serapias, med 
hjälp av Baumann & Künkeles nya bok, liksom 
hittills med gängse fältbestämningsböcker, kan bli

Nya redaktionella rutiner
Framställningen av Svensk Botanisk Tidskrift blir 
allt mer datoriserad. Allt textmaterial lämnas 
sedan några år till sättning på datamedium (dis
kett), och allt fler författare lämnar sina bidrag till 
redaktionen med dataöverföring eller på diskett.

Nu har vi skaffat en s k scanner, med vars hjälp 
man kan läsa in maskinskrivna manuskript direkt i 
datorn utan att behöva skriva av dem. Det sparar 
naturligtvis mycket tid!

Den nya apparaten ställer dock höga krav på 
läsliga manus. Vi vill därför be alla er som lämnar

svåra nötter att knäcka. Formrikedomen inom 
dessa släkten är mycket stor. Taxonomin inom 
Ophrys och Serapias är ännu inte klar. Inom 
Ophrys-sYåktet, och även inom Serapias-släktet, 
har för adekvat art-/formindelning - läs art-/form- 
isolering - ur biologisk synvinkel andra blomegen
skaper, t ex doft och känselretande förmåga, be
tydelse än sådana som i människornas sinnesvärld 
är förståeliga och användbara som grund för be
skrivning. Man måste komma ihåg att en blomma 
av en insektpollinerad växtart både signalerar 
förekomst av sådant som är vitalt betydelsefullt 
för insekter, och - om jag får uttrycka mig roman
tiskt - utsänder bön om hjälp för växtens fort
plantning.

Utforskandet av Europas orkidéer, deras ut
bredning, förekomst i terrängen och taxonomi 
bärs i våra dagar i hög grad upp av en ambitiös och 
kanske alltmer pretentiös amatörism. I vårt år
hundrade växer i allt snabbare takt kunskaperna 
om formrikedomen i organismvärlden. Forskning 
av ovannämnt slag blir mer och mer krävande och 
fordrar för att ge vetenskapligt värdefulla resultat 
i avsevärt högre grad än som nu är fallet del
tagande av professionella forskare med god all
mänbiologisk skolning, forskare som är rotade i 
universitetsvärlden. Var och en som sysslar med 
biologisk klassificeringsforskning bör besinna vad 
som ligger i Jakob von Uexkülls visa ord om att 
varje organism är subjekt i sin egen värld. För
hoppningsvis skall H. Baumanns och S. Künkeles 
nya bok väcka intresse för noggrann observation i 
naturen inte bara av orkidéerna utan också av de 
varelser som orkidéerna lever tillsammans med.

Bertil Kullenberg

maskinskrivna manuskript att hjälpa oss genom 
att lämna ett tekniskt perfekt material. Tänk sär
skilt på:

• Nytt färgband i skrivmaskinen!
• Inga handskrivna rättelser!
• Inga understrykningar, inte ens av rubriker 
eller latinska namn!
• Inga markeringar i marginalerna!

Gör eventuella anvisningar på en kopia. Vi tackar 
på förhand - och lycka till med författandet!



Recension

Halle- och Hunnebergs flora

Bohlin, A. & Geijer, M. 1989: Halle- och Hunne
bergs flora. 184 sidor, 57 kartor, 46 textfigurer 
varav 17 färgbilder. SBT-redaktionen med stöd av 
Trollhättans naturvårdsförening. Lund. ISBN 91- 
971255-0-4. Pris 80 kr.

I raden av förnämliga landskapsfloror utgivna i 
anslutning till SBT kommer om några år turen till 
Västergötland. Till dess får vi avnjuta en före
löpare i form av Halle- och Hunnebergs flora. Det 
är de entusiastiska botanisterna Anders Bohlin 
och Mats Geijer i Trollhättan, som är huvudför
fattare till floran. Vid sin sida har de haft ett fler
tal specialister på olika områden.

