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Omslagsbilden

Även på årets häfte 2 en försvinnande lav - ring
laven Evernia divaricata. I Jelka-området i Jokk
mokk växer den rikligt tillsammans med andra 
sällsynta naturskogslavar. Där testas nu vad talet 
om artbevarande är värt. Artporträttet är från 
Rättvik i Dalarna, foto Rolf Lundqvist, Enviken.



Vad suckar ringlaven?
ROLF LUNDQVIST

Omvandlingen av skogslandskapet från ett i hög 
grad naturpräglat landskap till ett system av 
skogsodlingar, genomdraget av ett finmaskigt 
vägnät, utspelas som bäst med våra nordliga barr
skogar som scen. Internationellt utpekas Sverige 
som världsledande i detta avseende. Det är fråga 
om en snabb process, som accelererat från senaste 
krigsslutet. Sedan 1950-talet har närmare 40% av 
den produktiva skogsmarken avverkats och skogs- 
odlats med moderna storskaliga metoder som kal- 
huggning, radikal markberedning osv.

Dimensionsavverkningen

Det är inte mera än 100-150 år sedan den första 
avverkningsvågen gick fram över norra barrskogs- 
regionen. De s k dimensionsavverkningarna har 
fått sitt namn av att dessa huggningar exploate
rade vad naturen byggt upp under många hundra 
år av grova träd, särskilt tallar. Avverkningarna 
gjordes till en början utifrån kontrakt som gällde 
alla träd i ett område som var grövre än en an
given minimidimension. Denna dimension mins
kade allt eftersom avverkningsvågorna drog fram. 
Flottleder och sågar byggdes, bolag bildades och 
arbetstillfällen skapades. Stora värden uppdaga
des, bytte ägare och lade genom exportintäkterna 
en grundplåt till vårt nuvarande välstånd.

Ekosystembyte

Den innevarande epoken är än mer genomgri
pande för skogslandskapets utformning, men har 
ännu inte fått något allmänt accepterat namn. 
Kanske skulle den kallas ekosystembytesepoken, 
eftersom detta är innebörden av modernt skogs
bruk i tidigare naturpräglade områden. Epoken 
kännetecknas också av att skogsnäringen i kraft av 
storleken på exportintäkterna fått ett domine
rande inflytande på utformningen av skogspoliti
ken. Skogsvårdslagen är främst en virkesproduk

tionslag. Den naturvårdshänsyn som alltid skall 
tas i samband med skötseln av skogen kan efter 10 
år konstateras avsevärt mindre framgångsrik än 
satsningen på att öka virkesförråden. Antalet 
hotade eller sällsynta arter inom många växt- och 
djurgrupper bedöms idag av forskarna som o- 
acceptabelt höga. Dessvärre har hotbilden också 
en eftersläpning i tiden. Redan utförda åtgärder 
ger effekter, som - om de undersöks - kanske 
först visar sig om 10-20 år.

En myrkant i Jelka med ringlav på gran och gråal. I bak
grunden Aspberget.
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Ringlav - en hotad art

En art, som har naturlig hemortsrätt i våra skogar, 
men som gått tillbaka under vårt sekel är ringlav 
Evernia divaricata. På de flesta av de kända loka
lerna inom vad som ansågs vara huvudutbred
ningsområdet - de centrala delarna av östra Sve
rige - har förekomsten en starkt vikande tendens. 
Ringlaven föredrar fuktiga skogsmiljöer, särskilt 
sådana med trögväxande träd, främst gran, men 
den växer även på tall och lövträd. I skogsstyrel
sens bok Floravård i skogsbruket har den av fors
karna placerats i hotkategori 2, sårbar, dvs dess 
överlevnad på längre sikt anses inte säkerställd. 
Det betyder också att samtliga kända lokaler 
måste skyddas.

Rika fvnd i Jokkmokk

Helt nyligen har så långt i norr som i Jokkmokks 
kommun upptäckts flera mycket rika ringlavs- 
lokaler. Mycket glädjande är även att här hittats 
fertila exemplar, något som det är osäkert om de 
sydliga förekomsterna kan visa upp idag. Sanno
likt innebär detta att miljöerna häruppe undgått 
såväl omfattande genomhuggningar som den 
allvarliga belastning luftföroreningarna medfört 
längre söderut. Då även en rad andra hotade arter 
förekommer inom samma trakter ligger slutsatsen 
nära till hands, att vi här har att göra med rester av 
naturliga skogsekosystem med intakta artkonstel
lationer. Förekomsterna har dock obemärkt pas
serat såväl myndigheternas inventeringar som den 
planering, som i varje fall normalt borde föregå 
kalhuggningar på förstagångsmarker.

66 Rolf Lundqvist

Steget före

Gruppen Steget före från den lokala naturskydds
föreningen har här gjort en remarkabel insats 
genom att upptäcka och påvisa förekomsterna av 
en rad hotade arter i Jokkmokks kommun. Även 
om Steget föres arbete krävt stora insatser blir ste

get efter säkert ännu mer krävande, eftersom inte 
ens fynden av en rad starkt hotade arter i fjällnära 
skog automatiskt leder till att dessa skyddas!

Hotet mot Jelka

Idag föreligger avverkningshot i Jelka-området, 
väster om Porjus, som innebär att markägaren 
Domänverket lämnar ringlavsförekomster, lika 
stora som den kända förekomsten i resten av lan
det, utan egentligt skydd. Större delen av ca 
20 000 ringlavsbärande träd innefattas i utvidg
ningen av domänreservatet Appakis, men 6-7000 
träd lämnas utanför. Dessa avses få särskilda sköt
selföreskrifter, men detta är inte tillräckligt.

Salamitaktiken

Resultatet av huggningar på andra ringlavslokaler 
med §21-hänsyn utgör avskräckande exempel. 
Självklart suckar ringlaven att alla kompromisser 
för dess del redan är gjorda. Livskraftiga bestånd 
av så hotade arter måste skyddas i sin helhet om vi 
vill behålla arten på lång sikt. Domänverkets 
kompromissförslag är bara ytterligare ett exempel 
på den beprövade salamitaktiken och går tvärs 
emot lavkommitténs förslag om hantering av om
rådet. Vad suckar Domänverket?
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Åsstarr, Carex pallens, värd att uppmärksammas
NADJA NIORDSON

Niordson, N. 1990: Åsstarr, Carex pallens, värd att uppmärksammas. [A southward range 
extension for Carex pallens.] Svensk Bot. Tidskr. 84: 67-68. Lund. ISBN 0039-646X.
Carex pallens (Fristedt) Harmaja, previously regarded as a variety of C. digitata L., is a 
Fennoscandian endemic which, up to now, has only been known from S. Finland, adjacent 
USSR and some provinces in Central Sweden. It is now reported as new for the province of 
Närke, a range extension of c. 100 km southwards.
Nadja Niordson, L. Grevegårdsvägen 25, S-421 55, V. Frölunda, Sweden.

I slutet av juli 1989 besökte jag Hjulåsen vid 
Garphyttan i Tysslinge socken, Närke, i utkanten 
av Kilsbergen, ett par mil nordväst om Örebro. 
Hjulåsen är ett botaniskt intressant och sedan 
gammalt välkänt område, bl a ligger här Ormtjärn 
som hyser en av Sveriges nordligaste förekomster 
av relikt ag Cladium mariscus. Terrängen är starkt 
kalkpåverkad och ännu på 1940-talet kunde man 
här finna majviva Primula farinosa, många 
orkidéarter som brudsporre Gymnadenia conop- 
sea och flera arter av nycklar Dactylorhiza.

Hjulåsen är också en gammal kulturbygd. Nam
net finns belagt redan i början av 1600-talet (Jul
åsen). Vid Ormtjärn syns ännu de rundade vatten- 
fyllda gruvhålen efter brytningen av silver, en 
verksamhet som på grund av olönsamhet dock 
lades ner redan i slutet av 1600-talet - som tur var 
för agen, eftersom man hade vittgående och av 
dåvarande myndighetspersoner redan godkända 
planer på att dika ut eller åtminstone sänka vat
tennivån i Ormtjärn för att underlätta malmbryt
ningen (Nachmanson & Hannerberg 1945). Ett 
par torp har brukat jorden under flera sekler och 
än hålls en del av markerna öppna av betande 
boskap. Själv har jag från barndomen, i mitten av 
40-talet, en stark minnesbild av en äng med mäng
der av fältgentiana Gentianella campestris.

Jag ville nu gärna se vad som fanns kvar av den 
rika floran i denna bygd och om jag kanske skulle 
kunna återfinna gentianaängen. Det visade sig 
vara svårt att lokalisera den. Gamla ”landmär
ken” som kraftledning och torp var försvunna, 
men slutligen lyckades jag dock hitta platsen för

mitt minnes äng. Av ängen fanns emellertid inte 
ens en liten kantremsa kvar, och i hagen intill, där 
hasselbuskarna på sin tid var det enda som skug
gade en örtrik mark, hade aspsly Populus tremula 
och piprör Calamagrostis arundinacea invaderat 
terrängen. På ställen där marken ännu var relativt 
öppen, på rösen och stenigare partier, växte ännu 
mängder av bergslok Melica nutans och vispstarr 
Carex digitata. Ett par individ av starren föll mig i 
ögonen: något grönare, något ”rundare” i frukt- 
gömmena kanske - annorlunda, i alla händelser. 
Belägg togs för senare studium.

Kontroll i Flora Europaea (Chater 1980) och 
Nordisk kärlväxtflora (Hylander 1965) gav inget 
övertygande svar. Möjligen kunde det vara Carex 
digitata var. pallens, men några avgörande karak
tärer kunde inte fastslås. Hylander noterar att 
denna varietet sannolikt uppkommit ur hybrider 
med frösöstarr Carex pediformis, och att den ofta 
har något nedsatt fertilitet. Flora Europaea näm
ner detsamma men förtiger att den är känd från 
Sverige - dock beskrevs faktiskt varieteten av 
Fristedt på material från Ångermanland.

I en uppsats av Harri Harmaja, Helsingfors, i 
Annales Botanici Fennici (Harmaja 1986) tyckte 
jag mig finna svaret. Harmaja skilde här ut Carex 
pallens som en egen art, med bestämda karak
tärer, skild från såväl C. digitata som C. pedif or
mis. Där C. digitata och C. pallens växer tillsam
mans har Harmaja funnit intermediära individer 
med dåligt pollen och utebliven fruktsättning. Det 
tyder på att hybrider är sterila - ett kriterium på 
att de är goda, om än närbesläktade arter.
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Fig 1. Fruktgömmen av ässtarr Carex pallens (t v) och 
vispstarr C. digitala (t h). Teckningar av Ulf Arup; ma
terial från Närke resp Västergötland.

Mitt belägg tycktes motsvara Harmajas beskriv
ning och bestämdes alltså till Carex pallens (Fri- 
stedt) Harmaja. Bestämningen bekräftades av 
Harri Harmaja, som i brev gav ytterligare fält
karaktärer för Carex pallens, vilka citeras nedan.
- Slidan av det nedersta stödbladet och översta 
stjälkbladet är grön (själva kanten brun; hos C. 
digitata är dessa slidor vanligen mer eller mindre 
rödbruna, men kan vara gröna).

- Slidan av nedersta stödbladet är vanligtvis lång- 
spetsig.

- Honaxens fjäll är trefärgade: vitt, grönt, brunt 
(hos C. digitata vanligen bruna med ljusgrön mitt
nerv).

- Frukterna förblir gröna under mycket lång tid, 
är något bredare och har inte så skarpa kanter 
som hos C. digitata.

- Fruktens näbb är lika lång som bred (tydligt 
längre hos C. digitata).

Den sistnämnda karaktären är tydlig och helt 
klart avgörande (fig 1). Utöver detta finns flera 
skillnader i mikroskopiska kännetecken.

Harmaja framhåller även att vispstarr Carex 
digitata och åsstarr C. pallens delvis har olika 
markkrav. Medan båda arterna trivs på rikare, 
torrare mark, gärna sydsluttningar, och ibland

växer tillsammans, skyr C. pallens fuktigare, sol- 
fattigare och därmed kallare platser, där emeller
tid vispstarren trivs lika bra. Enligt Harmaja före
faller Carex pallens föredra grusåsar, vilket lett till 
det svenska namn som föreslås här. På Hjulåsen 
växer den dock i sydvänt läge i kanten av den 
förkastningsbrant som löper utefter Kilsbergens 
SO-sida.

Arten har påträffats på flera platser i Finland i 
hela 45 10 km-rutor spridda över större delen av 
södra Finland, men koncentrerade till det stora 
sydfinska ändmoränstråket (Harmaja 1986). Ett 
enstaka fynd strax öster om finska gränsen är 
också känt. I övrigt är arten endast känd från Sve
rige, och den är därmed en av de mycket få växter 
som är endemiska i Norden.

1 Sverige är arten känd från många lokaler i 
Ångermanland och Jämtland samt tre i Medelpad 
(Mäkinen 1965). Från Hälsingland har det funnits 
ett lokalbestämt belägg, från Hassela, och Anders 
Delin har nyligen funnit två nya lokaler, i Bollnäs 
och Gnarp (Delin 1989). Utanför detta kärn
område har tidigare bara två fynd gjorts, dels i 
norra Värmland (TV. Finnskoga Brogård 1892 H. 
Hamberg), dels i sydligaste Dalarna (Folkärna 
Hyttbäcken 1911 G. Samuelsson).

Lokalen för Carex pallens i Närke ligger ca 10 
mil söder om den i Dalarna. Luckorna mellan fyn
den i Närke, Dalarna och Värmland och huvudut
bredningen i södra Norrland kan säkert minskas 
genom målinriktat sökande. Kanske kan sydgrän
sen rentav flyttas ännu längre söderut.
Lokaluppgift. - Närke Tysslinge Hjulåsen, ca 600 m 
SSO Ormtjärns sydspets, södra delen av igenväxande 
hagmark, vid randen av en granskog, på en upphöjning 
invid stigen (RUBIN 10E 5j 11 49) 1989 N. Niordson 
89093 (LD och pers herb).
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Östergötlands flora - tillägg och rättelser 6

FOLKE LIND

Lind, F. 1990: Östergötlands flora - tillägg och rättelser 6. [The flora of Östergötland - addi
tions and corrections 6.] Svensk Bot. Tidskr. 84: 69-80. Lund. ISSN 0039-646X.
In The flora of Östergötland, published by Erik Genberg in 1977, the distribution of vascular 
plants within the province was described. Additions have been published in Svensk Botanisk 
Tidskrift vol. 73 (1979), 75 (1981), 77 (1983), 80 (1986) and 82 (1988). Further finds are 
reported here. For each species the section number and, in most cases, the parish and the new 
locality are given. Dryopteris assimilis, Sparganium erectum ssp. erectum, Digitaria ischae- 
mum, Beckmannia syzigachne, Dactylorhiza sphagnicola, Polygonum lapathifolium ssp. lapa- 
thifolium, Kochia scoparia, Scleranthus annuus ssp. polycarpos, Saponaria ocymoides, Poten- 
tilla argentea ssp. impolita, Rosa kamtschatica, Verbascum speciosum, Linaria incarnata and 
Tragopogon pratensis ssp. minor are new for the province. Rubus fioniae var. benefixus has 
recently been reevaluated and is considered an endemic Swedish species named R. suecicus. 
Moreover, Agrostis vinealis, previously reported under A. canina, has been distinguished as a 
species of its own. Some of the older finds, also included in the paper, are also new for Öster
götland: Koeleria gracilis, Silene tatarica, Oxalis exilis, Bryonia dioica. Many garden plants 
have run wild, and quite a few are reported below. Some of them, such as Vinca minor, 
Calyslegia sepium ssp. spectabilis, Symphoricarpos albus, Solidago canadensis, are fairly com
mon.
Folke Lind, Silverringen 16, S-603 69 Norrköping, Sweden.

I SBT volym 73, 75, 77, 80 och 82 (1979, 1981, 
1983, 1986, 1988) har meddelats ett antal fynd 
som komplettering till Östergötlands flora (Gen
berg 1977).

Ytterligare arter och lokaler har nu blivit kända 
och redovisas nedan. Nya för landskapet är nord- 
bräken Dryopteris assimilis, mörk igelknopp 
Sparganium erectum ssp. erectum, fingerhirs Digi
taria ischaemum, radgräs Beckmannia syzigachne, 
mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola, strandpil
ört Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, 
sommarcypress Kochia scoparia, liten såpnejlika 
Saponaria ocymoides, kamtjatkaros Rosa kamt
schatica, praktkungsljus Verbascum speciosum, 
violsporre Linaria incarnata, ävensom några 
underarter och hybrider. Rubus fioniae var. bene
fixus har nyligen konstaterats vara en egen svensk 
art och har fått namnet svenskt björnbär Rubus 
suecicus. Vidare har bergven Agrostis vinealis be
handlats som ny art (tidigare sammanförd med 
brunven A. canina). Nya för Östergötland är 
också följande under rubriken Äldre förekomster 
noterade arter: Fin tofsäxing Koeleria gracilis, 
ryssglim Silene tatarica, dvärgoxalis Oxalis exilis,

röd hundrova Bryonia dioica. Åtskilliga ej tidi
gare rapporterade förvildade arter anges i det föl
jande. Vanliga är t ex apel Malus domestica, vin
tergröna Vinca minor, skär snårvinda Calystegia 
sepium ssp. spectabilis, snöbär Symphoricarpos al
bus och kanadensiskt gullris Solidago canadensis.

För varje art anges sektionsnummer enligt flo
rans Tabell 7 samt i de flesta fall även socken och 
lokal. Om ej annat anges är förekomsterna note
rade 1988-89. För uppgiftslämnarna används föl
jande signaturer:

A6 Almquist (1974)
AL Alva Larsson
AS Anders Svensson
BB Bert Borgström
B-g Lena Berg
BH Bengt Hallqvist
BKA Bo och K G Axelsson 
BSa Bengt Samuelsson 
BT Bengt Tillman
CE Cecilia Eriksson
EG Erik Genberg
EJ Elisabet Johansson
EM Erik Moberger
FL Folke Lind
GöN Göran Nilsson
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GÖR Göran Göransson
H-m Stig Hellerström
HZ Hans Zetterman
HåA Håkan Andersson
IB Ingrid Bergengren
JA Janne Andersson
JJ Jörgen Josefsson
JM Jan Måreby
JP Jörgen Petersson
JR Jan Roos
K-d Stefan Kasselstrand
KD Kerstin Dyrshagen
KEN Karl-Einar Nilsson
LPF Lena och Peter Fredricson
LÅG Lars-Åke Gustafsson; Gustafsson (1984)
MR Mats Rydén
MW Magnus Wadstein; Wadstein (1985)
MÅJ Mårten Johansson
N Norrköpings kommuns herbarium
NE Nils och Elma Eriksson
OS Olle Svedjemyr; Svedjemyr (1989)
PM Per Milberg
PÖF Projekt Östgöta floras arkiv
RR Roy Rask
S-d Henry Sjöstrand
So Stig Sonnert (meddelad av SÅ)
SÅ Sofi Åström; Åström (1988)
Sv Claes Svedlindh; Svedlindh (1989)
ThK Thomas Karlsson
ThM Thorsten Mejerfalk
TT Torsten Teuchler
UE Ekstam m fl (1988)
YA Yngve Andersson

Tidigare okända arter inom resp sektion
Ophioglossum vulgatum, orm tunga. 73 Vist 300 m Ö 

Sätra (MW)
Botrychium lunaria, låsbräken. 61 Regna Ralstorp och 

Mon (JM), 27 Lönsås 300 m V ka (BB), 37 Tjärstad 
Törnevik (JP)

Matteuccia struthiopteris, strutbräken. 32 Borg i ravin 
400 m V Bårlejasjön (Sv)

Asplenium septentrionale X trichomanes. 57 V. Harg 
nära Karlsberg 2 ex (BB)

Dryopteris dilatata, lundbräken. 47 Skeppsås 500 m 
VNV Hagalund (BB)

Dryopteris assimilis, nordbräken. 71 Rystad O Tallboda 
(JA), 16 Tjällmo 650 m SO Pikhult (JP), 27 Fornåsa 
600 m ONO Örbäcken (BB), 28 Normlösa 300 m 
NNV Löt (BB), 47 Skeppsås 500 m NNV Hagalund 
(BB), 57 V. Harg 400 m V ka (BB), 58 GammalkillOO 
m S Häradsö (BB), 59 Nykil 800 m Ö St. Kolaryd 
(JA), 86 V. Eneby 900 m S Pålehult (JA)

Sparganium friesii, flotagräs. 82 Ringarum Ken (GöN).
Sparganium erectum ssp. erectum, mörk igelknopp. 34 