De inledande kapitlen visar att floran innehål
ler mycket mer än vad titeln erbjuder. Det är här 
icke enbart fråga om en flora - det är nästan en 
monografi över dessa pärlor bland västgötaber- 
gen. Vi får god insikt i områdets landformer och 
geologi (Håkan Pleijel), en överskådlig orien
tering om sedimentlagerföljd och fossil (Kristina 
Lindholm) och en mycket intressant historisk 
översikt av markanvändningen (Hans Alexan- 
dersson).

Växtsamhällena på bergen har sitt givna kapitel 
bl a med en innehållsrik diskussion om de sär
präglade torrängarna.

Områdesbeskrivningarna ger uppslag till olika 
exkursionsmål. För Halleberg t ex östsidan med 
fjällarv Cerastium alpinum, Ovandalens impo
santa natur med ramslök Allium ursinum och 
Hallesnipen, som - med den fine pedagogen och 
litteratören Hugo Swenssons ord - skjuter ut i 
Vänern ”likt stäven av ett gigantiskt skepp”. Av 
rasbranterna på Hunneberg är Byklev och Präste-

klev populära utflyktsmål för naturstudier, så 
även Nygårds park med sin frodiga vegetation.

Vad som i viss mån skiljer denna flora från 
andra lokalfloror är det omfattande studium, som 
nedlagts även på kryptogamerna. Mossor, lavar 
och svampar behandlas av Anders Bohlin. Av 
svampar har över 700 arter registrerats, små- 
svamp oräknat. Torbjörn Willén bidrager med ett 
lärorikt kapitel om bergsjöarnas växtplankton.

Listan på de botanister, som efter Kalm och 
Linné utforskat Halle- och Hunneberg, är lång. 
Man finner välkända namn som Gyllenhaal, Wik
ström, Mathesius, Sahlén och Rudberg. Alla väst
götar. Från 1900-talet kan nämnas Josef Sjögren, 
Karvik och Gösta Svensson.

Inventeringsarbetet, som Bohlin påbörjade 
1971, har nu resulterat i en kärlväxtförteckning, 
som, med utmärkta utbredningskartor, upptar 
nästan 100 sidor av floran. Bland omnämnda 654 
taxa finns många namn, som kommer att locka 
nya botanister till exkursioner på tvillingbergen. 
Vad sägs om: rutlåsbräken Botrychium matricarii- 
folium, skogssvingel Festuca altissima, glansnäva 
Geranium lucidum, bergjohannesört Hypericum 
montanum och stor häxört Circaea lutetiana. Fjäll
arv Cerastium alpinum och ärtvicker Vicia pisi
formis är ju de stora sällsyntheterna, flera rara 
kryptogamer ej att förglömma. Nya fynd och åter- 
fynd kan säkert göras. Försvunna och nytillkomna 
arter och underarter behandlas i ett kapitel med 
rubriken Förändringar i kärlväxtfloran.

Detta stimulerande arbete om Halle- och 
Hunneberg erhålles för endast 80 kr.

Bo Peterson



Svenska botaniska föreningar

Här kommer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdate
rad och gäller, om inte annat anges, för 1990. För
eningarna listas från söder till norr. Rikstäckande 
föreningar kommer dock först.

Som ny på vår lista har vi i år ONFs botanikgrupp, 
en sammanslutning av botanisterna inom den äre
vördiga Östergötlands naturalhistoriska förening. 
Välkomna i gänget!

Känner någon till om det finns fler föreningar 
med huvudsakligen botanik på programmet? Hör 
av er i så fall! De lokala svampklubbarna listas i 
Sveriges mykologiska förenings matrikel och är 
därför inte medtagna här.

Svenska botaniska föreningen

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik. Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Lena Jonsell, Inst för systematisk botanik, 
Box 541, 751 21 Uppsala. 018-18 27 80.
Sekr: Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36,1 tr, 
723 53 Västerås. 021-12 43 07.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt ca 
400 sid/år. - Som supplement till tidskriften ut
kom 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 in
komna växter. 332 sidor, pris 56 kr. - 1987 utgavs 
Nils Lundqvists och Olle Perssons Svenska svamp
namn. 88 sidor, pris 30 kr.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten eko
nomiskt.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arrangeras 
s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 180 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, 756 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 Växtekologiska 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 spin- 
delskivlingar (1985), S. Jacobsson, A. Stridvall 
och L. Stridvall, Preliminär förteckning över skiv- 
lingar och soppar i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Kartering av vissa svampars utbredning. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar 
och föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag 
etc).
Medlemsavgift: 100 kr (familjemedlem 30 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.



Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Lund: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204, 
240 10 Dalby. 046-154 69. - Göteborg: Pär 
Johansson, Birgittagatan 4B, 414 53 Göteborg. 
031-12 94 83. - Värmland: Göran Sidenvall, 
Karlavägen 7, 671 00 Arvika. 0570-142 53. - 
Stockholm: Lars Hedenäs, Nyängsvägen 19 nb, 
146 00 Tullinge. 08-77 86 134. - Umeå: Lars 
Söderström, Institutionen för ekologisk botanik, 
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
Utger Mossornas Vänner. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år. - 1989 utkom H. Andersson m fl, Vit
mossor i Norden, 2 uppl. 121 sidor, pris med frakt 
70 kr.
Annan verksamhet: Floristiska inventeringar, ex
kursioner, kurser, utbildningsprogram, bestäm- 
ningsservice.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenoiogisk förening

Kontaktperson i Sverige: Göran Thor, Botaniska 
institutionen, Stockholms universitet, 106 91 
Stockholm. 08-31 88 56 (hem), 08-16 22 26, 018- 
67 24 67 (båda arb).
Utger tidskriften Graphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 80 sidor/år.
Möten: 1 sammankomst/år i Sverige. Vartannat år 
gemensam nordisk exkursion.
Medlemsavgift 125 danska kr för 1990-91. 
Postgiro (danskt) 8 50 50 04.
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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, utökning planeras. - 1982 
kom John Krafts Floran i Brunnby socken med 
Kullaberg. 88 sidor, pris 30 kr. 1987 utkom Fals- 
terb ohalvöns flora av samme författare. 152 sidor, 
pris 60 kr. - Tidskriften Botaniska Notiser star
tade 1839, men utgivningen upphörde 1980 i sam
band med tillkomsten av Nordic Journal of Bo
tany. Monografiserien Opera Botanica utges nu

genom Nordiska forskningsrådet med huvudred
aktion i Köpenhamn.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna startas 1990. 
Möten: 8 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av i regel en veckolång till medelhavsområdet och 
en flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 65 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. 046-10 78 86.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, O. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 78 (arb), 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. - 
Årsrapport om aktiviteter och nyfynd 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 39 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: Brita Ekenfall, Ekefall, 571 94 Nässjö. 
0380-138 72.
Utger tidskriften Parnassia, 2 häften med totalt 40 
sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, Små
lands flora, totalt 41 st.
Projekt: Nyinventering av Smålands flora samt ut
givning av en modern landskapsflora.
Möten: Årsmöte med exkursion. Dessutom en 
vecka med gemensam inventering i dåligt kända 
delar av landskapet.
Medlemsavgift 25 kr. In venterare betalar ingen 
medlemsavgift.
Postgiro 66 29 27-3.

Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf: Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 00 
Mullsjö. 0392-126 69, 036-722 35.
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Sekr. Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 34 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en delrap
port.
Projekt: Publicering av Södra Vätterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten'. 5-6 föredrag/år. 4-6 exkursioner, varav 
ett par längre med buss el bil.
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Gotlands botaniska förening

Adress: Box 1339, 621 24 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 
621 45 Visby. 0498-713 43.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby.
Utger tidskriften Rindi, 2 nr med totalt 90-100 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. Ca 10% av öns 
inventeringsytor är ännu lediga för intresserade 
inventerare. - Projektansvarig: Bo Göran Johans
son, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 662 04. 
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj tom aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästgatan 1,1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 50 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 38 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: Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
41 87 00.
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 40 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 60 kr. 1979 kom Gustaf Bernström, En 
frisk och blomstrande perenn. Botaniska före
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ningen i Göteborg 1919-1989. Pris (för medlem
mar) 110 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.