Kvillinge Lagerudden (HZ) det. ThK, 71 Lillkyrka 
Rännefjälla 1980 (ThK)

Potamogeton pectinatus, borstnate. 29 Linköping Ö 
Åby mellan Gärstadsverket och E4 (JA)

Potamogeton pusillus, gropnate. 57 V. Harg Älbäcks- 
kärret (BB)

Potamogeton obtusifolius, trubbnate. 82 Ringarum Ken 
(GöN)

Hydrocharis morsus-ranae, dyblad. 58 Ö. Tollstad Nac- 
kebosjön (BB), 79 Ulrika sjön Drogens sv spets (PM) 

Allium ursinum, ramslök. 36 Vårdnäs V Biberget (JP) 
Allium schoenoprasum, gräslök. 71 Rystad Tallboda 

(JA), 29 Linköping på banvall (JA)
Allium vineale, sandlök. 71 Gistad 300 m V stn (GöN) 
Fritillaria meleagris, kungsängslilja. 41 Konungsund N 

Hagberget 10 ex och Röskär 2 ex (JR)
Lilium bulbiferum, brandlilja. 12 Krokek Gusätter (FL) 
Lilium martagon, krollilja. 11 Kvarsebo Säter 1984 

(LÅG), 12 Krokek Orrekullen (FL)
Muscari botryoides, pärlhyacint. 31 Vånga Göstad (FL), 

41 Dagsberg Djurön (FL), 27 Klockrike (BB), 47 
Skänninge (BB), 57 V. Harg (BB), 67 St. Aby Sten- 
kilsby (S-d), 76 Åsbo (MR)

Asparagus officinalis, sparris. 69 Ekeby banvall 2 km S 
Stråisnäs (PM)

Hemerocallis lilioasphodelus, klargul daglilja. 78 Malex- 
ander (OS)

Scilla sibirica, rysk blåstjärna. 13 Ö. Eneby 1978 (N), 33 
V. Husby (HZ), 16 Tjällmo (FL), 27 Lönsås, Klock
rike (BB), 48 Väversunda 1975 (N), 57 V. Harg (BB), 
58 Gammalkil (BB), 78 Malexander (OS)

Chionodoxa luciliae, vårstjärna. 57 V. Harg 400 m V 
Stensäng större område i ekskog (BB)

Leucojum vernum, snöklocka. 57 V. Harg 400 m SV 
Stensäng i ekskog (BB), 58 Gammalkil 150 m V 
Duseborg 10 ex i lundmark (BB)

Galanthus nivalis, snödroppe. 27 Lönsås 400 m SV 
Hamra (BB), 46 Ekebyborna 500 m NO Lönnhult 
(BB), 47 Vallerstad 400 m VSV Granlund 20 ex i 
kraftledningsgata (BB)

Narcissus pseudonarcissus, påsklilja. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen i kärrkant (FL), 47 Allhelgona 600 m 
VNV Bäckagården 12 ex i öppen skogsmark (BB), 
Skänninge 400 m NV Gripenberg 20 ex i skog (BB), 
57 V. Harg 400 m SV Stensäng i skog (BB)

Juncus tenuis, syltåg. 23 Risinge Lotorps g (JM), 24 
Risinge Köpma (JM), 32 Kimstad Lillie f d stn och 600 
m NO Fröjerum (FL)

Juncus filiformis, trådtåg. 47 Allhelgona 1 km NV Ulle- 
kalv (BB)

Luzula luzuloides, vitfryle. 14 Simonstorp Tummetorp 
(Sv)

Luzula pallescens, blekfryle. 97 Tidersrum 600 m NNV 
Årteflod (PM)

Setaria glauca, grå kavelhirs. 34 S:t Johannes Navestad 
(FL)

Panicum miliaceum, hirs. 32 Kimstad Norsholm stn 
(A6)

Digitaria ischaemum, fingerhirs. 34 Hedvig n hamnen 
(GöN)

Melica uniflora, lundslok. 43 O. Ny Norrkrog (JP) 
Glyceria plicata, skånskt mannagräs. 66 Ödeshög 

reningsdammarna V Reningsverket (JJ). 67 St. Åby 
Ryket (PM)

Festuca altissima, skogssvingel. 96 Kisa 300 m NV Sand
stugan 1986 (MW)

Festuca trachyphylla, hårdsvingel. 31 Vånga (FL) 
Festuca arundinacea, rörsvingel. 69 Ekeby Boxholm vid 

Svartån (PM)
Festuca gigantea, långsvingel. 12 Krokek Kopparbo 

1984 (LÅG), 77 Asby Asby udde (SÅ)



Lolium multiflorum, italienskt rajgräs. 51 Skönberga 
Bolltorp (GöN), 63 Hällestad Malmstorp (GöN), 82 
Ringarum Myrtorpet (GöN)

Poa supina, trampgröe. 39 Atvid 800 m NO Mormors- 
gruvan stn (JA), 58 Ö. Tollstad 400 m N Åbacka 1983 
(BB)

Poa pratensis ssp. angustifolia, smalgröe. 11-14 21-24 
31_34 41-44 51-54 61-64 71-74 81-84 (samtl FL) 16 
(NE) 17 (FL) 26-28 36 37 56-59 (samtl EM) 29 (JA) 
76 (MR) 78 (0S) 86-87 (EM). Signaturerna NE och 
EM gäller 1970-talet

Poa pratensis ssp. subcaerulea (irrigata), smågröe . 13 O. 
Eneby 1968 (NE), 34 Kvillinge 1954 (EG), 41 O. Hus
by (GöN), 42 Häradshammar (GöN), 44 Kuddby 
(GöN), 72 Vårdsberg (JA), 29 Linköping (JA), 26 
Ljung, 37 Tjärstad, 58 Gammalkil, 86 V. Eneby (samtl 
1970-talet EM)

Poa remota, storgröe. 86 V. Eneby 800 m SO Krogsfall 
(IB)

Puccinellia distans, grått saltgräs. 13 O. Eneby väg 51 O 
Svärtinge grustag (FL), 23 Risinge Kolstad (FL), 24 
Risinge SO Solhäll väg 51 (FL), 36 Vårdnäs 600 m SS0 
Brokinds g utmed Kalmarvägen (JA)

Beckmannia syzigachne, radgräs. 29 Linköping 1150 m 
VSV Staby E4 n vägdike flera tuvor (JÅ). 47 Skän- 
ninge 350 m ONO silo 8 ex 1986 (BB).

Avena fatua, flyghavre. 11 Kvarsebo Stugbråten (GöN) 
Holcus mollis, lentåtel. 71 Gistad Markeby (GöN), 59 

Nykil 200 m SO Krankebo 1975 (JA), 67 St Åby Topp- 
hult (S-d).

Apera spica-venti, åkerkösa. 58 Ö. Tollstad 1984 (OS), 
69 Ekeby 1984 (OS)

Agrostis gigantea, storven. 11 Kvarsebo (GöN), 33 V.
Husby (FL), Skärkind (GöN)

Agrostis vinealis, bergven. 11-14 23 24 31-34 (samtl FL) 
41-44 (GöN, BB) 51-53 (FL) 54 (NE 1970) 61 (GöN) 
62 (FL) 63-64 (GöN) 71-74 (FL) 81-84 (FL) 29 (JA) 
49 (JJ) 57 (BB) 59 (JA) 66 (BB) 67 (S-d) 69 (BB) 76 
(MR) 78 (0S)

Phleum bertolonii, vildtimotej. 41 Konungsund 500 m 
SV Tullen (FL), 51 Drothem Korsbrinken (FL), 64 
Stjärnorp V Stensjön vid Vångavägen (FL)

Hierochloé odorata, myskgräs. 47 Allhelgona 600 m 
NNO Örbacken (BB)

Milium effusum, hässlebrodd. 67 St. Åby Stenkilsby 
(S-d), 89 Horn Lönsbo äng (MW)

Bromus benekenii, strävlosta. 39 Åtvid 700 m SO Hög- 
tomta V vägen (JP)

Bromus inermis, foderlosta. 78 Malexander (OS) 
Scirpus sylvaticus, skogssäv. 41 Dagsberg Djurön (FL) 
Scirpus compressus, plattsäv. 66 Ödeshög Visjöns badpl 

(PM)
Scirpus mamillatus, veksäv. 82 Ringarum 800 m NV 

Frödetorp (FL)
Rhynchospora alba, vitag. 56 Hogstad 100 m VSV Hät- 

torp (BB)
Car ex dioica, nålstarr. 56 Hogstad 700 m V Hättorp 

(BB)
Carex pairaei, snårstarr. 23 Risinge 600 m SO Kolstad 

(FL), 64 Vreta kloster N Berg (JP)
Carex vulpina, rävstarr. 11 Kvarsebo 250 m NV Dalhem 

(FL)
Carex flacca, slankstarr. 63 Hällestad Borggård och 

Bakarebo (JM)
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Carex hostiana, ängsstarr. 24 Risinge V Hemmings- 
torpesjön (JM), 61 Regna Skrämman och Ålsätter 
(JM). 62 Hällestad Gülten (JM), 63 Hällestad Ströms
kärren (JM)

Carex tumidicarpa, grönstarr. 11 Kvarsebo 300 m N 
Skyttholmen (FL), 34 S:t Johannes Vrinneviskogen 
(FL)

Carex riparia, jättestarr. 57 V. Harg 900 m V Nackebo 
1987 (BB), 67 St. Åby Djupvadet (S-d)

Carex hirta, grusstarr. 23 Risinge Kolstad (FL), 83 
Ringarum Gusum (FL)

Dactylorhiza sphagnicola, mossnycklar. 11 Kvarsebo 
Fjällmossen (GöN)

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, skogsnycklar. 11 
Kvarsebo Säter 1984 (LÅG), 27 Alvestad och Fornåsa 
1974 (EM), 47 Skeppsås 500 m NNV Hagalund (BB), 
48 Väversunda Ombergsliden (GÖR)

Neottia nidus-avis, nästrot. 51 Drothem S Storsjön (FL), 
47 Vallerstad 500 m VSV Granlund 1 ex (BB), 77 
Asby (SÅ), 97 N. Vi (SÅ)

Listera cordata, spindelblomster, bl St. Åby Topphult 
(S-d)

Hammarbya paludosa, myggblomster. 56 Hogstad 700 
m V Hättorp (BB)

Salix aurita, bindvide. 47 Allhelgona (BB)
Populus balsamifera, balsampoppel. 76 Asbo 500 m SV 

Kårarp (BB), 78 Malexander Sjöbo (OS)
Salix viminalis, korgvide. 27 Lönsås 300 m V ka (BB), 

58 Viby 650 m N Eketorpet (BB)
Salix purpurea, rödvide. 72 Vårdsberg 600 m NV Böke- 

stad (JA), 56 Mjölby S Skogslund ruderatmark (BB) 
Fagus sylvatica, bok. 42 Jonsberg nära Ödebo (Sv), 74 

Yxnerum Gobo (FL), 58 Gammalkil (BB), 67 St. Åby 
(S-d)

Humulus lupulus, humle. 47 Skänninge 350 m VSV 
Lövingsborg (BB)

Rumex aquaticus x hydrolapathum, storskräppa. 96 
Kisa Kisaåns utlopp i Kisasjön (PM) det. ThK 

Polygonum bislorla, stor ormrot. 12 Krokek Timmer
gata (Sv)

Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, strandpil
ört. 41 Dagsberg Djurön 1958 (FL) det. ThK 

Polygonum dumetorum, lövbinda. 66 Ödeshög Stava 
(PM)

Polygonum cuspidatum, parkslide. 13 Kvillinge Br&valla 
(FL), 21 Skedevi Hävla bruk (PM), 22 Skedevi 1 km Ö 
Regnaholm (PM), 34 S:t Johannes Vrinneviskogen 
(FL), 44 Tåby 400 m ONO Oxtorp (FL), 63 Hällestad 
1977 (FL), 46 Varv 300 m V Källan (BB), 56 Mjölby 
500 m NO Källgården (BB), 96 Kisa (A6)

Polygonum sachalinensis, jätteslide. 12 Krokek 500 m Ö 
Getå (PM), 41 Dagsberg Djurön (FL), 19 Motala N. 
Freberga (PM)

Fagopyrum esculentum, bovete. 44 Kuddby Gnestad 
(FL)

Beta vulgaris, beta. 76 Åsbo Släntorp (OS) det. 1 hK 
Chenopodium polyspermum, fiskmålla. 57 V. Harg 

(BB)
Kochia scoparia, sommarcypress. 34 Matteus Himmel- 

stalund ruderat (GöN)
Atriplex latifolia, spjutmålla. 72 Vårdsberg Bökestad, 

vid gödselstad (JÅ)
Myosoton aquaticum, sprödarv. 57 V. Harg Nackebo- 

sjöns sv ända (BB)
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Cerastium semidecandrum, vårarv. 99 Svinhult Bråta 
(UE)

Cerastium glomeratum, knipparv. 83 Ringarum Gusum 
(FL), 96 Kisa Misterfall (PM)

Cerastium tomentosum, silverarv. 71 Rystad 800 m S ka 
(JA), 29 Linköping 400 m NO Nykvarns sluss (JA), 
47 Allhelgona 400 m SV Lagmansro vid skogsväg 
(BB)

Spergularia rubra, rödnarv. 53 Skällvik (GöN) 
Scleranthus annuus ssp. polycarpos, tuvknavel. 11-13 22 

31-34 51 61 62 64 74 83 (samtl FL) 23-24 (YA) 41 43 
44 63 82 (samtl GöN) 17 (FL) 66 (BB) 76 (BB) 78 (OS) 

Lychnis coronaria, purpurklätt. 33 Skärkind 1972 (FL), 
56 Mjölby V Bosgård 1987 (TT)

Melandrium noctiflorum, nattglim. 72 Värdsberg 1440 m 
NNO Bökestad på vägren (JA), 83 Ringarum Gusum 
(FL)

Melandrium album, vitblära. 84 Gryt 700 m S Solberga 
(MÅJ)

Melandrium rubrum, rödblära. 68 Trehörna SV Hålan 
(LPF)

Saponaria ocymoides, liten såpnejlika. 58 Ö. Tollstad 
Hag 1984 (OS) det. P. Lassen 

Saponaria officinalis, såpnejlika. 52 Mogata Össby (FL) 
Dianthus barbatus, borstnejlika. 34 S:t Johannes (FL), 

52 Mogata 1967 (EG), 61 Regna 1975 (FL), 83 Ringa
rum (FL), 26 Ljung 1978 (FL), 76 Asbo (MR), 78 
Malexander (OS)

Anemone nemorosa, vitsippa, var. med gula blr. 58 
Gammalkil ca 50 bl ex 1988-89 (BB)

Anemone ranunculoides, gulsippa. 58 Ö. Tollstad Ladu- 
säter 1985 (OS), 78 Malexander Tumbo° 1986 (OS) 

Ranunculus peltatus, sköldmöja. 67 St. Åby Stenkilsby 
(S-d)

Ranunculus aquatilis, vattenmöja. 11 Kvarsebo 1970 
(EG), 14 Simonstorp (FL), 41 Ö. Husby (GöN), 27 
Fornåsa 3 lok (BB), 47 Bjälbo (BB), 66 Ödeshög 
(BB)

Mahonia aquifolium, mahonia. 13 Kvillinge i blandskog 
1978 (FL), 34 S:t Johannes Vrinneviskogen (FL), 56 
Högby 100 m VNV Sandvik i barrskog (BB)

Berberis thunbergii, häckberberis. 71 Rystad, 72 Vårds
berg, 29 Linköping Vallaskogen (samtl JA)

Papaver dubium, rågvallmo. 11 Kvarsebo Eriksdal 
(GöN)

Papaver argemone, spikvallmo. 84 Gryt Fyrudden 1986 
(MÅJ)

Papaver somniferum, opievallmo. 41 Dagsberg Djurö 
kvarn (PM), 78 Malexander (OS)

Corydalis intermedia, smånunneört. 27 Lönsås 800 m 
NV Söräng täml riklig (BB)

Corydalis nobilis, sibirisk nunneört. 34 Kvillinge Kart
landet 1978 (FL), 48/49 Omberg 1970 (N)

Cardaria draba, välsk krassing. 49 Heda 450 m NV Sik 
rikl 1986 (BB)

Lepidium heterophyllum, vallkrassing. 83 Ringarum 300 
m NO Jägartorp (FL)

Lepidium neglectum, rundkrassing. 56 Veta 200 m NO 
ka (BB) det. ThK

Lepidium ruderale, gatkrassing. 23 Risinge Stjärnvik 
väg 51 (FL)

Isatis tinctoria, vejde. 56 Mjölby Eldslösa flera ex på 
åkerren 1988, tillfällig. Ej återkommen 1989 (TT)

Thlaspi perfoliatum, vårskärvfrö. 66 Ödeshög 500 m 
SSV Skrädeberg (LPF)

Thlaspi alpestre, backskärvfrö. 41 Dagsberg Djurön 
(FL)

Neslia paniculata, korndådra. 84 Gryt 150 m NV Sol
berga 1985 (MÅJ)

Bunias orientalis, ryssgubbe. 22 Skedevi Kalbo (FL), 41 
Ö. Husby s utfarten (GöN)

Berteroa incana, sandvita. 46 Varv 100 m V Källarhem- 
met (BB)

Cardamine impatiens, lundbräsma. 47 Hov 500 m SV ka 
(JJ)

Cardamine hirsuta, bergbräsma. 32 Borg Kättsäter, 
ogräs i plantering (HZ), 34 S:t Johannes Navestad d:o 
(FL). Matteus Kv. Vinpipan d:o (GÖR)

Cardamine amara, bäckbräsma. 82 Ringarum 800 m NV 
Frödetorp (FL), 67 St. Åby Bunkabola (S-d) 

Cardaminopsis arenosa, sandtrav. 84 Valdemarsvik lok
stallet (K-d), 49 V. Tollstad 900 m NO St. Broby 
(LPF)

Cardaminopsis suecica, grustrav. 82 Ringarum 600 m 
VNV Frödetorp vid gamla jv (FL)

Hesperis matronalis, hesperis. 47 Bjälbo 100 m S Läns- 
mansgården (BB)

Alliariapetiolata, löktrav. 56 Mjölby Vattugatan 5 (PM) 
Sedum hispanicum, blek fetknopp. 23 Risinge 400 m 

SSV Torpet (FL), 17 Godegård Tybble 1976 (FL), 36 
Vårdnäs 150 m NNO Rosenborg 1979 (FL), 88 Hyck- 
linge Vintergatan 1975 (RR, BT)

Sempervivum tectorum, taklök. 13 Kvillinge (FL), 41 Ö. 
Stenby (FL), 42 Härads hammar 1978 (FL), 62 Hälle
stad 1975 (FL), 17 Godegård 1976 (FL), 88 Hycklinge 
1951 (ThM), 89 Horn 1975 (AS)

Saxifraga tridactylites, grusbräcka. 44 Kuddby 800 m SO 
Videby (GöN)

Chrysosplenium alternifolium, gullpudra. 47 Vallerstad 
400 m S Granlund och Skeppsås 100 m V Hagalund 
(BB)

Spiraea salicifolia, häckspirea. 21 Skedevi Mullsäter 
(PM), 56 Mjölby 1983 (PM), 67 St. Åby (S-d)

Spiraea x rubella, blekspirea. 16 Tjällmo Hättorp (BB), 
47 Skänninge NV Borneholm (BB), 57 V. Harg 200 m 
S ka (BB), 76 Åsbo 500 m SV Kårarp (BB) det. ThK 

Spiraea douglasii, douglasspirea. 33 Skärkind nära ka 
(FL)

Spiraea x billardii, klasespirea. 32 Kullerstad (FL), 34 
Matteus (FL), 19 Motala (S-d), 56 Mjölby (BB), 57 V. 
Harg (BB), 67 St. Åby (S-d), 68 Rinna 1984 (BH) 

Spiraea chamaedryfolia, kvastspirea. 32 Kullerstad 
Okna (FL), 34 S:t Johannes Vrinneskogen (FL), 63 
Hällestad Lämneå 1975 (FL), 83 Ringarum 200 m NV 
Jägartorp (FL), 48 Rogslösa Borghamn 1962 (CE), 56 
Herrberga 400 m SO Surland (BB)

Sorbaria sorbifolia, rönnspirea. 44 Å Lindersberg 
(GöN), 78 Malexander (OS)

Aruncus dioicus, plymspirea. 47 Vallerstad 200 m NO 
Lövhagen (BB)

Prunus spinosa, slån. 27 Fornåsa 200 m S Rå (BB), 57 
V. Harg 500 m N Bosgård (BB)

Prunus cerasus, surkörsbär. 47 Allhelgona, Skänninge, 
56 Högby, 57 V. Harg (BB)