Uddevalla botaniska förening

Ordf: Anders Larsson, Bäckslänten 20, 451 34 
Uddevalla. 0522-316 81.
Sekr: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden P1 
7237, 451 91 Uddevalla. 0522-632 02.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 30 kr enskild medlem, 35 kr med 
familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 00 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Kvarnvägen 23, 461 58 Troll
hättan. 0520-329 53.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 50 
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 40 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp

Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 
12, 583 20 Linköping, 013-29 88 45. Örjan By
ström, Hagarydsvägen 29, 583 20 Linköping, 013- 
29 62 18. Kerstin Dyrshagen, Vasavägen 25A, 
582 20 Linköping, 013-11 28 67. Dan Wahlström, 
Amaliusholm Gärdala, 590 41 Rimforsa, 013- 
430 72.
Utger: Huvudföreningen utger skriftserien Öst- 
götanatur.
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Möten: 4-5 sammankomster och 5-6 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift (i ÖNF) 30 kr.
Postgiro 36 19 55-8.

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 utanför landskapet. 
Medlemsavgift: 15 kr.
Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening

Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 00 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Geijersgatan 26B, 
667 00 Forshaga. 054-736 78.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 2 nr med totalt 
ca 70 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter.
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 7 66 56-8.
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Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 Öre
bro. 019-11 24 76.
Sekr: Arne Flolmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landskapet. 
Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 00 
Arboga, 0589-139 98.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 veckolång ex
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), 08-702 02 10 
(arb).
Sekr: Torsten Eriksson, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 08- 
16 37 77 (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, 646 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.
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Botaniska sektionen i Uppsala

Adress: Institutionen för systematisk botanik, 
Box 541, 751 21 Uppsala.
Styrelse nyväljs i januari 1990. Intresserade kan 
kontakta Mats Vedin, tel 018-18 27 64 (dag), 
15 22 39 (kväll).
Möten: ca 20 sammankomster med föredrag och 
2-3 exkursioner.
Medlemsavgift 20 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap

Fristående sektion av Naturskyddsföreningen i 
Dalarna.
Kontaktpersoner: Lennart Bratt, Slättavägen 7, 
791 75 Falun. 023-276 01. - Sören Nyström, Tans- 
ågatan 10, 781 52 Borlänge. 0243-120 22.
Utger tidskriften Trollius. 2 nr med totalt ca 80 
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 veckolång exkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 40 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 Väx. 3 nr med totalt ca 180 
sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ca 5 sammankomster/år. Ca 5 exkursio
ner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 57 58 11-5.
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Projekt Jämtlands flora

Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Stor
gatan 5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils 
Nilsson, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - 
Staffan Åström, P1 2515, 830 40 Krokom. 0640- 
131 14. - Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 Näl- 
den. 0640-230 75.

Recension

Brittisk orkidébok

Lang, D. 1989: A guide to the orchids of Great Bri
tain and Ireland. 2 uppl. 233 sid. Oxford Univer
sity Press. ISBN 0 19 282599 2. Pris £8.95 häftad.

Den nu utkomna andra upplagan av David Langs 
bok har en viss fräschör för mig, eftersom jag inte 
har stiftat bekantskap med första upplagan och 
bara sporadiskt intresserat mig för orkidéerna på 
Brittiska öarna. Flertalet brittiska arter förekom
mer även i Skandinavien, och särskilt variationen 
hos släktena Epipactis och Dactylorhiza är av 
intresse för vårt vidkommande.

Langs bok är traditionellt upplagd och håller sig 
helt inom orkidébokgenrens huvudfåra. Bland de 
positiva utvecklingstendenserna ska framhållas att 
källhänvisningar ibland ges i texten, och framför 
allt att den avslutande bibliografin är generöst till
tagen och på ett fördelaktigt sätt skiljer boken 
från svenska orkidéböcker. Dock saknar jag Bate
man och Denholms tre grundliga Watsonia-artik-

Utger Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen.
Prenumerationsavgift 50 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening

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 för
ening tidskriften Natur i norr. 2 nr med totalt ca 
160 sidor/år.
Projekt: Föreningen stöder Västerbottens läns flo
ra. Kontaktperson: Stefan Ericsson, Inst för eko
logisk botanik, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 
090-16 54 92. - Slåtter av en äng i Brattåker. 
Möten: Under vintern 1 träff i månaden, under 
sommaren ca 2 exkursioner i månaden och en in- 
venteringsvecka inom länet.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 29 17 23-5.
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lar, som bl a stödjer uppfattningen att Dactylo
rhiza purpurella och D. praetermissa bör behand
las som underarter till D. majalis. Lang föresprå
kar i stället den traditionella uppdelningen med 
flera arter och ytterligare underarter. Utblicken 
mot Skandinavien och kontinenten lämnar också 
en del att önska. Bara ett fåtal artiklar härifrån 
citeras, trots att det finns många fler engelsk
språkiga arbeten, som är relevanta för brittiska 
förhållanden. Jag tycker dessutom att artnamnen 
kunde ha satts ut i fotodelen, och inte bara de 
nummer som arterna har i texten.

Detta sagt som randanmärkningar. De som 
tycker att det är svårt att skilja den ena orkidé
boken från den andra har inte så mycket nytt att 
hämta i Langs bok heller, men för svenska orki- 
doter som inte tidigare kommit i kontakt med brit
tiska orkidéer erbjuder boken en hygglig intro
duktion till ett med svenska mått överkomligt pris.

Håkan Wittzell



Plockat ur pressen

Vi fortsätter vår presskrönika från häfte 6, 1989.

T rädgårdsamatören

Nr 5 för 1989 kom just dagarna före jul och inne
håller bland annat en artikel om Harry Smith, som 
var museiintendent i Uppsala och pionjär i utfors
kandet av Kinas flora. Göran Herner tecknar en 
levande bild av vilka strapatser detta fältarbete på 
1920- och 30-talen var förenat med. Smith insam
lade många hundra för vetenskapen nya arter och 
förde även hem levande material, av vilket en del 
fortfarande finns i odling.

Mossornas Vänner

Volym 32 nr 2 bjuder på en inventering av mos
sorna i diabasområdet på Stärnö utanför Karls
hamn. Nils Cronberg har gjort undersökningen 
med anledning av en ansökan om utökad stenbryt- 
ning; inga ovanliga arter hittades. I övrigt innehål
ler häftet exkursionsreferat och klubbprogram.

Graphis Scripta

vol 2 nr 4 kom i oktober och innehåller följande:
Kärnefelt, I.: Ove Almborn 75 år.
Timdal, E.: The production of rhodocladonic acid in 

Cladonia bacilliformis and C. norvegica triggered by 
the presence of a lichenicolous mite.

Kuusinen, M. m fl: Cladonia norvegica and C. incras- 
sata in Finland.

Kärnefelt, I.: Evolutionsgrader hos Teloschistacéerna- 
en långsam process.

Jorgensen, P. M. & Ryman, S.: The correct names of 
the lichenized Omphalina species in Scandinavia. 

Wedin, M.: Floristic notes from Sweden.
Olech, M. & Alstrup, V.: Lichens new to Spitsbergen. 
Arup, U. m fl: Changes in the lichen flora on Romele- 

klint, S. Sweden, over a 50-year period.
Thell, A.: Förändringar i utbredningsbilden hos Parme- 

lia elegantula och Parmelia laciniatula i Skåne och 
Blekinge.

Alstrup, V.: Gyalidea diaphana and Trapeliosis flexu-

osa new to Greenland.
Muhr, L.-E.: Scoliciosporium sarothamni ny för Sve

rige.
Arvidsson, L.: Lichen material by O. P. Swartz in the 

herbarium at Göteborg.
Söchting, U.: Xanthoria elegans spreading in Denmark. 
Weber, W. A.: A new species of Caloplaca (section 

Gasparrinia) from California, with notes on some 
other American Caloplaca.

Vitikainen, O.: Additions to the lichen flora of Finland. 
Kärnefelt, I.: So close but yet so different - a brief re

port from an excursion in Estonia.
Spchting, U.: Coordinated European lichen mapping?