Prunus domestica ssp. domestica, plommon. 71 Lill- 
kyrka (GöN), 67 St. Åby Stenkilsby (S-d), 78 Malex
ander ödetorp (OS)



Prunus domestica ssp. insititia, krikon. 24 Risinge Ysun- 
da (FL), 32 Borg 1960 (EG), 44 Tåby V Murtorpet 
(FL), 61 Regna S Ormsjön 1975 (FL), 27 Lönsås, 46 
Varv, 47 Skänninge, 49 Väderstad, 56 Mjölby, 57 V. 
Harg, 58 Gammalkil (samtl BB), 67 St. Aby (S-d), 78 
Malexander (OS), 86 V. Eneby 1975 (AS), 89 Horn 
1975 (AS)

Rubus thyrsanthus, spirbjörnbär. 52 Mogata St. Sörby 
(GöN)

Fragaria viridis, backsmultron. 78 Malexander 1986 
(OS)

Fragaria moschata, parksmultron. 82 Ringarum Fröde- 
torp (FL), 56 Veta (BB), 57 V. Harg (BB), 67 St. Åby 
(S-d), 96 Kisa (PM)

Potentillafruticosa, tok. 58 Ö. Tollstad 500 m Ö Brink 3 
ex i f d grustag (BB)

Potentilla argentea ssp. impolita, stor femfingerört. 13 
Ö. Eneby Svärtinge, 23 Risinge Butbro, 34 S:t Johan
nes Vrinneviskogen, 41 Dagsberg Djurön, 62 Hälle
stad Ljusfallshammar, 83 Ringarum Fifalla, 16 Tjäll- 
mo Lennartstorp (samtl FL), 78 Malexander 3 lok 
1981-85 (OS), 79 Ulrika Värmlångens sydspets (OS) 
det. ThK

Potentilla recta, styv fingerört. 78 Malexander Somvik 
1986 (OS)

Potentilla norvegica, norsk fingerört. 53 Skällvik (GöN), 
28 Rappestad 200 m NO Flag (BB)

Potentilla crantzii, vårfingerört. 57 V. Harg 100 m N 
Karlsberg (BB), 66 Ödeshög Skrädeberg (UE)

Alchemilla filicaulis, späddaggkåpa. 67 St. Aby Stenkils- 
by (S-d)

Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa. 54 S:t Anna Löv
udden (FL)

Alchemilla gracilis, glansdaggkåpa. 64 Vreta kloster Ö 
Heda slussar (JP)

Alchemilla subcrenata, ängsdaggkåpa. 39 Atvid Malm- 
viksängen (JA)

Rosapimpinellifolia, pimpinellros. 83 Ringarum Gusum 
300 m SO ka på vägkant (FL), 77 Asby på vägkant 
Joelstorp-Marek 1984 (OS), 97 N. Vi Herbergshult 
1984 (TT), Tidersrum Bäckaskog (PM)

Rosa rugosa, vresros. 51 Drothem Åbacka (FL), 83 
Ringarum Gusum f d järnväg (GöN), 84 Valdemars- 
vik n infarten (FL), 18 Kristberg Brånshult (BB), 58 
Ö. Tollstad Brink (BB), 69 Ekeby Öringe (BB). 78 
Malexander flst (OS)

Rosa glauca, daggros. 13 Kvillinge 500 m S Öv. Herr- 
gölen (GÖR), 22 Skedevi f d L. Önsjön 1976 (FL), 32 
Borg Tallebo vägkant (FL), 34 Tingstad väg E 66 
(FL), 74 Björsäter 300 m SV Ubbetorp (FL), 29 Lin
köping flst (JA), 58 Ö. Tollstad 300 m OSO Brink 
(BB), 69 Ekeby Boxholm n utfarten (OS), 78 Malex
ander flst (OS)

Rosa kamtschatica, kamtjatkaros. 34 Ö. Eneby 500 m 
NV Sjöslätten, stort bestånd (FL) det. ThK

Sanguisorba minor, pimpinell. 84 Valdemarsvik Kon
sums parkering (K-d), 56 Mjölby 300 m N Eldslösa 
(EJ), 87 Oppeby Idhult (TT)

Amelanchier spicata, häggmispel. 13 Kvillinge Svarttorp 
(GÖR), 53 Skällvik Yxeltorpaviken (GöN), 72 Vårds
berg Bökestad (JA), 59 Nykil 150 m NO Krankebo 
1986 (JA)

Amelanchier confusa (A. grandiflora), svensk hägg
mispel. 12 Krokek Marmorbruket (GÖR), 28 Norm-
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Fig 1. Kamtjatkaros Rosa kamtschatica från Ö. Eneby 
500 m NV Sjöslätten 1988 F. Lind. - Kamtjatkarosen 
odlas ofta och kan som kvarstående bilda stora snår. 
Den står nära vresros R. rugosa och är möjligen en 
hybrid där denna ingår. Bladen är smalare och slätare än 
hos vresros, och taggarna är glesare och mindre håriga. 
Frukten är klotrund, ej tillplattad som hos vresros.

lösa Torpa, riklig (BB)
Pyrus communis, päron. 52 Mogata (GöN), 53 Skällvik 

(FL), 71 Gistad (GöN), 82 Ringarum SV Frödetorp 
(FL), 83 Ringarum Grönstorp (GöN), 29 Linköping 
(JA), 49 Väderstad (BB), 58 Viby, Gammalkil (BB), 
78 Malexander (OS)

Sorbus aria, vitoxel. 34 S:t Johannes Vrinneviskogen 
(FL)

Malus domestica, apel. 11 13 23 24 31-34 41 51 52 62 63 
71_74 81-83 (samtl FL) 43, 44 och 53 (GöN) 27 49 56- 
58 66 68 69 (samtl BB) 67 (S-d) 76 (MR) 78 (OS)

Crataegus laevigata, rundhagtorn. 32 Kullerstad Ökna 
f d stn (FL)

Crataegus monogyna, trubbhagtorn. 14 Simonstorp Älg
hällen (FL), 22 Skedevi Rejmyre (FL), 24 Risinge 
Butbro (FL), 16Åsbo (MR)

Cotoneaster lucidus, häckoxbär. 29 Linköping flst (JA), 
47 Allhelgona (BB)
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Cotoneaster dielsianus, rosenoxbär. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen (FL) det. ThK, 29 Linköping flst 
(JA)

Cotoneaster divaricatus, spärrgrenigt oxbär. 32 Borg 100 
m V SMHI på berg (GÖR), 71 Rystad Ö Tallboda i 
skog (JA), 29 Linköping flst (JA), 47 Allhelgona (BB) 

Geum rivale X urbanum. 12 Krokek Orrekullen och Ö 
Oxåker (FL), 32 Borg Vi (FL), 63 Hällestad Mossen 
1974 (ÖP), 16 Tjällmo Und 1977 (FL), 26 Flistad 1978 
(FL), 88 Hycklinge 1951 (ThM)

Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. 11 Kvarsebo Väs- 
tanå (FL), 58 Viby V Rosenlund vid E4 (BB)

Ononis arvensis, stallört. 52 Mogata Nyhagen (GöN) 
Medicago nigra (M. polymorpha), tagglusern. 34 S:t 

Olai Kvarngatan industritomt (GöN)
Medicago falcata x sativa, mellanlusern. 32 Kimstad 

Åkerby 1970 (EG), 41 Dagsberg Djurö kvarn 1964 
(EG) och Ö. Stenby Selingstad 1964 (EG), 62 Hälle
stad Rommetorp 1975 (FL), 58 Sya sågverk NO Stalls
berg 1978 (FL)

Melilotus altissima, stor sötväppling. 53 Skällvik Stege
borgs ruin (GöN)

Melilotus alba, vit sötväppling. 23 Risinge Kolstad (FL) 
Melilotus officinalis, sötväppling. 68 Rinna Kimme i 

grustag (BB)
Trifolium campestre, jordklöver. 69 Ekeby 2 km Ö ka 

(MÅJ)
Onobrychis viciifolia, esparsett. 49 V. Tollstad Örnslid 

1985-1989 (BB)
Caragana arborescens, häckkaragan. 32 Kullerstad 

(FL), 34 Kvillinge (FL), 62 Hällestad 1974 (FL), 27 
Lönsås (BB), 49 V. Tollstad (BB)

Vicia dumetorum, buskvicker. 19 Motala N. Freberga 2 
bestånd i parken och 1 ca 300 m S i lövskog (PM)

Vicia angustifolia, sommarvicker. 13 Ö. Eneby 200 m N 
Tallbacken (FL)

Vicia sativa, fodervicker. 21 Skedevi 1973 (EG), 34 Ö. 
Eneby 1961 (CE), 61 Regna och 62-63 Hällestad 1975 
(FL), 17 Godegård 1976 (FL), 89 Horn 1975 (AS) 

Lathy rus sylvestris, backvial. 66 Ödeshög 350 m SV 
Lyckan (LPF)

Lathy rus tuberosus, knölvial. 42 Häradshammar vägen 
till Kagestad (JM)

Lathyrus palustris, kärrvial. 14 Simonstorp vid bäck S 
Myckelmossasjön (SV), 21 Skedevi Käxelvik (JM) 

Oxalis europaea, klöveroxalis. 13 Kvillinge 250 m Ö 
Näkna f d hpl (FL)

Oxalis corniculata, krypoxalis. 63 Hällestad Mossen 
1977 (FL)

Geranium columbinum, duvnäva. 29 Linköping Magist
ratshagen (JA)

Geranium dissectum, fliknäva. 51 Drothem Skäggestad 
(FL)

Geraniumpyrenaicum, skuggnäva. 72 Vårdsberg 1400 m 
NNV Bökestad (JA)

Geranium bohemicum, svedjenäva. 76 Blåvik Tors- 
udden 1983 (KD)

Geranium lucidum, glansnäva. 58 Gammalkil 250 m NO 
Blackstorp och Ö. Tollstad 100 m N Sjölund (BB), 98 
V. Ryd 2 små bestånd intill hällkista SSV Lindåsen 
(LPF)

Euphorbia cyparissias, vårtörel. 83 Ringarum Gröns- 
torp (FL)

Euphorbia peplus, rävtörel. 49 Väderstad 1984 (BH)

Callitriche stagnalis, dikeslånke. 82 Ringarum Risebo 
(GöN), 83 Ringarum Birkekärr (FL)

Callitriche cophocarpa, sommarlånke. 97 N. Vi 1,5 km 
OSO Sjövik (B-g)

Callitriche hamulata, klolånke. 96 Kisa Misterhult (PM) 
Acer campestre, naverlönn. 46 V. Stenby S. Freberga 

1985 (S-d), 47 Skänninge Örbacken 1985 (PM) 
Impatiens noli-tangere, springkorn. 67 St. Aby Bunka- 

bola (S-d)
Impatiens glandulifera, jättebalsamin. 71 Törnevalla 

Skackelstad (FIZ), 19 Motala Varamon, riklig (S-d), 
78 Malexander under stark spridning i socknen sedan 
1985 (OS)

Impatiens parviflora, blekbalsamin, 32 Kimstad alsoc- 
kelkärr Ö Hageby (Sv), 64 Vreta kloster V Berg (JP) 

Malva alcea, rosenmalva. 66 Ödeshög Sväm (PM), 68 
Rinna 200 m N Stenstorp (BB)

Malva neglecta, skär kattost. 47 Skänninge nära hospi- 
talsruinen(BB)

Malva pusilla, vit kattost. 23 Risinge Kolstad (FL), 56 
Veta 200 m NO ka (BB)

Drosera anglica x rotundifolia. 12 (EG) 74 (EG) 26 36 
37 57 59 86 (samtl EM) 1970-talet 

Viola odorata, luktviol. 82 Ringarum Frödetorp (FL) 
Viola reichenbachiana, lundviol. 64 Vreta kloster Vallby 

(JP), 38 Kättilstad NNO torpet på Glypens V sida (JP) 
Viola rupestris, sandviol. 66 Ödeshög Skrädeberg (UE) 
Viola epipsila, mossviol. 47 Skeppsås 500 m NNV Haga

lund (BB)
Hippophaé rhamnoides, havtorn. 34 Kvillinge E4 under 

Krusenhovsviadukten (FL). 27 Lönsås 200 m Ö ka i 
grustag (BB)

Epilobium hirsutum, rosendunört. 33 Skärkind (GöN), 
41 Konungsund (GöN), 52 Mogata (GöN), 66 Ödes
hög Vida Vättern 1985 (PM)

Epilobium collinum, backdunört. 74 Yxnerum N sjön 
Bjurlången (FL), 66 Ödeshög Vida Vättern 1985 
(PM)

Oenothera biennis, nattljus. 11 Kvarsebo på vägren 
(GöN)

Myriophyllum alterniflorum, hårslinga. 11 Kvarsebo 
Vrångsjön (GöN)

Eryngium planum, rysk martorn. 42 Jons berg Isnäs i 
vägdike (BB)

Myrrhis odorata, körvel. 69 Ekeby 400 m NV Linneberg 
(BB), 96 Kisa samhälle (PM)

Conium maculatum, odört. 48 Vadstena nära renings
verket 75 blommande ex (PM)

Seseli libanotis, säfferot. 58 Ö. Tollstad 1984 (OS) 
Oenanthe aquatica, vattenstäkra. 58 Ö. Tollstad Nacke- 

bosjön (BB)
Selinum carvifolia, krusfrö. 99 Svinhull Bråta (UE) 
Levisticum officinale, libbsticka. 19 Motala V (S-d), 78 

Malexander Stjärnesand0 (PM)
Imperatoria ostruthium, mästerrot. 31 Vånga St. Hum- 

pen vid bäck (Sv), 96 Lökebo 1984 (OS)
Pastinaca sativa, palsternacka. 11 Kvarsebo vägrenar 

(GöN)
Heracleum mantegazzianum, jätteloka. 41 Dagsberg 

Marby (FL), 51 Skönberga 600 m Ö Ljunga (GöN), 
19 Motala Åvik (S-d), 29 Landeryd (JA), 49 V. Toll
stad väg 50 (PM)

Moneses uniflora, ögonpyrola. 98 V. Ryd 750 m S Änke- 
bo 1987 (LPF)



Anagallis arvensis, rödmire. 41 Ö. Husby Skenas 
(GöN), 64 Vreta kloster 500 m VSV f d hpl 1979 (BB) 

Gentianella campestris, fältgentiana. 73 Vist Ringetorp 
(MW)

Nymphoides peltata, sjögull. 76 Blåvik Sömmen vid 
Tjuvudden (BB)

Vinca minor, vintergröna. 12 13 23 24 32 34 41 44 61-63 
84 (samtl FL) 82-83 (GöN) 56-59 (BB) 67 (S-d) 68 
(BH) 69 (KD) 76 (MR) 78 (OS) 86 88 och 89 (PÖF) 

Syringa vulgaris, syren. 13 (Sv) 32 (FL) 52 (FL) 71-72 
(GöN) 74 (FL) 17 (FL) 27-28 46 47 49 56-58 66 (samtl 
BB) 67 (S-d) 69 (OS) 76 (MR) 78 (PM)

Ligustrum vulgare, liguster. 23 Risinge St järnvik och flst 
(FL), 34 S:t Johannes Vrinneviskogen (FL), 81 Ö. 
Ryd Tåby (FL), 84 Gryt 500 m SO Vikeboda (MÅJ), 
27 Lönsås 200 m SO och 300 m V ka (BB), 78 Malex- 
ander 600 m N ka 1985 (OS)

Calystegia sepium, snårvinda. 46 Varv 300 m NV Källan 
(BB)

Calystegia sepium ssp. spectabilis, skär snårvinda. 11-14 
21-23 31-34 41-44 51-53 64 71 73 81-83 38 39 49 
(samtl PÖF) 24 (FL.) 63 (FL) 84 (A6) 17 (FL) 18 
(B KA) 19 (FL) 27-29 (EM) 46 (BB) 56 (BB) 69 (MR) 
76 (MR) 78 (OS) 79 (OS) 96 (A6) Fyndår 1960-89 

Cuscuta epithymum, ljungsnärja. 24 Risinge Storängen 
(Lotorp) (JM), 61 Regna Mörtsjö (JM)

Polemonium caeruleum, blågull. 24 Risinge Ysunda 
(FL)

Lithospermum arvense, sminkrot. 13 O. Eneby 200 m N 
Tallbacken (FL)

Echium vulgare, blåeld. 72 Bankekind 250 m SSV ka 
(JA), 84 Valdemarsvik Konsums parkering (K-d), 47 
Allhelgona Fallsberg 1978 (BB), 96 Kisa stn (PM) 

Symphytum officinale, vallört. 43 Ö. Ny på vägren 
(GöN)

Symphytum asperum x officinale, uppländsk vallört. 21 
Skedevi Kalbo (FL), 61 Regna 1974 (FL), 84 Valde
marsvik Borg (MÅJ)

Anchusa officinalis, oxtunga. 22 Skedevi Rejmyre (FL) 
Myosotis sylvatica, skogsförgätmigej. 31 Vånga Göstad 

(FL), 83 Ringarum Gusum (FL)
Myosotis discolor, brokförgätmigej. 22 Skedevi 500 m V 

Magnehult nära ån (GÖR)
Amsinckia lycopsoides, hönsgullört. 19 Motala Vara- 

mon nya tennisbanan (S-d) det. Per Lassen 
Ajuga reptans, revsuga. 12 Krokek 150 m SO punkt 

23,58 (FL), 34 S:t Johannes Ensjövägen (FL), 83 
Ringarum Jägartorp (FL), 36 Vårdnäs Kristineberg 
(JP), 67 Rök ca 700 m NO Sättra (LPF)

Ajuga pyramidalis, blåsuga. 47 Skänninge, Skeppsås, 
Vallerstad (BB)

Dracocephalum ruyschiana, drakblomma. 42 Jonsberg 
Hålviken Brytsebo. Från inplantering 1978 spridd till 
ängskulle 6 ex 1988 (H-m)

Galeopsis ladanum, mjukdån. 43 Ö. Ny ca 1 km V Tobo 
(JM), 98 V. Ryd SSV Lindåsen (LPF)

Lamium album, vitplister. 84 Gryt Solberga (GöN), 67 
St. Åby Stenkilsby (S-d)

Lamium moluccellifolium, mellanplister. 83 Ringarum 
N Gusums griftegård (FL)

Hyssopus officinalis, isop. 27 Lönsås 300 m V ka (BB), 
47 Allhelgona Lagmansro (BB), 86 V. Eneby 400 m 
NO Hag 1979 (JA)
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Thymus serpyllum, backtimjan. 61 Regna Ängfallet 
(JM), 67 St. Åby Sand Stenkilsby (S-d), 78 Malexan- 
der Lyckebo (OS)

Mentha spicata, grönmynta. 84 Valdemarsvik hamnen 
(MÅJ), 69 Ekeby Boxholm på ödetomt 1978 (BB), 96 
Kisa Kulla (PM)

Mentha aquatica x arvensis, kransmynta. 68 Trehörna 
Klinten och 89 Horn vid Stångån 2 km V ka 1954 (F. 
Hård av Segerstad)

Solanum nigrum, nattskatta. 56 Hogstad 100 m N ka 
(BH)

Verbascum speciosum, praktkungsljus. 12 Krokek Sand
viken 1986 (FL), 13 Kvillinge Skogslotten (FL), 34 
Matteus Fredriksdal (FL), 19 V. Ny Bona och flst vid 
vägen mot Godegård (PM) det. ThK, Motala strax N 
stadsgränsen väg 50 1976 (ThK) och väg 32 1989 (S-d) 
det. ThK.

Linaria repens, strimsporre. 71 G istad stn (GöN), 67 
Rök 500 m ONO ka (PM)

Linaria repens x vulgaris. 13 O. Eneby 1970 (EG), 71 
Gistad (GöN), 96 Kisa (PM)

Linaria incarnata, violsporre. 32 Borg 600 m S Snarbo 
nära bäck (GöN)

Chaenorrhinum minus, småsporre. 33 Skärkind Halleby 
(GöN), 58 Viby 650 m N Eketorpet 1987 (BB), 79 
Ulrika kyrkbyn (JA)

Veronica longifolia x spicata. 29 Linköping Mörtlösa 
1978 (FL), 78 Malexander Monstugan 1986 (OS) det. 
ThK

Veronica polita, glansveronika. 51 Drothem 300 ONO 
Åängen (FL) det. ThK, 84 Valdemarsvik Fornstigen 4 
(K-d), det. ThK

Veronica opaca, luddveronika. 13 Kvillinge Näkna (FL)
Veronica persica, trädgårdsveronika. 72 Vårdsberg 450 

m SSO Bökestad (JA), 81 Ö. Ryd 700 m NO Björkvik 
(FL)

Veronica filiformis, murveronika. 83 Ringarum Gusum 
(FL), 57 V. HargSlätmon (BB)

Veronica hederifolia, murgrönsveronika. 24 Risinge Fin
spång (YA)

Digitalis grandiflora, gul fingerborgsblomma. 77 Torpa 
Torpön ca 100 m NNV punkt 154,29 1984 (TT)

Melampyrum cristatum, korskovall. 57 V. Harg 700 m 
SV Borg ca 50 ex 1978 (BB)

Melampyrum nemorosum, lundkovall. 32 Borg 100 m 
SO Klinga på vägkant 3 ex (FL), 43 Rönö Stäk (JM), 
82 Ringarum Myrtorpet (GöN), 58 Gammalkil 900 m 
VNV St. Släntom ca 300 ex (BB) och 350-400 m SV 
Häradsö (OS)

Euphrasia stricta var. tenuis, späd ögontröst. 62 Hälle
stad 500 m N Barketorp nära Emmaån 1975 (FL)

Odontites vulgaris, rödtoppa. 31 Vånga Nebo (FL), 52 
Mogata St. Sörby (GöN)

Pedicularis sylvatica, granspira. 23 Risinge Ö Stamfjär
den (JM), 24 Risinge Gullerstorp (JM), 61 Regna Mo
tala (JM)

Lathraea squamaria, vätteros. 58 Gammalkil 600 m Ö 
Duseborg och 300 m S Bengtstorp (BB)

Plantago maritima, gulkämpar. 23 Risinge 500 m SSO 
Kolstad väg 51 (FL)

Plantago indica, sandkämpar. 29 Linköping bangård 
1961 (A6)

Galium odoratum, myska. 11 Kvarsebo Högudden 1984 
(LÅG)
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Fig 2. Praktkungsljus Verbascum speciosum från Norr
köping Fredriksdal 1988 F. Lind. - Arten odlas och för
vildas mycket lätt. Den är stor med rikgrenig blomställ
ning och de nedre bladen är karakteristiskt omvänt lan- 
settlika.

Galium mollugo x verum. 11 (GöN) 13 (EG) 34 (FL) 41 
(N) 44 (GöN) 61 (N) 62 (FL) 72 (AL) 17 (FL) 29 (JA) 
56 (BB) 78 (OS). Fyndår 1960-1989

Galium saxatile, stenmåra. 63 Hällestad Bakarebo (JM)
Adoxa moschatellina, desmeknopp. 14 Simons torp 

Skräpedalen (SV), 97 Tidersrum 2750 m N Sven- 
ningeby (JA)

Sambucus nigra, fläder. 71 Rystad 300 m SV vsk vid 
Beatelund(JA)

Sambucus racemosa, druvfläder. 67 St. Åby Bunkabola 
(S-d)

Viburnum lantana, parkolvon. 46 Ekebyborna 400 m Ö 
Lönnhult, 47 Skänninge 500 m NV Borneholm, 56 
Mjölby 300 m NNO V. Lärketorp, alla i skog el skogs- 
bryn (BB)

Lonicera caprifolium, kaprifol. 27 Klockrike 100 m 
OSO Skälbroslätt i barrskog (BB)

Lonicera periclymenum, vildkaprifol. 13 Kvillinge Skri- 
ketorp (FL), 32 Borg 500 m O Finnstad (FL), 44 Å 
kyrkoruin (GöN), 51 S:t Laurentii Ramunderberget 
(FL), 52 Mogata Hösterum (GöN), 82 Ringarum

Höckerum (FL), 84 Valdemarsvik (FL)
Lonicera tatarica, rosentry. 34 Tingstad Kummelby 1960 

(EG), S:t Johannes Vrinneviskogen (FL), 56 Mjölby 
400 m SV Forshaga riklig i vägkant (BB) 

Symphoricarpos albus, snöbär. 11-13 22 23 31-34 41 44 
51 81-83 17 (samtl FL), 64 (BB) 27 (BB) 29 (A6) 46 47 
49 56 58 59 66 68 69 (samtl BB), 67 (S-d) 76 (MR) 78 
(OS) 86 och 89 (AS 1975)

Valeriana officinalis, läkevänderot. 17 Godegård Näset 
(FL)

Bryonia alba, hundrova. 42 Jonsberg 1965 (EG), 29 Lin
köping (JA), 47 Bjälbo (JA) och Skänninge (BB), 78 
Malexander (OS), 86 V. Eneby (JA)

Campanula glomerata, toppklocka. 63 Hällestad Borg
gård 1978 (BB), 83 Ringarum 100 m NV Jägartorp 
(FL), 58 Sya Prästtorp 1977 (BB), 66 Ödeshög Sväm 
(PM)

Campanula ranunculoides, knölklocka. 96 Kisa (PM) 
Campanula trachelium, nässelklocka. 78 Malexander 

kyrkbyn 1986 (OS)
Campanula latifolia, hässleklocka. 21 Skedevi Kalbo 

(FL)
Jasione montana, blåmunkar. 67 St. Åby Boet (S-d) 
Bellis perennis, tusensköna. 24 Risinge Finspång (YA) 
Solidago canadensis, kanadensiskt gullris. 13 31 33 34 63 

19 26 27 29 36 37 46 56-58 87 96 (samtl 1970-talet 
PÖF), 12 23 24 32 51 72 74 83 (samtl FL) 18 28 47 49 
(samtl BB) 67 (S-d) 69 (OS) 76 (MR) 78 (OS) 

Solidago gigantea, höstgullris. 34 (FL) 29 (A6) 47 (BB) 
56 (BB) 58 (BB) 69 (OS) 78 (OS)

Erigeron canadensis, kanadabinka. 33 Gårdeby i grustag 
(GöN), 41 Konungsund Väsby äng (FL), 52 Mogata 
Ossby (GöN), 74 Björsäter kyrkbyn (FL), 96 Kisa stn 
(PM)

Inula salicina, krissla. 52 Mogata St. Sörby (GöN) 
Helianthus annuus, solros. 32 Kimslad Norsholm E4, 47 

Allhelgona grustag, 56 Mjölby S Skogslund ruderat, 
58 Viby E4 N ka, 69 Ekeby Öringe grustag (samtl BB) 

Galinsoga parviflora, gängel. 56 Mjölby Lagmansgatan 
17 sedan flera år återkommande, 1989 ca 30 ex (HåA) 

Galinsoga ciliata, hårgängel. 13 Ö. Eneby Svärtinge 
1970 (NE), Kvillinge 150 m NV Lida (FL), 28 Sjöge- 
stad motell (OS)

Chrysanthemum parthenium, mattram. 96 Kisa Mister
fall (PM)

Doronicum orientale, gemsrot. 49 V. Tollstad ca 150 m 
N Strand, bestånd ca 2 kvm i bokskog 1980-88 (TT), 
1989 två bestånd ca 8 kvm (GÖR)

Petasites hybridus, pestskråp. 32 Kimstad Norsholm V iv 
(HZ)

Arnica montana, slåttergubbe. 24 Risinge Köpma (JM) 
Senecio nemorensis, parkstånds. 27 Klockrike 100 m 

OSO Skälbroslätt (BB)
Echinops sphaerocephalus, bolltistel. 36 Vårdnäs 250 m 

NO ka (JA), 78 Malexander kyrkbyn (OS)
Echinops bannaticus, blå bolltistel. 29 Linköping V 

koloniträdgårdarna vid hagalundsvägen (JA), 58 Ö. 
Tollstad 100 m NNO Hag (BB) det. ThK 

Carlina vulgaris ssp. longifolia, långbladig spåtistel. 34 
Kvillinge 100 m S Åby stn (FL)

Carduus crispus, krustistel. 31 Vånga Hyttebäcken 
(FL), 83 Ringarum Gusum (FL)

Cirsium heterophyllum, borsttistel. 84 Gryt Solberga 
(GöN)



Cirsium acaule, jordtistel. 72 Vårdsberg 1200 m N Böke- 
stad i betad hage (JA)

Centaurea montana, bergklint. 12 (FL) 13 (EG 1965) 41 
(EG 1970) 81 (FL) 27 (FL 1977)

Hypochaeris radicata, rotfibbla. 13 Kvillinge Stenkullen 
(FL), 58 Viby Mantorp (OS)

Leontodon hispidus, sommarfibbla. 61 Regna Ödestorp 
(JM), 74 Björsäter kyrkbyn (FL)

Tragopogon pratensis ssp. minor, småhaverrot. 48 
Väversunda 2 lok (JP)

Lactuca serriola, taggsallat. 23 Risinge Ö Stjärnvik 
(YA), 24 Risinge Finspång (YA), 33 Skärkind Halle- 
by (GöN), 61 Regna på vägren (GöN), 82 Ringarum 
Höckerum (FL), 78 Malexander 2 lok 1982 och 1987 
(OS)

Lactuca macrophylla, parksallat. 73 Vist Sturefors 1985 
(PM), 84 Valdemarsvik Borg (MÅJ), 56 Veta Man
torp stn (OS)

Crepis praemorsa, klasefibbla. 72 Vårdsberg 1100 m 
NNV Bökestad (JA)

Hieracium aurantiacum, rödfibbla. 84 Valdemarsvik 
(FL), 67 St. Åby Sand Stenkilsby (S-d)
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Tidigare endast kända före 1950 
inom resp sektion
Lycopodium clavatum, mattlummer. 51 Drothem S 

Storsjön (FL)
Botrychium lunaria, låsbräken. 21 Skedevi Viggetorp 

och Skarbjörke (JM), 44 Kuddby 800 m SO Videby 
(GöN)

Muscari botryoides, pärlhyacint. 49 V. Tollstad Uckleby 
(LPF)

Glyceria plicata, skånskt mannagräs. 19 Vinnerstad 100 
m NO Staffanstorp (BB)

Calabrosa aquatica, kallgräs. 27 Fornåsa 200 m VSV 
Fränntorp i grävd damm (BB), 49 V. Tollstad Ragels- 
kärr 1985 och Heda 400 m NNV Sik 1986 (BB) 

Trisetum flavescens, gullhavre. 67 Rök 500 m NNO 
Sättra (JJ), Sättra ängar (MW)

Bromus ramosus, skugglosta. 49 V. Tollstad N Sju- 
trappebäcken på klipphylla (JP)

Bromus benekenii, strävlosta. 37 Tjärstad Klevbergets 
östbrant (JP)

Scirpus sylvaticus, skogssäv. 81 Ö. Ryd Tåby (HZ) 
Scirpus mamillatus, veksäv. 34 S:t Johannes 300 m Ö 

Vrinnevisjukhuset (GöN)
Carex pulicaris, loppstarr. 22 Skedevi Sila (JM), 23 

Risinge Stamfjärden (JM)
Carex remota, skärmstarr. 16 Tjällmo 650 m SO Pikhult 

(JP), 19 V. Ny 300 m NNO Modal (BB)
Carex hartmanii, hartmansstarr. 29 Kaga 225 m NV Rist 

(JA)
Epipactis helleborine, skogsknipprot. 56 Herrberga 500 

ONO Knutsbo 1979 (BB)
Dianthus armeria, knippnejlika. 41 Ö. Husby Vålling- 

stad (GöN)
Cardamine hirsuta, bergbräsma. 29 Linköping Träd

gårdsföreningen som ogräs i plantering (JA)
Alliaria petiolata, löktrav. 44 Kuddby Söverstad (GöN) 
Sisymbrium altissimum, hamnsenap. 84 Valdemarsvik 

gamla järnaffären (K-d)

Descurainia sophia, stillfrö. 84 Valdemarsvik hamnen 
(FL)

Sedum album, vit fetknopp. 49 V. Tollstad kyrkomur 
(LPF)

Prunus domestica ssp. domestica, plommon. 34 Tingstad 
Myckelby (FL), 72 Vårdsberg 700 m N Bökestad (JA) 

Rubus suecicus (R. fioniae), svenskt björnbär. 36 Vård
näs 450 m ONO Solbacken (JA)

Fragaria moschata, parksmultron. 84 Valdemarsvik 
(FL)

Aphanes arvensis, jungfrukam. 66 Ödeshög Vida Vät
tern 10-tal ex 1985 tillf (BB)

Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa. 34 S:t Johannes 
Vrinneviskogen (FL), 51 Drothem L. Mariehov (FL) 

Rosa rubiginosa, äppelros. 41 Ö. Husby Vållingstad 
(GöN)

Agrimonia eupatoria, småborre. 97 N. Vi (SÄ) 
Crataegus laevigata, rundhagtorn. 34 Styrstad Abborre

berg (FL)
Crataegus monogyna, trubbhagtorn. 84 Valdemarsvik 

Norrbacka (FL)
Lathyrus sylvestris, backvial. 34 S:t Johannes Evalund 

(GöN)
Geranium pyrenaicum, skuggnäva. 67 St. Åby Stenkils

by (S-d)
Mercurialis perennis, skogsbingel. 98 V. Ryd 300 m SSV 

Lindåsen, 3 stora bestånd (LPF)
Hypericum montanum, bergjohannesört. 66 Ödeshög 

Sväm, Orrnäs m fl 1985 (MW)
Sanicula europaea, sårläka. 44 Kuddby Söverstad 

(GöN)
Centaurium erythraea (minus), flockarun. 44 Å Dalby

berget (MW)
Gentianella campestris, fältgentiana. 21 Skedevi Vigge

torp och Skarbjörke (JM), 23 Risinge Skogstorp och 
Lotorps g (JM)

Cuscuta epithymum, ljungsnärja. AlJonsberg torrbacke 
mellan Skriketorp och Käfsebo (JM)

Lamium album, vitplister. 47 Skänninge Katrineberg 
(BB)

Baiiota nigra, bosyska. 53 Skällvik Stegeborgs ruin 1987 
(Ekman hos Karlsson 1988)

Mentha longifolia, gråmynta. 29 Linköping 140 m SO 
Soldathemmet Ryttargården (JA)

Hyoscyamus niger, bolmört. 49 V. Tollstad 700 m NV 
Sik 1986 (BB)

Melampyrum nemorosum, lundkovall. 21 Skedevi Sund 
(JM)’

Linnaea borealis, linnea. 47 Vallerstad 500 m V och SV 
Granlund (BB)

Valerianella locusta, vårklynne. 29 Linköping mellan 
Hagalundsvägen och berg Ö därom (JA)

Campanula trachelium, nässelklocka. 84 Valdemarsvik 
Grännäs (K-d)

Campanula patula, ängsklocka. 78 Malexander Aspanäs 
1981 (OS)

Arnica montana, slåttergubbe. 23 Risinge Järktorpet 
och Skogstorp (JM)

Senecio jacobaea, stånds. 34 Hedvig s hamnen (GöN) 
Echinops sphaerocephalus, bolltistel. 33 Gärde by i grus

tag (GöN)
Cirsium acaule, jordtistel. 42 Häradshammar Gäsätter 

(JM)
Centaurea scabiosa, väddklint. 44 Kuddby Gnestad (FL)
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Hypochaeris radicala, rotfibbla. 34 5.7 Johannes Nave- 
stad (FL)
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Tidigare kända även efter 1949 inom resp sektion

Lycopodium inundatum, strandlummer. 12 Krokek 500 
m SV Brinken litet kärr (LÅG)

Asplenium septentrionale X trichomanes. 13 Kvillinge 
Hammarklint (HZ)

Ophioglossum vulgatum, ormtunga. 49 Svans hals St. 
Kullen (MW)

Potamogeton pectinatus, borstnate. 47 Allhelgona 450 m 
N Örbacken (BB)

Potamogeton acutifolius, spetsnate. 29 Linköping Åby 
mellangård i vattenfyllt lertag (JA)

Allium ursinum, ramslök. 66 Ödeshög Fäktahål, Sjö
berga, Orrnäs, Lyckebo 1985 (MW), 300 m SV 
Holkaberg rikl 1986 (BB), Ödeshögs reningsdammar 
1979 (LPF)

Asparagus officinalis, sparris. 13 Kvillinge Bråvalla 
(FL), 64 Vreta kloster Ö Heda slussar (JP), 49 Heda 
400 m Ö Isberga (BB)

Panicum miliaceum, hirs. 34 5.7 Johannes Navestad 
(FL)

Echinochloa crus-galli, hönshirs. 34 Hedvig n hamnen 
(GöN)

Melica uniflora, lundslok. 66 Ödeshög Vida Vättern, 
Skrädeberg m fl 1985 (MW)

Glyceriaplicata, skånskt mannagräs. 49 V. Tollstad 1 km 
NO Urbjörn (PM)

Festuca altissima, skogssvingel. 49 V. Tollstad Örnslid 
1985 (BB, JP) och SV Älvarums udde (JP)

Festuca gigantea, långsvingel. 36 Vårdnäs V Biberget 
och V Sjöberga (JP), 38 Kättilstad 1 km SV Håshult 
och NNÖ torpet vid Glypens västsida (JP), 39 Åtvid 4 
lok på sträckan Sjöstorp-Staksundet-Ämtenäs-Hög- 
tomta (JP), 49 V. Tollstad 800 m ONO Urbjörn, en 
tuva (PM), 56 Mjölby 800 m NV Långeryd 40-50 ex 
vid vägkant 1980 (BB), 66 Ödeshög Kråkeryd, Skrä
deberg m fl 1985 (MW)

Poa remota, storgröe. 36 Skeda 700 m OSO Björnhallen 
(MW)

Trisetum flavescens, gullhavre. 34 Tingstad 700 m VNV 
Fransberg (FL), 39 Åtvid Staksundet och 700 m SO 
Högtomta (JP), 49 Väderstad 100 m NV Bosgård 
(PM)

Bromus benekenii, strävlosta. 38 Kättilstad V Glypen 
vid körväg, S Mellanfjärden på hygge samt 3 lok NV, 
V och Ö Glypsmåla (JP), 49 V. Tollstad Lunden N 
Strand riklig (PM), 66 Ödeshög Vida Vättern och 
Västralid 1985 (MW)

Bromus arvensis, renlosta. 48 Väversunda Ö Nyhaga 
1000-tals i åker (PM)

Brachypodium sylvaticum, lundskafting. 49 V. Tollstad 
SV Älvarums udde och NO Stocklycke (JP), 66 Ödes
hög Narbäck, Västralid och Vida Vättern 1985 (MW)

Elymus arenarius, strandråg. 84 Valdemarsvik n infarten 
(FL)

Scirpus tabernaemontani, blåsäv. 49 V. Tollstad 700 m 
SV Grönlund i dike (BB)

Scirpus compressus, plattsäv. 49 V. Tollstad Omberg 450 
m SO punkt 203,8 (BB)

Carex hartmanii, hartmansstarr. 76 Asbo Pålsbo äng 
(UE)

Carex capillaris, hårstarr. 76 Asbo Pålsbo äng (UE) 
Carex sylvatica, skogsstarr. 49 V. Tollstad Makersber- 

gen (BB), 66 Ödeshög Fäktahål, Vida Vättern, Hårs
torp m fl 1985 (MW), Stava (PM)

Carex ornithopoda, fågelstarr. 47 Skeppsås Hagalund 
och Skogstorp (BB), Vallerstad Götevi och Björklund 
[BB), Allhelgona 400 m N Örbacken täml riklig (BB), 
49 Väderstad 500 m S Vilan (BB)

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, skogsnycklar. 49 V. 
Tollstad Örnslid (GÖR), 66 Ödeshög Skrädeberg och 
Stockseryd 1985 (MW)

Herminium monorchis, honungsblomster. 48 Väver
sunda 100 m S Sjön (IB, PM)

Epipactis helleborine, skogsknipprot. 29 Kärna mossen 
22 ex 1989 (BSa)

Ceraslium glomeratum, knipparv. 41 Konungsund 500 
m SV Tullen (FL)

Anemone ranunculoides, gulsippa. 13 Kvillinge 300 m 
NV St. Hammaren 1985 (BB)

Papaver rhoeas, kornvallmo. 41 Dagsberg Djurö kvarn 
1 ex (PM)

Corydalis pumila, sloknunneört. 49 V. Tollstad Marber- 
gen 1986 över 100 ex (BB), 66 Ödeshög Skrädeberg, 
Narbäck och Vida Vättern 1985 (MW), Grönlund 
(LPF)

Thlaspi perfoliatum, vårskärvfrö. 49 Väderstad 500 m 
ONO Lundby (BB), V. Tollstad 900 m NO St. Broby 
(LPF)

Neslia paniculata, korndådra. 66 Ödeshög Stava 1985 
(MW)

Draba muralis, lunddraba. 49 V. Tollstad Renstad pä 
Omberg flst 1980-talet (BB), Uckleby (LPF), 66 
Ödeshög Blå port och Skansen 1985 (MW), Sjöberga 
och 500 m SSV Skrädeberg (LPF)