För en outsider ter sig Einar Timdals artikel sär
skilt intressant. Det skulle vara första gången man 
kan peka på att en ekologisk faktor (kvalster- 
angrepp) utlöser produktion av en lavsyra. Obser
vationen stöder tanken att lavsyror kanske ibland 
produceras som skydd mot betande djur. Tydligt 
är också att en lav kan ha förmågan att producera 
lavsyror utan att göra det, och det har en viss be
tydelse för hur man bedömer vissa föregivna art
skillnader inom lavarna.

Parnassia

Höstnumret handlar ganska mycket om spiror 
Pedicularis. John Christoffersson berättar om 
kärrspira och höstspira P. palustris ssp. palustris 
resp ssp. opsiantha. Den senare har visat sig rela
tivt spridd i Småland med hittills 21 fynd. Den 
förra är nog mera hotad, trots att antalet fynd är 
hela 206 - den är bunden till kulturmark. Birger 
Lindgren skriver om den sista lokalen för kung 
Karls spira P. sceptrum-carolinum och kampen för 
att få den att överleva. Henry Sjöstrand berättar 
om floran i Hästeryds ängar i Tranås, och Kerstin 
Petersson om fårbete och floravård i Hornaryd. 
Hon framhåller att fårbete inte behöver vara de
struktivt, om det sätts in sent och med måttligt 
antal djur. På artfyndssidan är det tranåstrakten 
som står för de stora nyheterna: Kjell Rönning har 
funnit kattmynta Nepeta cataria och Jörgen Josefs-



son har fått tag i axag Schoenus ferrugineus i land
skapet igen - det var hundra år sen sist!

Rindi

Häfte 2 för 1989 blev en fin julklapp. Det är på 88 
sidor och upptas, förutom av två sidor förenings- 
nytt, helt av en flora över Gotska Sandön, skriven 
av Gun Ingmansson och Jörgen Petersson. En 
lokalflora över ett riksintressant område, av sed
vanlig hög svensk standard, förnämligt illustrerad 
med svartvitfoton och utbredningskartor. Man 
kan köpa den från Gotlands Botaniska Förening 
för 60 kr, om man inte vill bli medlem (för 50 kr) 
och få även årets första häfte.

Calluna

I 1989 års andra häfte får vi rapporter från inven- 
teringsläger och årsmöte samt notiser om rikliga 
återfynd av rosenglim Silene armeria i Seglora, 
vårskärvfrö Thlaspi perfoliatum på Kinnekulle - 
rödfyr, håll utkik! - samt cypresslummer Lyco
podium complanatum ssp. chamaecyparissus på 
Vättlefjäll. Olof Janson har fått vetskap om två 
märkliga fynd av smultronklöver Trifolium fragi- 
ferum, det ena gjort 1972 på vänerstranden och 
det andra på 1930-talet på Billingen. Han anser att 
uppgifterna är säkra, men belägg saknas tyvärr. 
Brita Palmegård och andra ulricehamnsbotanister 
jämför sina fynd i en 5 km-ruta med vad Gustav 
Adolf Westfeldt fann i samma område 1954.

Anders Bohlin och Mats Geijer listar Lennart 
Fridéns trycka botaniska skrifter - det är samma 
lista som Anders tryckte i SBT 1986 häfte 6, med 
tillägg av ett arbete som glömdes bort den gången.

Värmlandsfloran

Omslaget på Vårmlandsflorans årgång 4 häfte 2 
visar en slaktplats för uttjänta järnvägsvagnar vid 
Nykroppa. Där har Olle Strohl hittat blåfibblan 
Hieracium septentrionale som ny för landskapet. 
Han har skrivit om detta och andra fina fynd i ruta 
11E 2d. Rapporter från inventeringslägret i 11D 
lj finns också. Värmlands inventeringsprojekt har 
alltså kommit igång och vi gratulerar värmlän
ningarna till att ha så mycket roligt framför sig!