Cardaminopsis suecica, grustrav. 56 Veta Mantorp stn 
(OS)

Rorippa sylvestris, strandfräne. 56 Mjölby Dackeskolan
1985 (OS)

Erysimum hieracifolium, bergkårel. 66 Ödeshög Hårs
torp, Vida Vättern och Blå port 1985 (MW)

Camelina microcarpa, sanddådra. 58 Viby 650 m N Eke
torpet (BB), Ö. Tollstad i nerlagd grustäkt 1984 (OS) 

Rubus thyrsanthus, spirbjörnbär. 83 Ringarum Gröns- 
torp (FL)

Aphanes arvensis, jungfrukam. 84 Valdemarsvik (K-d) 
Pyrus communis, päron. 41 Ö. Husby Tuna (GöN), 84 

Valdemarsvik Norrbacka (FL)
Cytisus scoparius, harris. 14 Simonstorp i kraftlednings- 

gata mellan Rejmyrevägen och jv, jättebestånd 
(GÖR, KEN), 56 Mjölby 500 m V Kindbergshult
1986 (TT), 400 m S Löten och 150 m S Långstorp 
(PM), 800 m NNO Hulterstad (LPF), 57 V. Harg 500 
m V Mo (BB)

Ononis repens, puktörne. 49 V. Tollstad väg 50 nedan
för Makersbergen 1979 (LPF)

Medicago arabica, fläcklusern. 34 S:t Olai Kvarngatan 
(GöN)

Melilotus altissima, stor sötväppling. 64 Vreta kloster V 
Berg (JP)

Vicia dumetorum, buskvicker. 49 V. Tollstad 700 m NO 
Urbjörn 2 ex (PM)
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Geranium dissectum, fliknäva. 34 S:t Johannes 400 m 
NV Johanneslund (GöN), 49 Väderstad Nybble och 
E4 N Berget (BH)

Geranium pratense, ängsnäva. 47 Appuna SV Lunntorp 
(BB), 49 V. Tollstad Hästholmen 1985 (PM)

Polygala comosa, toppjungfrulin. 27 Lönsås 300 m V ka 
(BB), 47 Bjälbo 100 m S Länsmansgården (BB) 

Mercurialis perennis, skogsbingel. 19 Motala N. Fre- 
berga (PM), 66 Ödeshög ca 600 m V Jusseryd 1983 
(LPF), flst 1985 (MW)

Impatiens glandulifera, jättebalsamin. 56 Mjölby Svart
ån 1982 (PM)

Impatiens parviflora, blekbalsamin. 58 Ö. Tollstad 500 
m Ö Brink, f d grustag (BB)

Viola reichenbachiana, lundviol. 49 V. Tollstad Makers- 
bergen och Storpissan (JP)

Viola epipsila, mossviol. 27 Fornåsa 150 m SV Fränn- 
torp (BB)

Cornus sanguinea, skogskornell. 64 Vreta kloster N Berg 
(JP)

Conium maculatum, odört. 56 Mjölby 600 m SSV Skogs- 
lund 3 ex på ruderatmark (BB)

Imperatoria ostruthium, mästerrot. 78 Malexander L. 
Ersmålen, Sjöudden, Dammstugan, Källeryd, Ek
stugan (OS)

Androsace septentrionalis, grusviva. 47 Allhelgona 400 
m NNV Lindersborg (BB), 49 V. Tollstad 900 m NO 
St. Broby (LPF), 56 Veta 300 m N Sya plantskola 
(BB) och Mantorp stn (OS)

Anagallis arvensis, rödmire. 66 Ödeshög 400 m N Nar- 
bäck 1985 (BB)

Gentianella uliginosa, sumpgentiana. 49 Svanshals 
Tåkerns strand NV ka (MW)

Ligustrum vulgare, liguster. 41 Ö. Husby Tuna (GöN) 
Lithospermum officinale, stenfrö. 49 Heda Isberga 

(LPF), 66 Ödeshög Vida Vättern 1985 (PM)
Asperugo procumbens, paddfot. 48 Vadstena renings

verket 1984 (PM), 66 Odeshög 500 m SSV Skrädeberg 
(LPF)

Nepeta cataria, kattmynta. 12 Krokek klippäng V 
Bränntorp (Sv)

Hyssopus officinalis, isop. 29 Linköping 150 m SSO 
Åby, vägslänt (JA)

Veronica longifolia, Strandveronika. 83 Ringarum 
Gusum 300 m SO ka° riklig (FL)

Melampyrum nemorosum, lundkovall. 12 Krokek 
Strömsfors flst spridd (FL)

Plantago maritima, gulkämpar. 34 Tingstad 500 m SSV 
ka väg E 66 (FL)

Lonicera periclymenum, vildkaprifol. 41 Dagsberg Mar
by (FL)

Valerianella locusta, vårklynne. 49 V. Tollstad Nyhagen 
1984 (TT)

Scabiosa columbaria, fältvädd. 49 V. Tollstad N Sju- 
trappebäcken (JP), 66 Ödeshög Västralid, Sunneryd, 
Skrädeberg m fl 1985 (MW), 300 m SV Lyckan (LPF) 

Eupatorium cannabinum, hampflockel. 84 Gryt Bokö 
1983 (K-d)

Ambrosia artemisiifolia, malörtsambrosia. 34 S:t Johan
nes Ljuraparken (GöN)

Arnica montana, slåttergubbe. 29 Linköping 550 m SO 
Kallerstad i betad hage minst 100 bladrosetter (JA) 

Senecio vernalis, vårkorsört. 56 Veta Mantorp stn riklig 
1986 (BB), Högby Skrukebygatan (OS)
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Fig 3. Malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia från 
Norrköping Sylten 1982. En tillfällig inkomling, som allt 
oftare dyker upp bl a där fågelfrö hanterats.

Carlina vulgaris ssp. longifolia, långbladig spåtistel. 13 
Ö. Eneby Hasselviken (Sv)

Cichorium intybus, cikoria. 54 S:t Anna Lagnö vänd
platsen (GöN)

Lacluca macrophylla, parksallat. 48 Väversunda V Ny- 
haga (PM), 56 Mjölby Eldslösa (LPF)

Crepis capillaris, grönfibbla. 29 Landeryd Hackefors stn 
(JP)

Några äldre förekomster
Koeleria gracilis, fin tofsäxing. 39 Adelsnäs 1939 (Hy- 

lander 1943)
Phleum bertolonii, vildtimotej. 11 Kvarsebo (N 1908) 
Polygonum lapathifolium, strandpilört. 34 Hedvig (N 

1932) det. ThK
Stellaria nemorum, lundarv. 11 Kvarsebo (N 1908), 77 

Asby Brevik-Rönnäs 1939 (So)
Silene tatarica, ryssglim. 27 Älvestad 1915 (Hylander 

1971)
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Ranunculus arvensis, åkerranunkel. 34 Styrstad (N 
1905)

Cardamine impatiens, lundbräsma. 77 Asby S Marek 
1939 (So)

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. 29 Kärna (N 1867) 
Sedum reflexum, stor fetknopp. 34 (N 1883)
Sedum hispanicum, blek fetknopp. 63 Prästköp 1898 

(Hylander 1971)
Sempervivum tectorum, taklök. 12 (N 1915), 36 (N 

1878), 96(N 1906)
Rubus caesius x idaeus. 12 Krokek Kopparbo (N 1947), 

34 Matteus (N 1932)
Rubus caesius x saxatilis. 23 Risinge Häradstorp (N 

1912)
Alchemilla plicata, trubbdaggkåpa. 34 Hedvig (N 1938) 
Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa. 38 Kättilstad (N 

1902)
Medicago falcata, gullusern. 53 Skällvik (N 1875)
Oxalis exilis, dvärgoxalis. 34 Norrköping Sandgatan (S 

1931) det. ThK (Karlsson 1989)
Epilobium obscurum, mörk dunört. 54 S:t Anna (N 

1863)
Oenothera biennis, nattljus. 52 Mogata (N 1916)
Conium maculatum, odört. 86 V. Eneby (N 1874) 
Falcaria vulgaris, skärblad. 53 Skällvik Stegeborg (N 

1900)
Cynoglossum officinale, hundtunga. 54 S:t Anna (N 

1940)
Stachys annua, gulsyska. 12 Getå 1892 (Hvlander 1971). 

34 Norrköping (N 1884)
Verbascum phoeniceum, violkungsljus. 34 Ö. Eneby (N 

1820)
Limosella aquatica, ävjebrodd. 11 Kvarsebo (N 1911) 
Veronica longifolia X spicata. 34 Ö. Eneby (N 1929) 
Bryonia alba, hundrova. 53 Skällvik (N 1861)
Bryonia dioica, röd hundrova. 29 Linköping 1816 (Hy

lander 1971)
Carduus nutans, nicktistel. 34 Hedvig hamnen och Lind- 

ö (N 1916)

Rättelser och ändringar

Östergötlands flora
sid 36 Sparganium friesii: 83 Tjen torde avse 82 Ken 
sid 38 Potamogeton panormitanus 43 skall utgå 
sid 62 Polygonum lapathifolium ändras till P. lapathi- 

folium ssp. pallidum - pilört 
sid 78 Rubus fioniae - fynbjörnbär ändras till R. suecicus 

- svenskt björnbär
sid 100 Symphytum asperum: 31,32 Borg, 51,61, 62 och 

17 skall utgå
sid 104 Thymus pulegioides: 78 skall vara T. serpyllum 
sid 106 Verbascum lychnitis: 19 skall utgå 
sid 109 Euphrasia micrantha: B 5 skall vara B 6 - 32 Kul- 

lerstad 33 Gårdeby

Tilläggen i SBT
vol 73 sid 424 Lepidium ramosissimum skall utgå 
vol 73 sid 427 Spergula maxima skall utgå 
vol 75 sid 165 Verbascum lychnitis skall utgå 
vol 77 sid 192 Cardamine flexuosa skall utgå 
vol 80 sid 28 Verbascum lychnitis skall vara V. specio- 

sum
vol 82 sid 43-44 Amelanchier lamarckii skall utgå 
vol 82 sid 45 Leonurus cardiaca: Narvestad skall vara 

Harvestad
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Samla oxbär!
ULF ARUP, STEFAN EKMAN, BERTIL HYLMÖ och THOMAS KARLSSON

Florarapporternas uppgifter om oxbär Cotoneas- 
ter integerrimus leder ofta till en fråga om belägg.

För det första är den vilda arten oxbär C. inte
gerrimus sällsynt, och i många områden är svart
oxbär C. niger vanligare. Dessutom finns det två 
obeskrivna enheter i landet, och de är i viss mån 
mellanformer mellan de nämnda arterna.

För det andra är från odling förvildade oxbärs- 
arter i de flesta trakter långt vanligare än vild
arterna. Åtminstone fem arter är ofta kvarstående 
och förvildade, men minst fyra till har redovisats.

Vi har åtagit oss att behandla släktet i Flora 
Nordica, men vi måste ha hjälp från Sveriges fält
botanister med insamling. Det som finns i herba- 
rierna räcker inte för att beskriva det komplice
rade mönstret. Cotoneaster är dessutom på fram
marsch på grund av igenväxningen, och eftersom 
befintligt herbariematerial till största delen är 
gammalt kan bilden ha förändrats mycket.

Samla rejäla kvistar med gott om blad och helst 
med blommor eller mogna frukter! Oxbären har 
långskott (med glest ställda blad; se figur) och 
kortskott (nertill på kvistarna, med små rosetter 
av blad). Bladen på långskotten är viktiga för be
stämningen. Samla inte av nerbetade eller vind
pinade exemplar med bara kortskott! - Notera 
växtsätt (krypande/upprätt) och buskens höjd.

Anteckna de mogna frukternas färg - den varie
rar mellan arterna från gulröd till svart men 
ändras något vid pressning. (Obs att svartfruktiga 
arter har röda omogna frukter; omvänt kan över
mogna frukter av rödfruktiga bli nästan svarta.)

Beläggen måste vara etiketterade och på etiket
ten ska finnas följande upplysningar: (1) land
skap; (2) socken; (3) plats på 100 m när (fast 
punkt + avstånd och riktning); (4) helst koordi
nat; (5) biotop; (6) helst anteckningar om växt
sätt, höjd, fruktfärg; (7) datum; (8) insamlare.
Dina insamlingar skickar du till Thomas Karlsson, 
Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund. 
Varmt tack på förhand!



Pimpinellrosor
MARIE WIDEN

Rosa pimpinellifolia L. - pimpinellros
Pimpinellrosor, i engelsk litteratur även kallade 
skotska rosor, hör till de trädgårdsrosor som kan 
hittas kvarstående länge efter att gammal odling 
upphört. Genom sina ytterst små krav på närings
tillförsel kan de hålla sig kvar mycket länge på 
ståndorten. De förökar sig med rotskott men kan 
troligen spridas även genom sina frukter, som 
fåglarna äter under höst- och vintermånaderna.

Från örtaböcker framgår att den vilda pimpi- 
nellrosen odlades i Europa på 1500-talet. 1793 
hittade en plantskoleägare i Skottland en vild
växande Rosa pimpinellifolia med halvfyllda 
blommor. Genom urval bland avkomman efter 
samodling med andra trädgårdsrosor lyckades han 
dra upp de första sorterna med dubbla blommor.

Fig 1. Fynd av olika pimpinellrosor Rosa pimpinellifolia 
som kvarstående eller förvildade under den pågående 
inventeringen i Småland.

Utvecklingen i förädlingsarbetet fortsatte både i 
Skottland och sedan även i Frankrike. Fram till 
1850, då dessa rosor hörde till de mest omtyckta, 
fanns inte mindre än 300 olika sorter i handeln. 
De flesta var rätt lika varandra med endast små 
avvikelser i blommans form och färg. Genom sin 
tidiga blomning i juni någon vecka före andra ro
sor, sitt vackra bladverk och blommornas skira 
romantiska färger blev de snabbt omtyckta och 
spreds över hela Europa.

Pimpinellernas popularitet varade dock bara 
några årtionden. Två faktorer bidrog troligen till 
detta. Dels är det svårt att föröka dem genom 
okulering (det vanligaste sättet att kommersiellt 
föröka rosor). Dels introducerades de storblom
miga, remonterande kinarosorna och deras av- 
komlingar. Dessa blev lätt åtkomliga på plant
skolorna efter mitten av 1800-talet och trängde ut 
pimpinellrosorna.

Åttio år senare, på 1930-talet, började pimpi- 
neller åter användas i förädlingsarbete. Den tyske 
rosodlaren Kordes korsade dem med olika te
hybrider. Resultaten blev några av de allra mest 
odlingsvärda rosorna: ’Friihlingsduft’ 1949, ’Mai- 
gold’ 1953 m fl. Men det är en annan historia.

Kvarstående och förvildade sorter i Sverige

Flera av de gamla förädlade sorterna bibehöll för
mågan att bilda rikligt med rotskott, en egenskap 
som utmärker vildarten. En sådan buske kan så
ledes bilda ett helt snår och överleva under långa 
tider utan skötsel. Både enkelblommiga sorter, 
som står nära vildarten, och sorter med dubbla 
blommor i flera färgnyanser har hittats i Sverige. 
Pimpinellrosor är ganska vanliga som kvarstående 
och förvildade - se fig 1, som visar fynd av pimpi
nellrosor (utan hänsyn till sorttillhörigheten) i
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Fig 2. Rosa pimpinellifolia. Års
skott och blad av ’Double Blush 
samt nypon av vildtypen.

projektet Smålands flora: hela 260 fynd ganska 
jämnt fördelade över landskapet.

Det är enkelt att känna igen pimpinellrosorna 
som grupp, även om variationen mellan sorterna 
är ganska stor. Viktiga kännetecken är de många 
och små småbladen, den stora mängden raka 
taggar och de rödbruna till svarta nyponen (fig 2).

Vildarten

Pimpinellrosen växer vild i Europa och delar av 
Asien och visar förkärlek för sandiga och steniga 
kusttrakter. Den är mycket anspråkslös i fråga om 
näring och bildar 0,5-1 m höga, rikt greniga 
buskar. Grenarna är slanka, brunaktiga och tätt

klädda med nållika ljusa taggar samt borst av 
varierande längd. De små, mörkt gröna bladen är 
sammansatta av 9-11 rundade småblad. Blad
kanten är enkelt sågad. Blommorna är enkla, ca 
4—6 cm i diameter, gräddfärgade eller ibland svagt 
rosa. De slår ut i stort antal i juni. Blommorna 
sitter enstaka på korta, smala skaft, och de har en 
tydligt markerad ståndarkrans. Nyponen är som 
mogna svarta, ca 1 cm stora och nästan klotrunda. 
Foderbladen sitter kvar och pekar rakt framåt.

Pimpinellrosen har angivits vara vildväxande i 
Sverige på en lokal i Flaliand och en i Bohuslän. 
Numera är den troligen utgången på båda loka
lerna. Det är dock tveksamt om dessa verkligen 
var vildförekomster. Kanske har det rört sig om 
exemplar som spritts från odling.
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Fig 3. Rosapimpinellifoliu. Vildtyp med gräddvita blom
mor.

Enkelblommiga sorter

De enkla pimpinellrosorna varierar mycket i 
blommans färgnyans och storlek. Nästan klart 
vita, svagt rosa, gräddvita (fig 3) och svagt gula 
typer kan förekomma. Enbart några få storblom
miga omtalas i trädgårdslitteraturen med sort
namn. En sådan är den rosablommiga ’Single 
Blush’. Den är dock inte funnen i gamla svenska 
trädgårdar än.

Dubbla vita sorter

Sorten ’Double White’ (fig 4A) kan bli upp till 1,5 
m hög och blommar rikligt i första hälften av juni 
med skålformiga blommor. ’Finlands vita ros’ har 
något större och flatare blommor (fig 4B).

Dubbla rosa sorter

Minst fem olika sorter är funna, men det är 
mycket svårt att finna deras namn, eftersom be

Fig 4. Rosa pimpinellifolia-sorter. - A: ’Double White’. 
- B: ’Finlands vita ros’. - C: ’Double Blush’.

skrivningarna i tillgänglig litteratur vanligen är 
ytterst magra. Med en viss tvekan kan man kanske 
sammanföra sortnamnet ’Double Blush’ med en i 
södra Sverige ofta förekommande sort med skål
formiga, små, livligt rosa blommor (fig 4C). Den 
är starkt rotskottsbildande och blir knappt meter
hög på mager mark, men över 1,5 m vid bättre 
markförhållanden. Den kan vara identisk med 
danskarnas ’Flusmorsros’.
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Fig 5. Rosa pimpinellifolia-sorter. - A: ’Poppius’. - B: ’Staffa’. - C, D: ’Double Yellow’.
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’Poppius’, av okänd ålder, blir upp till 2 m hög 
(fig 5A). Den blommar tidigt med stora, mörkt 
rosa blommor. Under torra och näringsfattiga för
hållanden kan den bilda ljusare och nästan enkla 
blommor. Den skiljer sig från övriga pimpinell
rosor även genom att ha något större småblad och 
färre taggar.

’Staffa’ från 1832 (fig 5B) har blekt rosa blom
mor.

Dubbla gula sorter
Dubbla gula pimpinellrosor antas ha uppkommit 
genom korsningar med sorter från Rosa foetida- 
gruppen (turkiska gulrosor). Vissa författare för 
därför alla gula pimpinelliknande rosor dit.

’Double Yellow’ med tätt fyllda blommor (fig 
5C, D) är hittills den enda klart gula sorten som 
blivit funnen.



Recension

Gotska Sandöns kärlväxtflora

Ingmansson, G. & Petersson, J. 1989: Växter på 
Gotska Sandön. Rindi 9: 51-136. Gotlands Bota
niska Förening. Pris 60 kr.

Glad och förväntansfull öppnade jag det senaste 
numret av Rindi, Gotlands botaniska förenings 
tidskrift. Mina förväntningar överträffades. Hela 
häftet ägnades nämligen Gotska Sandöns flora. 
Då jag själv haft förmånen att få uppleva Gotska 
Sandön under några sköna sommardagar var det 
mig ett särskilt kärt nöje att ta del av Gun Ing- 
manssons och Jörgen Peterssons erfarenheter.

Författarna inleder sitt arbete med en kort geo
logisk och naturgeografisk översikt av ön. Där
efter beskrivs vegetationstyperna. Ön delas in i 
sju zoner, av vilka fem utgörs av stränder eller 
strandnära områden. Skogstyperna fördelas på 
två zoner, en i mitt tycke alltför summarisk 
behandling. Lövskogarna (morerna) är dock - 
som författarna poängterar - ”de botaniskt mest 
givande”. Lite skogshistoria hade heller inte 
skadat, särskilt inte för tallskogarna, som ju är 
den ytmässigt helt dominerande vegetations
typen. Jag saknar överhuvudtaget ett viktigt kapi
tel om Gotska Sandöns markhistoria. I texten 
nämns alltför lite om markanvändningen genom 
tiderna. Mänsklig aktivitet har ju på denna ö 
liksom nästan överallt annars haft ett avgörande 
inflytande på vegetationen och floran. Däremot 
ägnas ett särskilt avsnitt åt den botaniska utforsk- 
ningshistorien.

Det kapitel som säkert kommer att läsas flitigt 
av botanister vilka framdeles söker sig till ön om
fattar beskrivningar av intressanta växtlokaler. 
Kapitlet åtföljs av en utmärkt karta som visar 
läget av de i texten omnämnda platserna.

Ett övergripande kapitel om växtgeografi hade 
varit på sin plats. Det vore intressant att få en 
jämförelse mellan floran på Gotska Sandön och 
den i exempelvis Uppland-Södermanland-Öster- 
götland och på Gotland. Ön är en av vårt lands

mest isolerade och bör ha en nyckelroll i diskus
sionen om växters och djurs spridning och etable- 
ring. Jag hade gärna sett diskussioner om invand- 
ringshistoria och spridningsvägar. Egna spekula
tioner brukar vara intressanta att läsa och lättar 
upp en faktaspäckad text.

Artförteckningen vittnar om en noggrant 
genomförd inventering och beledsagas av talrika 
källhänvisningar. Författarna har uppenbarligen 
en god kännedom också om den äldre litteraturen 
rörande Gotska Sandön. Artlistan verkar vara så 
fullständig och gedigen att uppsatsen rätteligen 
borde ha burit titeln Gotska Sandöns kärlväxt
flora. Den som gäller, Växter på Gotska Sandön, 
är alltför blygsam.

För varje art anges litteraturuppgifter om tidi
gare kända förekomster på ön jämte artens nu
varande status. Författarna noterar också kort
fattat ståndorterna i de fall dessa är kända. För 
vissa arter vilka författarna verkar bedöma som 
mera intressanta, såsom näbbtrampört Polygo
num oxyspermum, luddvedel Oxytropis pilosa och 
timjansnyltrot Orobanche alba, beskrivs utbred
ningen mera i detalj. Utbredningskartor över tolv 
arter och en hybrid åtföljer artförteckningen.

Ett tillägg till fynduppgifterna kan göras. För
fattarna anger att raklosta Bromus erectus blev 
funnen 1989 norr om Hamnudden. Detta bör vara 
samma plats där jag redan sommaren 1980 iakttog 
arten i ett bestånd på ett 20-tal m2

Den digra texten lyses upp av 25 svartvita foton, 
av vilka flera är utmärkta. En del av dem illustre
rar också hur viktig bakgrunden är inte minst för 
växtfoton. Jämför exempelvis bilderna på sidorna 
111 och 129.

Slutligen vill jag passa på att gratulera förfat
tarna, Gun Ingmansson och Jörgen Petersson, till 
det utmärkta resultatet. Jag är övertygad om att 
arbetet kommer att sporra fler naturälskare till att 
uppleva Gotska Sandön.

Jan Thomas Johansson



Vegetationsgradienter och skötselresultat i 
Allekvia löväng på Gotland
SVEN-OLOV BORGEGÅRD och STEFAN PERSSON

Borgegård, S.-O. & Persson, S. 1990: Vegetationsgradienter och skötselresultat i Allekvia 
löväng på Gotland. [Vegetational gradients and the effects of management in the wooded 
meadow of Allekvia, Gotland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83 : 87-103. Lund. ISSN 0039- 
646X.
Permanent sample quadrats were analyzed in 1980 and 1984 in the wooded meadow and 
nature reserve of Allekvia. Environmental conditions for sample quadrats were estimated 
from ecological indicator values. Some parts of the meadow are mowed each year, while other 
parts are left to free development into woodland. A classification of field layer vegetation re
vealed 8 different vegetation types. The different management categories (closed unmanaged 
woodland; edges; cleared; mowed - bushy; mowed - open) showed a clear relationship with 
these vegetation types. An ordination revealed that the differentiation of the vegetation 
ranged from unmanaged woodland with low light and high soil nitrogen to open, mowed areas 
with high light influx and relatively low nitrogen status. The relationship between the position 
of a sample quadrat on ordination axis 1 and the estimated light value in the quadrat was 
nearly linear. The mean number of species/m2 per plant community was for both sample years 
shown to increase with increased intensity of management.
Sven-Olov Borgegård, Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 559, S-751 22 
Uppsala, Sweden.
Stefan Persson, Växtekologiska avdelningen, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, O. 
Vallgatan 14, S-223 61 Lund, Sweden.

Under det senaste halvseklet har jordbruksland
skapet förändrats i en tidigare okänd omfattning. 
Det äldre odlingslandskapet karakteriserades av 
en mosaik av biotoper (se t ex Emanuelsson m fl 
1985a). Jordbrukets rationalisering har medfört 
att lövängar, hagar, åkerholmar, diken m fl bio
toper blivit olönsamma och ofta betraktas som 
odlingshinder. Lövängarna, som förr var en 
väsentlig del i jordbrukets hushållning, har i stort 
sett försvunnit ur det svenska landskapet. En stor 
del av landets återstående lövängar finns på Got
land, ca 140 stycken år 1984 (Gutabygd 1985). De 
flesta vårdas på privat initiativ eller genom hem
bygdsföreningars försorg.

Under en följd av år har värdefull natur inven
terats i landet bl a med medel från Statens natur
vårdsverk. Inventeringarna har i många fall följts 
av skötselplaner och förordnanden som natur
reservat. I många beslut avseende naturreservat 
slås fast, att ett huvudsyfte skall vara för fram
tiden bevara och skydda ett stycke natur, så att 
dess floristiska och faunistiska värden bibehålls.

De flesta vegetationsinventeringar, som utgör 
grunden för bildande av naturreservat, har tyvärr 
genomförts på ett sådant sätt, att jämförelser över 
tiden inte låter sig göras. Det är därför i dessa fall 
heller inte möjligt att senare göra ordentliga ut
värderingar av insatta skötselåtgärder. Inom den 
naturvårdsinriktade växtekologin har dessa pro
blem diskuterats (t ex Persson 1977b). På senare 
år har detta lett till att undersökningar baserade 
på permanenta provytor börjat användas även i 
naturreservat (Gustavsson 1981, 1982, Isaksson
1981, Borgegård 1982, Gustavsson & Jennersten
1982, Nilsson & Olsson 1982, 1983a, b). Denna 
metodik lämpar sig för mer detaljerat studium av 
dynamiken hos populationer och växtsamhällen 
och därmed också för uppföljande studier (se t ex 
Pettersson 1958, Borgegård 1978, 1979, Persson 
1980a, 1984, Rosén 1980). Det finns också väl ut
provade, datorstödda metoder för att bearbeta 
och analysera insamlat material av denna typ och 
för att presentera det på ett överskådligt sätt 
(Persson 1977a, 1978, Gauch 1982).
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Fig 1. Allekvia löväng. - A: Skötselområden. - B: Permanenta provytor med provytenummer.
The wooded meadow of Allekvia. - A: Areas with different management. - B: Permanent sample quadrats with 
their numbers.

Länsstyrelsen i Gotlands län förordnade år 1980 
Allekvia löväng och Alvena lindaränge som 
naturreservat, som ett led i arbetet att skydda och 
för framtiden bevara lövängen som biotop. Inven
teringar utfördes 1980 och 1981 för att göra det 
möjligt att utvärdera hur kommande skötsel av 
lövängarna påverkar vegetation och flora (Borge
gård 1982, Gustavsson & Jennersten 1982).

Sommaren 1984 återinventerades ytorna i Alle
kvia löväng, som är mer variationsrik än Alvena 
lindaränge. Detta arbete är den första återanaly- 
sen av etablerade, permanenta provytor, som ini
tierats av länsstyrelsens naturvårdsenhet på Got
land. Samtidigt utgör det ett delprojekt inom pro
jektet Faktorer av betydelse för produktion och 
dynamik i det äldre kulturlandskapets trädbevuxna 
slåttermarker, som stöds av medel från Statens 
naturvårdsverk (Emanuelsson m fl 1985b).
Vi vill framföra ett tack till professor Bengt Pettersson, 
som givit information om tidigare undersökningar och 
lövängens tidigare skötsel; till Ola Jennersten, Urban 
Emanuelsson, Per Hansson och Malte Kronholm för 
hjälp med fältarbete och/eller synpunkter på manuskrip
tet; samt till Länsstyrelsen i Gotlands län för ekonomiskt 
bidrag.

Läge och historik

Allekvia äng är belägen ca 13 km öster om Visby. 
Lövängen ligger i ett bördigt jordbrukslandskap 
och utgör den sista resten av ett tidigare vidsträckt 
lövängsområde. Allekvia äng omges på tre sidor

av åker. Den västra delen gränsar mot en häst
hage. Lövängen är totalt 7,5 ha, varav den idag 
hävdade delen utgör 3,9 ha. Berggrunden består 
av märgelsten.

År 1939 förordnades Allekvia äng som krono- 
park ”samt att det egentliga lövängsområdet om
fattande nordöstra delen av kronoparken efter er
forderlig röjning skulle hävdas på ett av ålder 
brukligt sätt medelst slåtter och eventuell betes
gång.”

År 1944 var området helt igenvuxet till ogenom
trängliga snår. Vintern 1944/45 började restaure
ringen av den gamla lövängen. Våren 1945 var 
arbetet slutfört och sedan dess har delar av löv
ängen hävdats genom fagning och slåtter varje år 
(skötselområde 2 och 5 i fig 1A). Vintern 1961/62 
utfördes kompletterande röjningar.

Röjningar av lövängen utfördes i enlighet med 
skötselplanen under hösten 1980: frihuggning av 
aplar, föryngring av hasselbuketter (skötsel
område 2), frihuggning av ekar (skötselområde 
4), frihuggning av aplar (skötselområde 6). En 
skyddszon mot omgivande jordbruksmark har 
lämnats för fri utveckling utmed lövängens norra, 
västra och södra sidor (skötselområde 1). Under 
1940-talet var enligt B. Pettersson (pers medd) de 
södra delarna betydligt öppnare än idag (skötsel
område 3 och 4). I den sydöstra delen fanns en 
helt öppen yta med mängder av Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina. I skötselplanen från 
1979 har föreskrivits att denna del i huvudsak skall 
lämnas för fri utveckling.
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Fig 2. Allekvia löväng på Gotland. Hävdade lövängspartier avlöses av halvöppna till slutna ytor med bl a ek och has
sel. - Foto Sven-Olov Borgegård 1980.
The wooded meadow of Allekvia, Gotland, Sweden. Properly managed areas and semiopen to closed areas, where 
management has ceased. The latter with oak and hazel.

Lövängens traditionella skötsel

Lövängsbruket har mycket gamla anor i Sverige. 
Då människorna blev bofasta började mark sved
jas för att ge spannmålsskörd några år. Därefter 
lämnades svedj orna att växa igen med gräs och 
örter som blev foder åt djuren. Vissa träd och bus
kar fick stå kvar och den ursprungliga vegetatio
nen på stenbunden mark lämnades orörd. Sköt
seln av lövängen har växt fram genom många 
generationers erfarenhet (Hallgard 1973, Ekstam 
m fl 1988). De individuella dragen var många, 
men huvuddragen av skötseln av det gotländska 
änget (lövängen) består av fem moment (Ohlsson 
1976):

1. Fagning. Hela änget krattades rent från fjolårs
löv, nedfallna pinnar och grenar så snart marken 
torkat upp så mycket, att den gick att gå på utan 
att skada. Det brukade ske när vitsipporna blom
made. Faget brändes på speciella brännfläckar,

som användes år efter år. Man strävade efter att 
göra dem så små som möjligt, och man lade dem 
på den sämsta marken. Ofta spreds askan ut över 
slåtterytorna.
2. Slätter. När hö- och ängsskallrans mogna frön 
skallrade i fröhusen, dvs i mitten av juli, var det 
tid för slåtter. Karlarna slog höet och kvinnorna 
räfsade ihop det och bar ut det från de skuggiga 
partierna till ängets solöppna delar. Där fick höet 
torka på marken efter att ha vänts upprepade 
gånger.
3. Bete. Då höet körts hem till gården släpptes 
ofta boskapen in i änget. Djuren fick bra bete och 
höll efter stubbskott och ytor som inte kunde lie
slås. Den gödsel som boskapen lämnade spreds på 
våren med hjälp av klubbor ut över änget.
4. Hamling - klapp ning. Då höet på ängar och 
myrar var skördat visste bonden hur mycket löv 
som behövdes för att dryga ut vinterfodret. Ask,
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Tabell 1. Indelning i växtsamhällen, baserad på resultat från klassifikation och ordination, jämfört med indelning i 
skötselkategorier. I varje cell anges antalet provytor 1980 + 1984.
The classification into plant communities compared with a subdivision into management categories. The number in 
each cell represents the number of sample quadrats from 1980 + 1984. Management categories are: overgrown - clo
sed; edges; cleared; mowed - bushy; mowed - open.

Skötselkategori:

Gruppnr. Namn igenvux kantyta röjda
3låtter

busk
slåtter
öppen övrig-

2 Allium ursinum semh.,
Geranium silvaticum var 8+10 1+3 5+0 1 + 1 - 0+1

1 Allium ursinum samhället 1 + 1 2+4 - 0+1 - -

3 Galium aparine/Geum 
urbanum samhället - 1+3 0 + 2 - - -

4Melampyrum pratense
samhället 2+0 8+2 1+4 3+2 - -

5 Melampyrum pratense samh.,
Anthoxanthum odoratum var. 1 + 1 2+2 2+1 19+19 - -

6 Sesleria coerulea samhället - - - 3+3 - -

7 Galium verum/lnula 
salicina samhället - - - - 3+3 -

8 Chrysanthemum
leucanthemum samhället - 1 + 1 0+1 -

CO+CO 0+1

0 Rest grupp - - - - - 2+2

alm, lind och lönn var de träslag som användes. 
Vid hamling kapades alla grenar bort från stam
marna. Träden hamlades med minst 3-4 års mel
lanrum.

5. Röjning utfördes så att fördelningen mellan 
gläntor och trädgrupper bibehölls. Arbetet gjor
des ofta samtidigt med hamlingen av träden. Trä
den gav virke för många ändamål på gårdarna.

Metoder

I Allekvia äng lades 76 fast markerade provytor 
om vardera 1 m2 ut i ett rutnät med 30 m sida (fig

IB). Markeringar gjordes med två st 30 cm långa 
armeringsjärn, placerade diagonalt i varje prov
ytas hörn. Järnen slogs ned under markytan för att 
inte störa skötseln av lövängen. En tregradig 
abundansskala har använts vid vegetationsana- 
lyserna: 1 enstaka individ, 2 vanlig, 3 domine
rande (Borgegård 1982).

Änget inventerades under fyra dagar i juli 1980 
och under tre dagar (av två personer) i juli 1984. 
För återfynd av provytemarkeringarna krävdes 
tre dagar. Metalldetektor användes vid lokali
sering av provytorna (Persson 1977b). Återfynd 
av markeringarna med metalldetektor förenklas 
om varje provyta mäts in i förhållande till om



givande fasta föremål och träd (Persson 1980b). 
Sådan inmätning utfördes därför 1984. Dessutom 
utfördes vid fältarbetet 1984 en enkel, oberoende 
klassning av ytornas slutenhet i tre grader (1 
öppen, 2 halvsluten och 3 sluten). Data saknas för 
år 1980 för provytorna 5 och 9. Lövängens vår
aspekt inventerades i maj 1980 men utelämnades 
på grund av tidsbrist 1984.

Vegetationsdata för de båda åren 1980 och 1984 
sammanställdes till en matris med 150 provytor 
(74 -t- 76) och 122 arter. Därvid uteslöts alla data 
för svalört Ranunculus ficaria, vitsippa Anemone 
nemorosa och vårlök Gagea lutea, eftersom en in
ventering av våraspekten saknades 1984. Inlag
ring av data och sammanställning av matriser och 
vegetationstabeller utfördes med hjälp av 
RUBIN-systemet (Danielsson & Riihling 1976, 
Österdahl m fl 1977).

En första klassifikation erhölls med dator
programmet DIVINF (Lance & Williams 1968, 
Persson 1977a). Denna klassifikation förbättrades 
sedan i ett par steg med hjälp av datorprogrammet 
TABORD (van der Maarel m fl 1978, Persson
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1977a). Härvid användes ett likhetsindex kallat 
similarity ratio (Wishart 1969).
För klassifikationen gällde dessutom följande paramet
rar (jfr Persson 1977a): minsta antal grupper = 7, minsta 
tillåtna gruppstorlek = 5, konstanta arter definierades 
med frekvenser > 50%, tröskelvärde för medlemskap i 
grupp = 0,20, gräns för sammanslagning av grup
per = 0,62.

Vegetationsdata för de båda åren analyserades 
även med hjälp av en ordinationsmet od, s k reci
procal averaging (Hill 1973).
För ordinationen reducerades datamatrisen något 
genom att 4 provytor med klart avvikande artinnehåll 
uteslöts (grupp 0 i klassifikationen), samt genom att två 
lågfrekventa arter med kraftigt skev fördelning uteslöts 
(kvickrot Agropyron repens och vildapel Malus syl
vestris). Speciellt ordinationsmetoden reciprocal averag
ing tenderar att störas kraftigt av sådana skeva artfördel
ningar. Datamatrisen för ordinationen kom därför att 
innehålla 117 arter och 146 provytor.

Ett antal omvärldsvariabler skattades för varje 
provyta och år, utgående från ekologiska indi
katorvärden för ingående arter enligt Ellenberg 
(1979) kombinerat med vegetationsinnehållet i 
varje provyta (Persson 1981). Beräkningarna ut-
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Tabell 2. Klassifikation av samtliga provytor. De olika grupperna av provytor har arrangerats efter ordinationsaxel 
1. Namngivningen av växtsamhällena framgår av tabell 1. Endast arter med S 50% frekvens i någon grupp har tagits
med i tabellen.
Classification of all sample quadrats, with groups arranged according to ordination axis 1, and named as in Table 1. 
Species not reaching 50% frequency in at least one group are excluded.

Gruppnummer: 111111111 222222222222222222222222222222 333333 4444444444444444444444 5555555555S55555555555555S555555555555555S55555 666666 777777 88888888888888888888 000000
Provytans idnummer, tiotal: 367356667 2222233333456 22233334444557 1 127 2224444555666722234566 11113333444555566667777711112333344455566667777 556556 1111122 11111225 4444

ental: 960956780 780158904578878501905780789785 378326 2340379589379645844939 02691236124234602451234502693123612323602451234 011011 136136 24145786724914578674 595656 
Analysår (1980-1, 1984-2): 111222222 111111111111111222222222222222 122222 1111111111111122222222 11111111111111111111111122222222222222222222222 111222 111222 11111111122222222222 111122
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Fig 3. Indelning i homogena områden enligt klassifikation 
ytas medlemskap i grupp enligt tabell 1 och 2.

av vegetationen i fältskiktet. Siffrorna anger varje prov-

Subdivision into homogeneous areas according to the classification of field layer vegetation (cf. Tables 1 and 2)

fördes med ett datorprogram kallat ZEIGER 
(Persson opubl). Dessa s k karakteristiska indika
torvärden (Persson 1981) betecknas här CpH för 
markens skattade surhetsgrad och kalkhalt, 
CFukt för markens skattade vattenhalt, C Ljus för 
provytans skattade ljusförhållande och CM för 
markens skattade kvävehalt.

Allekvia löväng uppvisar en gradient i skötsel
intensitet: från de ”orörda”, igenvuxna ytorna och 
kantytorna, som lämnats till fri utveckling; över 
ytor som var i behov av röjning vid analystillfället 
1980, och sedan röjdes under hösten 1980; över 
halvöppna slåtterytor med ek och hassel; till helt 
öppna slåtterytor (fig 2). Vi har därför grupperat 
provytorna i fem olika skötselkategorier, kallade 
igenvuxna, kantytor, röjda, slätter: busk och slät
ter: öppna, samt i en obestämd kategori övriga. 
Observera att ytorna i kategori röjda röjdes mel
lan 1980 och 1984! - Nomenklatur huvudsakligen 
enligt Lid (1974) och RUBINs kodlista B3.