En annan sorts folklig botanik representerar 
Elvira Bergqvists uppteckning av dialektnamn på 
växter från Tyngsjö och en dikt på värmländska av 
Alone Gezelius. Om du inte kan gissa vad fetichler
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är så skaffa tidskriften - Värmlands botaniska för
ening ger ut den, adress i vår föreningsöversikt! 
Då får du också läsa en viktig artikel om hur 
strandbräsma Cardamine parviflora dykt upp i 
massförekomst vid grävning i en våtäng långt från 
kända ”naturliga” förekomster. Det har varit 
några liknande, oväntade fynd av arten på senare 
år. Peter Danielsson framför hypotesen att dessa 
inte behöver vara resultat av långspridning utan 
kan vara uppförökning av lokala, normalt svår- 
upptäckta bestånd.

Trollius

nr 9 kom i november och väcker många tankar. 
Diabasområdena i västra Dalarna är inte tillräck
ligt undersökta. Tomas Ljung har upptäckt Uv- 
berget vid Horrmundvallen botaniskt. Det vetter 
mot söder och hyser en rad värmekrävande arter. 
Ett annat är Öjskogsfjället, som Lennart Bratt 
upptäckte. Här växer skogssvingel Festuca altis - 
sima, hässleklocka Campanula latifolia och mysk- 
madra Galium odoratum nästan ända uppe i fjäl
len, i nordostvänd ängsgranskog. Man har lätt att 
förstå att sydliga arter kan ha nordliga utposter i 
sydbranter, men dessutom går alltså sydliga ängs- 
skogsarter långt norrut i fuktig granskog på rik
underlag.

Det är bara att hoppas att dalabotanisterna ska 
hinna rädda så mycket som möjligt av sin värde
fulla flora undan det intensiva skogsbruket. De 
har uträttat mycket men Bengt Oldhammer på
pekar att insatsernas framgång i alldeles för hög 
grad beror av slumpen. Det hänger på att ”rätt 
person” inte råkar vara sjuk eller bortrest just när 
något händer. Och på de flesta ställen finns det ju 
ingen alls som bevakar. Det är helt orimligt att det 
skall vara så, och på sikt måste bolag, kommuner 
och skogsvårdsstyrelser anställer biologer. Bengt 
påpekar att den ideella naturvården binder ris åt 
egen rygg genom att vara bussig och sköta natur
vården på fritid. ”Frågan är, om det inte är natur
vårdens fel att det tas så lite hänsyn i markerna.”

Börje Nordh har börjat mäta pH i guckusko- 
bestånd för att bedöma om arten hotas av försur
ning- man har anat ”oförklarlig” minskning. Gert 
Bergqvist presenterar en fin vedsvampslokal nära 
Falun, och Lennart Bratt har sammanställt upp
gifter om småsileshårets Drosera intermedia ut
bredning i Dalarna. Floristiska notiser förekom
mer också, varibland klådris Myricaria germanica, 
ny för Dalarna.
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Väx

Det börjar dra ihop sig för floraprojektet i Häl
singland. Nästa inventeringssommar är den sista, 
och häfte 3, 1989 av Väx börjar med funderingar 
om vad som ska göras sedan. Det nystartade pro
jektet i Gästrikland ligger ju väl till, och Anders 
Delin drar en lans för att börja jobba med inven
tering av skogens kryptogamer. Själv beskriver 
han (med färgfoto) ett fynd av den gamla nytto- 
växten nordlig anisticka, Haploporus odorus, som 
växer på gamla sälgar i fuktig granskog. Med de 
miljökraven står den givetvis på rikets hotlista.

Peter Ståhl har fått en idé igen och inleder en 
serie presentationer av märkliga växtlokaler i 
Hälsingland med en beskrivning av Näsberget i 
Mellansjö, en nyupptäckt oas i stenöknen (grov- 
blockig tallhed) med bl a skuggviol Viola selkirkii, 
spädstarr Carex disperma, taigastarr C. norvegica 
ssp. inferalpina och köseven Agrostis clavata. Just 
den senare har man börjat få upp ögonen för, och 
det skulle inte förvåna om antalet lokaler minst 
fördubblas nästa sommar! En annan förbisedd art 
är åsstarr Carex pallens, som Anders Delin har 
nya fynd av.