Indelning i växtsamhällen (klassifikation)

Allekvia äng har tidigare indelats i 7 skötselområ
den (fig 1A; Borgegård 1982). Vi har här valt att 
presentera en geografisk indelning av reservatet, 
som bättre överensstämmer med klassifikationen 
av fältskiktets vegetation (fig 3). Denna geogra
fiska indelning sammanfaller i stora drag med 
skötselområdena 2-6.

Den samtidiga klassifikationen av alla provytor 
oberoende av analysår resulterade i åtta grupper

av provytor representerande väl definierade vege- 
tationstyper, här kallade växtsamhällen eller vari
anter därav (tabell 1). Dessa växtsamhällen 
karakteriseras utifrån 10 grupper av arter med 
inbördes likartade förekomstmönster inom det 
aktuella materialet (tabell 2). Dessutom sortera
des 4 helt avvikande provytor ut till en restgrupp 
(grupp 0), nämligen provytorna 45 och 46, båda 
analysåren. De är belägna i kärrytor med topplösa 
Lysimachia thyrsiflora, biåsstarr Carex vesicaria 
och hundstarr C. nigra som dominanter. Tabell 2 
upptar endast arter med en frekvens 3: 50% i 
någon grupp.

Allium wrsmwm-samhället, dess Geranium sylva- 
ticum-variant samt Galium aparine/Geum urba- 
num-samhället (grupperna 1, 2 och 3) förekom
mer huvudsakligen inom den södra, mer eller 
mindre beskogade delen av reservatet samt i kant
ytorna (tabell 1, fig 3). Förutom de nämnda arter
na utgör blåsippa Hepatica nobilis samt småplan- 
tor av ask Fraxinus excelsior och lundalm Ulmus 
minor karaktärsarter för respektive samhälle 
(tabell 2). En del av dessa ytor har fått växa igen 
och saknar numera öppna partier (skötselområde 
3, fig 1A). Trädskiktet domineras här av unga 
ekar och vårtbjörk. Ask, alm och vildapel är 
vanliga. I buskskiktet förekommer hassel Corylus 
avellana, skogskornell Cornus sanguinea och 
nyponros Rosa canina. En annan del domineras 
av ett glest bestånd gammal ek med inslag av ask 
(skötselområde 4). Buskskiktet är glest med has
sel, rundhagtorn Crataegus laevigata och vildapel.



De gamla ekarna frihöggs under vintern 1980/81. 
Ytterligare en del domineras av ett glest och gam
malt ekbestånd med inslag av alm (skötselområde 
6). I buskskiktet förekommer vildapel och ask 
samt stora buskage av slån. Vintern 1980/81 fri
höggs ett flertal vildaplar, medan ett flertal yngre 
träd nära brynen höggs bort.

Melampyrum pratense-samhäWet (grupp 4) finner 
vi i kantytor samt i röjda ytor, medan dess Antho- 
xanthum odoratum-vanant (grupp 5) är typisk för 
de norra, hävdade lövängspartierna med inslag av 
buskar (tabell 1, fig 3). Dessa båda vegetations- 
typer karakteriseras av tre artgrupper, där den 
första med ängskovall Melampyrum pratense, 
skogsstarr Carex sylvatica och skogsfibbla Hiera- 
cium grupp Silvaticiformia är utmärkande för 
båda växtsamhällena (tabell 2). Anthoxanthum 
odoratum-vahanten utmärks även av en större 
artgrupp, där bl a gulvial Lathyrus pratensis och 
gullviva Primula veris ingår. Denna artgrupp är 
gemensam med Chrysanthemum leucanthemum- 
samhället (se nedan). Den tredje artgruppen 
innehåller bl a humleblomster Geum rivale och 
älgört Filipendula ulmaria. Denna artgrupp är 
gemensam med Sesleria cöerw/ea-samhället (se 
nedan). I Anthoxanthum odoratum-varianten 
finner vi en våraspekt med blåsippor Hepatica 
nobilis, vitsippor Anemone nemorosa och svalört 
Ranunculus ficaria och på sommaren förekommer 
bl a blodrot Potentilla erecta, brunört Prunella 
vulgaris, gulvial Lathyrus pratensis, gökärt L. 
montanus, humleblomster Geum rivale, ängsvädd 
Succisa pratensis och vårbrodd Anthoxanthum 
odoratum. Det glesa trädskiktet domineras av ek, 
som fått växa utan nära trädkonkurrens och där
med blivit vidkronig. Dessutom finns ask, alm, 
oxel, vildapel, björk och rönn. Buskskiktet domi
neras helt av hassel. Vintern 1980/81 frihöggs fle
ra vildaplar och ca 1/4 av alla hasselbuketter höggs 
ned för att föryngras.

Sesleria camr/ea-samhället (grupp 6) utmärks av 
en egen artgrupp, där förutom älväxing Sesleria 
caerulea även svinrot Scorzonera humilis och 
läkevänderot Valeriana officinalis ingår. Detta 
växtsamhälle förekommer uteslutande i slåtter- 
ytor med buskar (tabell 1).

De båda återstående växtsamhällena, och ovan
stående Sesleria caerulea-samhaWe, karakteriseras 
gemensamt av Filipendula vulgaris-artgruppen 
(brudbröd; tabell 2). Galium verum!Inula sali-
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dna-samhället (grupp 7) utmärks dessutom av en 
artgrupp, där även piggstarr Carex spicata ingår. 
Chrysanthemum leucanthemum-samhället (grupp 
8) utmärks av en större artgrupp med bl a sol
vända Helianthemum nummularium och rödklö
ver Trifolium pratense. Galium verum!Inula sali- 
c/wa-samhället och Chrysanthemum leucanthe- 
mwm-samhället förekommer i den öppna, träd- 
och buskfria slåttermarken i ängets nordöstra 
delar (fig 3). Dessa ytor är ett populärt tillhåll för 
visbyborna (skötselområde 5, fig 1A), och ängs
vegetationen får här inte växa ostört, utan är på 
stora ytor kortsnaggad p g a slitage. I skötsel
områdets norra del är slitaget betydligt mindre, 
och där kan örter och gräs blomma och sätta frö 
före slåttern. Skötselområdet hävdas genom årlig 
slåtter.

Skötselområde 7 utgörs av ett litet kärr, som har 
en från övriga områden helt avvikande vegeta
tion. Hundstarr Carex nigra, biåsstarr C. vesicaria 
och topplösa Lysimachia thyrsiflora dominerar i 
fältskiktet. Motsvarande provytor har, som 
nämnts, förts till grupp 0 i klassifikationen.

Allekvia löväng 93

Hävdens roll för vegetationsdifferentieringen

Allekvia löväng uppvisar stor variation i hävd: 
från de orörda igenvuxna ytorna och kantytorna, 
över ytor som röjts efter 1980, till halvöppna slåt- 
terytor med ek och hassel och helt öppna slåtter- 
ytor. De urskilda växtsamhällena grupperar sig 
mycket tydligt efter denna gradient i skötselinten
sitet (tabell 1).

Den igenvuxna delen. Här dominerar den vegeta
tionstyp vi kallar Geranium syIvaticum-sarianten. 
Dock avviker någon yta från det stora flertalet 
genom att härbärgera ängsarter (tabell 1). Det 
beror på att dessa provytor ligger i anslutning till 
stigen, som löper genom området, och därmed 
något mer öppet. Provyta nr 58 ligger t ex i direkt 
anslutning till stigen.

Kantytorna. I ängets norra och östra delar ligger 
15 provytor i anslutning till reservatets gränser 
(mindre än 30 m från omgivande åkermark). 
Detta område har inte röjts under senare år, utan 
har fått utgöra en buffertzon mot omgivande 
åkermark (skötselområde 1, fig 1A). Vegetatio
nen i dessa kantytor är starkt påverkad av göds
ling, växtgifter, varierande ljusförhållanden o dyl. 
I fältskiktet växer ett flertal ruderatväxter tillsam-



O
rd

in
at

io
ns

ax
el

 2 
O

rd
in

at
io

ns
ax

el
 2

94 S.-O. Borgegård och S. Persson SVENSK BOT. TIDSKR. 84 (1990)

O Alli urs - samh 
• Gera sil - var 
X Gali apa /Geum urb 

A Mela pra - samh 

▲ Anth odo - var 

□ Sesl coe - samh 

o Gali ver /Inul sal 

+ Chiyleu-samh

eo.

70.

60.

50.

40.

30.

20.

10,

o.

Ordinationsaxel 1

Ordinationsaxel 1



SVENSK BOT. TIDSKR. 84 (1990) Allekvia löväng 95

mans med ängsväxter. Kantytorna är därför en 
heterogen grupp och tillhör 6 av de 8 olika växt
samhällena (tabell 1). Någon yta ligger i anslut
ning till öppen slåtteräng, men flertalet finns i 
skogsmark med träd- och buskskikt. Provyta 23 
har hamnat på en brännplats, där löv och ris 
bränns vid fagningen på våren.

Trädskiktet består av ask, alm, ek och enstaka 
björkar. Det flerstädes täta buskskiktet består av 
hassel, skott av ask, slån och unga plantor av ek 
och alm.
De röjda ytorna har olika ursprung. Provytorna 7 
och 8 låg före röjningen i medelålders blandskog 
med ett kraftigt buskskikt. Här lämnades enstaka 
träd medan buskskiktet utglesades radikalt. 
Andra ytor har haft halvskugga från hasselbuket
ter och blivit öppna, åtminstone under något år, 
innan de föryngrade hasselbuskarna vuxit upp 
igen. Åter någon yta har överförts från lundvege
tation till permanent öppen mark (yta 25, Gerani
um sylvaticum-varianten —> Melampyrum praten- 
se-samhället). En annan yta (nr 54) har genom 
röjning övergått till öppen äng (Anthoxanthum 
odoratum-varianten —> Chrysanthemum leucan- 
t/iemwm-samhället).
Slåtterytorna med buskinslag. Huvuddelen av 
dessa ytor innehåller den vegetationstyp vi kallar 
Anthoxanthum odoratum-vananten. Provytorna 
50, 51 och 61 ligger emellertid i ett något fuktigare 
och lägre parti i lövängens nordöstra del och till
hör Sesleria caerulea-samhället. Inom mindre par
tier är busk- och trädskiktet mera slutet och här 
har enstaka ytor utvecklats mot mer skuggfördra- 
gande vegetation (Geranium sylvaticum- och Al
lium ursinum-samhällena, tabell 1). Provyta nr 16 
ligger på den stig, som leder genom området.
De öppna slåtterytorna karakteriseras av två speci
ella vegetationstyper, Galium verumllnula sali- 
c/na-samhället och Chrysanthemum leucanthe- 
mum-samhället (tabell 1).

Vegetations- och omvärldsgradienter (ordination)

Klassifikationen kompletteras av ordinations- 
resultatet, som bl a illustrerar grafiskt hur de olika

provytorna inom ett och samma växtsamhälle för
håller sig till varandra, dvs hur lika de egentligen 
är i förhållande till den totala variationen i mate
rialet. Ordinationen hjälper oss också att arran
gera de olika växtsamhällena längs en eller flera 
hypotetiska gradienter, baserade på likhetsrela
tioner mellan provytorna och på den totala vege- 
tationsdifferentieringen. Dessa hypotetiska gradi
enter hoppas vi sedan kunna tolka i termer av fak
tiska omvärldsförhållanden, omvärldsgradienter. 
Ordningen mellan och numreringen av växtsam
hällena i tabellerna 1 och 2 baserar sig således på 
den första ordinationsaxeln, här tolkad som den 
viktigaste Vegetationsgradienten.

Ordinationsresultatet presenteras här uppdelat 
på de två analysåren. De olika växtsamhällena är 
väl separerade med hjälp av de två första axlarna 
(fig 4). Axel 3 är överflödig och ointressant; den 
lyfter huvudsakligen fram Sesleria caerulea-sam- 
hället från de övriga provytorna. Allium ursinum- 
samhället har blivit mera heterogent mellan 1980 
och 1984, vilket framgår av det större avståndet 
mellan de i samhället ingående provytorna. Det är 
några kantytor som tillkommit; de innehöll tidi
gare Melampyrum pratense-samhället. Vi ser 
också hur Melampyrum pratense-samhället blivit 
mera sammanhållet år 1984. Det beror på att 
ytterligare kantytor och igenvuxna ytor övergått 
till Galium aparinelGeum urbanum- eller Gera
nium sy/vaf/cnm-samhällena.

Vi kunde ovan konstatera att vår huvudgradi- 
ent, dvs ordinationsaxel 1 från växtsamhälle 1 till 
8, var nära förbunden med en hävdgradient, från 
icke hävdad skog till öppen slåtteräng (tabell 1). 
Denna hävdgradient borde naturligtvis innefatta 
en parallell gradient av ökande ljusinflöde, vilket 
redan Linné (1741) observerade från Gotland 
(citerad från Ekstam m fl 1988 s 42).

Den använda ordinationsmetoden placerar inte 
bara provytorna i ordning utefter ett antal axlar 
(fig 4), utan placerar även arterna längs samma 
axlar. För att metoden skall klara detta måste 
varje art vara någorlunda frekvent i materialet, så 
att åtminstone en rudimentär optimumkurva är 
skönjbar. Sällsynta arter med någon enstaka före
komst kan däremot placeras lite hur som helst 
längs axeln, ofta i extrema ytterpositioner. Om

Fig 4. Ordinationsaxel 1 plottad mot ordinationsaxel 2 för de enskilda provytorna, uppdelat på år 1980 resp 1984. 
Växtsamhällena betecknas i enlighet med tabell 1.
Ordination of sample quadrats, axis 1 versus axis 2, split on two graphs for 1980 and 1984, respectively. Plant com
munities are named according to Table 1.
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Tabell 3. Artnamn, koordinat på ordinationsaxel 1 samt ekologiskt indikatorvärde för ljus enligt Ellenberg (1979). 
Lågfrekventa arter, arter som saknas eller som anges vara indifferenta i Ellenberg, samt träd- och buskarter har kur
siverats. Artnamn är förkortade enligt RUBIN.
Abbreviated species names, coordinates on the first ordination axis, and ecological indicator values for light (Ellen- 
berg 1979). Species of trees and shrubs, species with low frequency, and species missing or listed as indifferent in 
Ellenberg are marked with italics.
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CORY AVE 0 6 LEON AUT 50 7 FILI VUL 70 7
CORN SAN 10 7 GEUM RIV 50 6 VERO SER 71 9

LATH NIG 16 5 C SILVAT 50 2 PLAN LAN 71 6
ALLI URS 28 2 VIOL PAL 54 6 CIRS ARV 71 8
RUBU CAE 29 7 PRIM VER 54 7 STEL GRA 71 6
RUBU SAX 29 4 DACT GLO 54 7 ARRHENAZ 71 9

MELI NUT 29 4 OPHI VUL 55 5 SESL COE 71 7
CORY FAB 29 3 POA ANN 55 7 GALI BOR 72 6

QUER ROB 29 7 VERO CHA 55 6 C PALLES 72 7
FRAX EXC 30 4 DESC CAE 55 6 TRIF PRA 72 7
VIBU OPU 30 6 VALE OFF 56 7 AGRI EUP 72 7
ULMU MIN 31 5 VERO OFF 56 5 HYPO MAC 73 7

GALI APA 31 7 CAREX Z 57 ? POTE REP 73 6
CONV MAJ 32 5 TARA/VUL 57 9 TRIF MED 73 7
HEPA NOB 33 4 SCOR HUM 58 7 C PULICA 73 8

POPU TRE 33 6 RANU ACR 59 7 GERA SAN 74 7
PRUN AVI 35 4 POA TRI 59 6 PRUN VUL 74 7
SONC ARV 40 7 HE SP.SI 59 9 BELL PER 75 8
RHAM CAT 40 7 LATH PRA 60 7 ORCH MAS 75 7

RANU AUR 41 5 BRAC SIL 61 4 PHLE PRA 78 7
LUZU PIL 41 2 C SPICAT 61 7 INUL SAL 80 7
GERA SIL 41 6 ANTH SIL 61 7 CYNO CRI 81 8
GEUM URB 42 4 ALLI SCO 61 6 HYPE PER 82 7

C RAT OXY 42 ? LIST OVA 61 9 GALI VER 82 7
EPIP HEL 43 3 LATH MON 62 9 BRIZ MED 82 8

SORB AUC 43 6 POA PRA 62 6 ACHI MIL 82 8
SANI EUR 43 4 FRAG VES 62 7 TRIF REP 84 8

ROSA Z 43 ? POTE ERE 63 6 CHRY LEU 85 7
POA NEM 43 5 C TOMENT 63 7 VICI CRA 85 7

POA COM 43 9 CAMP PER 64 5 MOLI COE 85 7
VIOL RIV 43 5 RUME ASA 65 8 FEST OVI 87 7
HIER/SIL 45 4 CERA FON 66 6 LUZU CAM 87 7
MAIA BIF 46 3 ARAB HIR 66 7 MEDI LUP 88 7

MELA PRA 46 ? ALCH GLA 67 6 HELI NUM 88 7
PLAN MED 46 7 ANTH ODO 67 9 FEST PRA 89 8

V1CI SEP 46 9 FEST RUB 68 ? LOTU COR 91 7
PARI QUA 46 3 AGRO TEN 68 7 GALI TDR 93 5
FILI ULM 47 7 PGAL VUL 69 7 HIER PIL 99 7

PRUN SPI 49 7 SUCC PRA 69 7 VERO SPI 100 7

den l:a ordinationsaxeln nu är relaterad till ökat 
ljusinflöde, borde vi förvänta att arterna skulle 
vara placerade längs axeln efter graden av skugg- 
fördragsamhet resp ljusberoende, med de lägsta 
indikatorvärdena för ljus till vänster på axel 1 och 
med ökande ljusberoende mot höger. Ellenberg 
(1979) har för de flesta arter i den mellaneuro- 
peiska floran angivit ett ekologiskt indikatorvärde 
för ljus i en relativ skala från 1 till 9. Denna siffra 
uttrycker alltså var i ljusskalan arten har sitt före
komstoptimum. Persson (1981) visade att dylika 
ekologiska indikatorvärden kunde utnyttjas för 
att effektivt tolka ordinationsaxlar.

I tabell 3 är arterna listade i den av ordinations- 
metoden framräknade ordningen längs axel 1, 
från koordinat 0 till koordinat 100 (jfr fig 4). 1 
samma tabell är även varje arts indikatorvärde för 
ljus enligt Ellenberg (1979) införda som jäm
förelse. Lågfrekventa arter med osäker placering 
längs axeln (se ovan), arter med obestämt indi
katorvärde samt träd- och buskarter har särmar- 
kerats. Vi finner först typiska skogsarter som 
ramslök Allium ursinum, bergslok Melica nutans, 
smånunneört Corydalis fabacea och blåsippa 
Hepatica no b ilis, därefter arter från högörtängar, 
t ex älgört Filipendula ulmaria och humleblomster
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Indikatorvärde för ljus

Fig 5. Enskilda arters indikatorvärde för ljus (enligt Ellenberg 1979) plottat mot samma arters placering på ordina- 
tionsaxel 1. Träd- och buskarter samt arter med okänt indikatorvärde har uteslutits.
The ecological indicator value for light of individual species plotted against the position of each species on ordina
tion axis 1. Species of trees and shrubs, and species with unknown indicator values are excluded.

Geum rivale, och slutligen arter typiska för den 
stäppartade torrängen, t ex brudbröd Filipendula 
vulgaris, krissla Inula salicina, solvända Heli- 
anthemum nummularium och axveronika Vero
nica spicata (Sjörs 1956). Vippärt Lathyrus niger 
och berggröe Poa compressa är exempel på låg
frekventa arter, vars placering på axeln inte är till
förlitlig.

Om vi endast betraktar de 90 arter i tabell 3, 
vars placering kan anses tillförlitlig och där defi
nierade ekologiska indikatorvärden existerar, fin
ner vi en signifikant korrelation mellan ekologiskt 
indikatorvärde för ljus och position på ordina- 
tionsaxel 1 (r = 0,64, p<0,001). Om vi skärskådar 
sambandet närmare finner vi att arter med indika
torvärden 2, 3 och 4 inte separeras längs axeln, 
utan ligger kring en genomsnittlig koordinat på ca 
40 (fig 5). Genomsnittskoordinaten för arter med 
indikatorvärde 5 till 8 följer däremot det förvän
tade sambandet trots en betydande spridning. 
Speciellt arter med indikatorvärde 7 finner vi i 
princip längs hela ordinationsaxeln! Sambandet 
mellan ekologiskt indikatorvärde och position på

en ordinationsaxel är således relativt svagt för de 
individuella arterna, vilket även Persson (1981) 
kunde konstatera. En tolkning av ordinations- 
axlar baserad på individuella arter blir därför ett 
alltför trubbigt instrument.