Lite mellanresultat från inventeringen är dator- 
producerade kartor över landskapets Juncus-arter 
(10 st). Barbro Risberg skriver om rosorna i Tors- 
åkers socken, ett ämne som hon utforskat till 
grunden. Förutom de tre vanliga har hon hittat 
stenros R. canina och äppelros R. rubiginosa, den 
senare, märkligt nog, delvis att anse som spontan!

Rödbläran

Första häftet av årgång 2 av Rödbläran har kom
mit. Ing-Marie och Staffan Åström skildrar ett be
sök på riksgränsfjället Penningkejsen, där de fun
nit krusbräken Cryptogramma crispa. Staffan 
Åström har också hittat plattstarr Carex disticha 
som ny för Jämtland, och slutligen framhåller han 
att det går att upptäcka även sällsynta växter med 
den inventeringsmetod man valt för landskapet.

Fauna och Flora

nr 5 och 6 har kommit se’n sist. I nr 5 har Carl- 
Johan Clemedson en inträngande artikel om vår 
första - och enda - mälarflora, ett avsnitt i Johan 
Fischerströms Utkast til Beskrifning om Mälaren 
från 1785.

Urt

Majviva Primula farinosa är i Danmark en karak
tärsväxt för kalkkärren och den har förstås blivit 
mycket ovanlig. Förutom på Bornholm finns den 
bara kvar i tre kärr i köpenhamnstrakten. Man 
följer där beståndens utveckling. Bland de många 
intressanta resultaten, som Sten Moeslund lägger 
fram i häfte 3 av Urt är, att medellivslängden för 
en planta bara är drygt ett år, och att bestånden 
svarar fint på skötsel med ökning. I samma häfte 
fortsätter uppsatsen om heden Borrelyngen på 
Bornholm, nu belyses jordmånens betydelse, och 
Ole Lyshede m fl berättar om en sammanställning 
av litteratur med beskrivningar av frön.

Blyttia

I Blyttia 2 från 1989 rapporterar Knut 0degaard 
från forskningsfronten om kalkomsättningen hos 
växter. Man har hittat ett protein, calmodulin, 
som binder kalcium och håller koncentrationen 
mycket låg i cellsaften. Calmodulin påverkar 
sedan enzymprocesser på flera sätt. Ett genom
brott är på gång i vår förståelse av varför kalk är 
så viktigt för många växter. Morten Laane skriver 
om studier av kromosomerna hos svampen Neotti- 
ella, och Odd Stabbetorp presenterar analyser av 
variationen hos veketåg Juncus effusus och 
knapptåg /. conglomeratus med numeriska meto
der. Något nytt i sak kommer knappast ut - det är 
två välskilda arter - men man får en snygg presen
tation av metoder som kan vara svåra att förstå. 
Reidar Elven berättar historien om sibirisk aster 
Aster sibiricus som räddades kvar i Nordens flora 
genom rådigt handlande från privatpersoner.
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Lutukka

Lutukka häfte 2, 1989, innehåller en artikel om 
eutrofvegetationen vid Sikojoki i södra Finland 
och en om johannesnycklarnas Orchis militaris 
ekologi och mykorrhizaberoende. Den har spritt 
sig påfallande i norra Europa de sista åren, men 
vad gäller Finland handlar det inte om långsprid
ning utan om import av kalk från Gotland. Pentti 
Alanko uppmanar fanerogambotanister att även 
hålla utkik efter parasitiska och saprofytiska små- 
svampar, och Tapani Lahti och Arto Kurtto infor
merar om att det nu finns en databaserad check
lista över Finlands kärlväxter.



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Innan manuskripten antas granskas de av 
fackgranskare, vilka utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med dub
belt radavstånd. Använd nytt färgband så att tex
ten blir svart, och skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker och latinska 
namn, och skriv ingenting i marginalerna. Redige- 
ringsanvisningar kan lämnas på en kopia.

Lämna gärna text inklusive tabeller på diskett! 
Redaktionen har en AT (5 1/4-tums 1.2 Mb 
disketter) och ordbehandlingsprogrammet Word, 
men vi kan läsa andra filformat och disketter 
(även för ABC och Mac). Bifoga alltid utskrift!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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