Man kan på teoretiska grunder visa att man 
uppnår större precision genom att använda varje 
provytas mer eller mindre unika artsammansätt
ning för att skatta ett värde för t ex ljusklimatet 
(Whittaker 1954, Persson 1981). Detta får vi 
genom att för varje provyta beräkna ett viktat 
medelvärde, där vi kombinerar artabundanser 
med indikatorvärden till ett karakteristiskt indi
katorvärde gällande som en skattning av t ex ljus
klimatet i samma provyta. Två exempel på för
faringssättet ges i tabell 4.

Vegetationsdifferentieringen längs ordinations
axel 1 är klart relaterad till det skattade ljusklima
tet, så att de olika provytorna bildar en distinkt 
ljusgradient. Detta framgår av den höga korrela
tionen mellan en enskild provytas läge på ordina
tionsaxel 1 och det framräknade karakteristiska 
indikatorvärdet för ljus (CLjus) i samma provyta
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Ordinationsaxel 1
Fig 6. Samband mellan en provytas placering på ordinationsaxel 1 och det skattade ljusvärdet (CLjus) i samma 
provyta.
The relationship between the position of a sample quadrat on ordination axis 1 and the estimated light value (CLjus) 
in the quadrat.

(r= 0,89, fig 6). Denna höga precision uppnår vi 
trots den enkla abundansskala som använts. Tids

Provyta 17/1980 Provyta 20/1980

Art Abundans Indikator- Art Abundans Indikator-
(A) värde (Z) (A) värde (Z)

AGRI EUP 1 7 ALLI URS 3 2
AGRO TEN 2 7 CORN SAN 2 7
BRAC SIL 2 4 CORY FAB 1 3
CHRY LEU 2 7 FRAX EXC 1 4
FEST PRA 3 8 GERA SIL 3 6
GALI BOR 2 6 HEPA NOB 2 4
LOTU COR 2 7 LUZU PIL 1 2
PRUN VUL 2 7 MELI NUT 2 4
RANU ACR 1 7 VIOL RIV 1 5
SUCC PRA 1 7
TARA/VUL 2 0
TRIF PRA 2 7
TRIF REP 2 8
VIOL RIV 1 5

Summa (A’*Z) 156 Summa (A*Z) = 68
Summa A (där Z>0) =23 Summa A (där Z>0) = 16

CLjus- 156/23 -6.78 CLjus- 68/16 -4.25

vinsten genom den enkla abundansskattningen 
har använts till att hålla antalet provytor högt.

De olika växtsamhällenas eventuella differen
tiering i förhållande till de skattade omvärlds- 
variablerna (CpH, CFukt, CLjus och CM) kan

Tabell 4. Exempel på beräkning av karakteristiska indi
katorvärden för ljus (viktade medelvärden, CLjus). Ar
terna är förkortade enligt RUBIN. Ekologiska indika
torvärden för arter enligt Ellenberg (1979). Uträkning
arna följer formel i Persson (1981). Indikatorvärde 0 in
nebär okänt värde eller att arten anses indifferent.
An example of the calculation of weighted averages for 
light for two sample quadrats (CLjus, ”characteristic 
indicator values”, Persson 1981). Species names are ab
breviated according to the RUBIN system and ecologi
cal indicator values are from Ellenberg (1979). An indi
cator value = 0 indicates an unknown value or that the 
respective species is regarded indifferent by Ellenberg.
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Allekvia 1984: Ljusgradient

Gali Chry rest
ver leu grupp

Allekvia 1980: Kvävegradient

2 45

Chry rest 
leu grupp

Fig 7. De olika växtsamhällenas skattade omvärldsför- 
hållanden, baserat på ekologiska indikatorvärden 
(medelvärde ± 1 standardavvikelse). Växtsamhällena är 
ordnade efter ordinationsaxel 1 med nummer och be
teckning enligt tabell 1. - A: Ljusgradient 1984. - B: 
Kvävegradient 1980.
Environmental conditions for plant communities, esti
mated from ecological indicator values (mean value ± 1 
standard deviation). Plant communities are ordered 
according to ordination axis 1, with names and numbers 
as in Table 1. - A: Light gradient (1984). - B: Gradient 
in soil nitrogen (1980).

kontrolleras med hjälp av skillnaderna mellan 
växtsamhällena i medelvärden för en omvärlds- 
variabel. Vi ser i fig 7A att även om medelvärdena 
för det skattade ljusklimatet för t ex år 1984 inte 
alltid skiljer sig signifikant mellan enskilda växt
samhällen, så är ljusgradienten i sin helhet klart 
urskiljbar, från det relativt skuggiga Allium ursi- 
nwm-samhället till det ljusöppna torrängssam- 
hället (Chrysanthemum leucanthemum-samhäWet) 
samt de likaså ljusöppna kärrytorna i grupp 0.

Även när det gäller markens skattade kvävein
nehåll (CM) finns det en klar antydan till gradient 
längs axel 1 (r = -0,80), dock med lägre korre-

Allekvia 1984: pH-gradient

Gali Gali Chry Alli Gera Mela Anth Sesl rest
A apa ver leu urs syl pra odo coe grupp

Allekvia 1984: Fuktighetsgradient

Alli Gera Mela Anth Sesl 
urs syl pra odo coe grupp

Fig 8. De olika växtsamhällenas skattade omvärlds- 
förhållanden, baserat på ekologiska indikatorvärden 
(medelvärde ± 1 standardavvikelse). Växtsamhällena är 
ordnade efter ordinationsaxel 2 med nummer och be
teckning enligt tabell 1. - A: pH-gradient 1984. - B: 
Fuktighetsgradient 1984.
Environmental conditions for plant communities, esti
mated from ecological indicator values (mean value ± 1 
standard deviation). Plant communities are ordered 
according to ordination axis 2, with names and numbers 
as in Table 1. - A: Gradient in soil pH (1984). - B: 
Moisture gradient (1984).

lationskoefficient än för ljus. Kvävegradienten 
sträcker sig från relativt kvävefattig torräng 
{Chrysanthemum leucanthemum-samhäWet) till de 
mera kväverika Allium ursinum- och Galium apa- 
rine/Geum urbanum-samhällena (fig 7B). Att 
kvävegradienten är mindre distinkt än ljusgradi
enten beror på en större spridning hos variabeln 
CNi inom varje växtsamhälle jämfört med CLjus.

Differentieringen längs ordinationsaxel 2 är i 
första hand korrelerad med den skattade surhets- 
graden i marken {CpH, r = -0,65). Denna gradi
ent är emellertid svag pga kraftig spridning hos 
variabeln CpH inom de olika växtsamhällena (fig
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Allekvia 1980

igenvuxna kantytor röjda slätter, busk slätter, öppna
Skötselkategori

Allekvia 1980

slätter, busk slätter, öppnaIgenvuxna kantytor

Allekvia 1984

kantytor röjda
Skötselkategori

slätter, busk slätter, öppnaigenvuxna

Fig 9. Skattat ljusklimat för de olika skötselkategorierna 
(medelvärde och 95% konfidensintervall).
Estimated light climate for the different management 
categories (CLjus, mean values with 95% confidence 
limits).

Allekvia 1984

slätter, busk slätter, öppnakantytorigenvuxna
Skötselkategori

Fig 10. Skattad kvävestatus för de olika skötselkatego
rierna (medelvärde och 95% konfidensintervall).
Estimated soil nitrogen status for the different manage
ment categories (CNi, mean values with 95% confidence 
limits).

8A). I denna svaga gradient skulle alltså Melam- 
pyrum pratense-samhällets båda varianter utmär
kas av relativt låga pH-värden och låg kalkhalt, 
medan Galium verumllnula salicina och Galium 
aparine/Geum urbanum-samhåUena skulle ligga 
på de mera basiska provytorna, allt enligt våra 
uppskattningar av aktuella omvärldsförhållanden 
baserade på arternas ekologiska indikatorvärden.

Differentieringen längs axel 2 är även svagt kor
relerad med den skattade fuktigheten (CFukt, 
r = 0,46). Växtsamhällena bildar här en fuktig- 
hetsgradient från det relativt torra Galium apa- 
rinelGeum urbanum-samhället till Sesleria caeru- 
/ea-samhället och kärrytorna i grupp 0 (fig 8B). 
Skillnaderna i medelvärde är som synes små mel
lan växtsamhällena med undantag för de båda sist
nämnda.

Ovanstående indirekta skattningar av om- 
världsförhållandena i provytorna resulterar i en 
tolkning av ordinationen och i en hypotes om or
sakerna till den observerade vegetationsdifferen-

tieringen. I Allekvia varierar således vegetationen 
i första hand från ohävdade lövdungar med lågt 
ljusinflöde och hög kvävestatus till hävdade slåt- 
terytor med högt ljusinflöde och lägre kväve
status. Dessutom finns det en oberoende, men 
svagare, andra variationsriktning: från torra ytor 
med relativt basisk markreaktion till fuktigare 
ytor med något surare markreaktion.

De olika ljusklimaten är, som nämnts ovan, i sin 
tur en direkt följd av hävd och skötselåtgärder. 
För år 1984 (då beteckningen röjda stämmer) ser 
vi att det via vegetationsinnehållet skattade ljus
talet ökar jämnt med ökande hävdintensitet (fig 
9B). Kurvan beskriver exakt det förlopp som 
skulle förväntas utifrån ett teoretiskt resonemang. 
Effekten av röjningen kan vi spåra i en tendens till 
ökat inslag av arter med högre indikatorvärde för 
ljus i motsvarande provytor (det genomsnittliga 
ljustalet ökar från 4,9 till 5,3, jmf fig 9A).

Även för markens kvävestatus spelar natur
ligtvis hävden en avgörande roll, t ex genom
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Allekvia 1980

Växtsamhälle

Allekvia 1984

odo c 
Växtsamhälle

Fig 11. Medelartantal per m2(± 1 standardavvikelse) 
för de olika växtsamhällena, ordnade efter ordinations- 
axel 1 och med beteckningar enligt tabell 1.
The mean number of species/m2 per plant community 
and sample year (± 1 standard deviation). Plant commu
nities are ordered according to ordination axis 1, with 
names as in Table 1.

kväveförlust vid höskörd; gödsling från döda fin
rötter vid röjning; trädens filtrerande effekt vad 
gäller luftburet, inkommande kväve; kvävetill
skott genom kvävefixerande alger på trädstam
mar, där kvävet sedan via stamrinning tillförs 
markskiktet (Emanuelsson m fl 1985a, Ekstam 
m fl 1988). I och med ökad hävdintensitet i de 
röjda ytorna får vi in dessa ytor i en gradient med 
fallande indikatorvärde för kvävestatus (CM) vid 
allt intensivare hävd (fig 10).

Man bör komma ihåg att här diskuterade om- 
världsvariabler utgör skattningar, då verkliga data 
inte fanns tillgängliga. Framtida undersökningar 
får visa hur väl de här framräknade karakteris
tiska indikatorvärdena stämmer med faktiska 
mätningar från provytorna. Dock har tidigare 
jämförelser visat att Ellenbergs indikatorvärden 
är applicerbara på skandinaviska förhållanden

30.

Allekvia 1980

<

oJ ------,---------------------,-------------------- ,---------------------,------------------------------
igenvuxna kantytor röjda slätter, busk slätter, öppna

Skötselkategori

30.

Allekvia 1984

oJ ------ ,------------------------------------------ ,---------------------,---------------------,----------
igenvuxna kantytor röjda slätter, busk slätter, öppna

Skötselkategori

Fig 12. Medelartantal per m2 (± 1 standardavvikelse) 
för de olika skötselkategorierna.
The mean number of spedes/m2 (±1 standard devia
tion) for the different management categories.

(t ex Persson 1980a, 1981, Vevle & Aase 1980, 
Vevle 1981, Zhang 1983).

Artrikedom (diversitet)
Den huvudsakliga Vegetationsgradienten visar sig 
också innefatta olikheter i artantalet, så att vi får 
ett ökande artantal längs ordinationsaxeln, med 
undantag för Anthoxanthum odoratum-varianten 
(fig 11). Korrelationskoefficienten mellan prov
ytornas artantal och deras lägen längs ordinations- 
axel 1 är för övrigt signifikant (r = 0,76). Artanta
let i fältskiktet är således förhållandevis lågt för 
Allium wrsinwm-samhället, Geranium sylvaticum- 
varianten och Galium aparine/Geum urbanum- 
samhället, vilket torde bero på de sämre ljusför
hållandena.

Melampyrum praterue-samhället, Anthoxant
hum odoratum-\arianten och Sesleria caerulea- 
samhället utgör tillsammans det till ytan största
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området, som hävdas genom årlig skötsel, dvs fag- 
ning och slåtter (fig 3). Änget är här mosaikartat 
med omväxlande öppna och skuggiga partier. 
Ljus- och fuktighetsförhållandena varierar därför 
inom området. I de skuggigare partierna finner vi 
den mer artfattiga varianten av Melampyrum pra- 
fense-samhället, medan provytorna i Anthoxant- 
hum odoratum-Marianten ligger relativt ljusöppet 
och har ett klart högre artantal (fig 11). Chrys
anthemum leucanthemum-samhället är det i sär
klass artrikaste växtsamhället i reservatet.

Vi kan för båda åren visa att artrikedomen 
(medelartantal per m ) stiger jämnt med ökande 
hävdintensitet i ett näst intill linjärt samband (fig 
12). Skötselintensiteten är alltså en förutsättning 
för hög diversitet i dessa vegetationstyper. De 
ytor som 1980 utsågs att röjas hade lägre medel
artantal än övriga slåtterytor. Röjningen syns som 
en svag, men icke signifikant, uppgång av medel
artantalet (från 14,1 till 15,8 arter/m2, p = 0,48).

Inget enskilt växtsamhälle kan uppvisa någon 
signifikant förändring av det genomsnittliga artan
talet mellan 1980 och 1984 (fig 11). Om vi studerar 
artantalets förändring per provyta finner vi att 
denna variabel är i stort normalfördelad kring noll 
med en svag övervikt för ökning av artantalen. 
Medelvärdet är 1,4, det ligger med 95% säkerhet 
inom intervallet 0,3 till 2,5 och det är med 98,5% 
säkerhet skilt från noll. Den fortsatta hävden har 
alltså under perioden 1980 till 1984 haft en positiv, 
om än liten, effekt på artrikedomen. En förutsätt
ning för att lövängens artrikedom skall bestå är 
naturligtvis att marken hålls öppen genom röjning 
och slåtter.

Förändringar

”Artrikedomen avtar snabbt, då en lövrik äng 
växer igen till sluten lund, men den tilltar åter, så 
snart röjningar företas” (Pettersson 1958 s 38). 
Den idag igenvuxna södra delen av lövängen var 
tidigare mer öppen och i områdets sydöstra del 
fanns t ex en öppen yta med bl a Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina (B. Pettersson pers 
medd). Denna orkidé är idag försvunnen. I denna 
del är också artantalet idag som lägst med Gera
nium sylvaticum-samhället som dominant. Röj
ningar tycks inte ha gjorts där utom utmed en 
strövstig samt i form av frihuggning av några stora 
ekar i den västra delen.

En större provyta om 5 X 5 m i Allekvia inven
terades av B. Pettersson (1958) under åren 1945,
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1949 och 1952 efter en genomgripande uthuggning 
under vintern 1944/45. Han fann att såväl artantal 
som dominansförhållanden försköts under denna 
tidsperiod. Artantalet var 13 år 1945, 1949 var det 
53, medan det 1952 hade fallit tillbaka till 45 arter. 
Ett stort antal ängsarter tillkom i den andra under
sökningen (1949), troligtvis beroende på att ljuset 
efter uthuggningen i större utsträckning nådde 
marken. Vid den senare undersökningen sjönk 
alltså artantalet, troligen beroende på tilltagande 
beskuggning. Den relativt svaga ökningen i art
antal efter röjningen 1980 kan bero på att löv
ängen då inte var lika igenväxt som vid den röj
ning som företogs på 1940-talet. Lövängen var 
nämligen starkt igenväxt 1944 och B. Petterssons 
provyta dominerades av ramslök Allium ursinum 
och vitsippa Anemone nemorosa. Någon enstaka 
av de provytor, som röjdes 1980, låg dock i ett 
lundparti, som helt öppnades. Där ökade antalet 
arter från 9 till 20 (yta nr 25).

I vår analys av vegetationen under åren 1980 
och 1984 har 55 enskilda provytor oförändrad 
grupptillhörighet i klassifikationen mellan de 
båda åren, 2 provytor har tillkommit (nr 5 och 9), 
medan 19 provytor har förändrad grupptillhörig
het. Det betyder att 75% av provytorna har i prin
cip samma vegetationsinnehåll båda åren, vilket i 
sin tur avspeglar den stabilitet, som uppnåtts efter 
30 års skötsel respektive igenväxning. Av de 19 
provytorna med förändrad grupptillhörighet är 8 
kantytor och 8 röjda ytor. Även de konstaterade 
vegetationsförändringarna är blygsamma i för
hållande till den totala Vegetationsgradienten: 4 
provytor har förändrats från Melampyrum pra- 
tewse-samhället till Geranium sylvaticum-varvdn- 
ten, medan tre har förändrats i motsatt riktning.

Vi har här kunnat visa att ljusinflödet, skattat 
med variabeln CLjus, är den viktigaste enskilda 
faktorn för vegetationsdifferentieringen i Allekvia 
löväng. Motsvarande resultat har framkommit vid 
analys av vegetationsdata från Steneryds lövängs- 
område i Blekinge (Nilsson 1970, Persson 1981). 
Tidigare har hela Allekvia löväng haft en mosaik 
av öppna, halvslutna och skuggiga ytor. Det är då 
troligt att artantalet och artsammansättningen i de 
nu igenvuxna delarna var ungefär desamma som i 
dagens skötselkategorier slåtter'. busk och slåtter: 
öppen. På i storleksordningen 60-70 år har art
sammansättningen i de igenvuxna delarna för
ändrats från Chrysanthemum leucanthemum- och 
Galium verum-samhällen till Geranium sylvati
cum- och Allium ursinum-samhällen.
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Recension

Botanisk föreningshistoria förevigad

Bernström, G. 1989: En frisk och blomstrande 
perenn. Botaniska Föreningen i Göteborg 1919— 
1989. 144 sidor, 18 figurer inkl 16 svartvita foton, 
10 tabellbilagor och personregister. Rundqvists 
boktryckeri, Göteborg. Utan ISBN-nummer. Kan 
beställas från Botaniska Trädgården, Carl Skotts
bergs Gata 22, 413 19 Göteborg. Pris 110 kr.

Under den träffande titeln En frisk och blomst
rande perenn presenterar f d droghandlaren, bi- 
bliofilen och amatörbotanisten Gustaf Bernström 
sin resumé över Botaniska Föreningen i Göte
borg. Boken låg färdig vid 70-årsjubileet i decem
ber 1989. Verksamheten presenteras kapitelvis 
under de olika ordförandena - Carl Skottsberg 
(1920-1950), Bertil Lindquist (1951-1962), Vil
helm Gillner (1963-1974), Ingvar Nordin (1975— 
1982, 1988-1989) och Lars Arvidsson (1983— 
1987). Författaren behandlar såväl föredrag, ex
kursioner och floristiska fynd som val av funktio
närer, ekonomi och fonder.

Föreningens grundare, Carl Skottsberg, ledde 
verksamheten under de första 30 åren. Bernström 
ger en fyllig bild av vad som föreföll under denna 
tid, t ex utgivningen av Fries’ Bohusflora. På 
1920- och 30-talen kunde föreningen disponera 
ångbåten ”Glan” för sina färder i skärgården. Det 
ges t ex en härlig skildring av 1923 års expedition 
till Nordre älvs mynning. Matsäck behövde man 
inte tänka på då köks- och serveringspersonal 
medföljde. Och medan man under ett strandhugg 
drev omkring i Karholmens lundar, dukades fru
kosten upp i starrängen på långbord och vita 
dukar. Man får intryck av en bekymmersfri till
varo i floras rike, med den älskliga vetenskapen 
lättjefullt insvept i punschångor och cigarrök.

Men kärvare tider skulle stunda. Författaren 
ger en inblick i den akademiska strid som blåste 
upp mellan Skottsberg och hans efterträdare, 
Bertil Lindquist. Bernström drar sig inte för att 
berätta om en underjordisk botanisk förening och 
om den okunnighet och arrogans som enligt 
många bedömare kännetecknade Lindquist och

som kom medlemsantalet att dala för första och 
hittills enda gången.

Att den oförtröttlige Ingvar Nordin betytt 
mycket framgår tydligt. Han gjorde föreningen ut
åtriktad och införde diverse uppskattade nyheter 
som bokauktioner, kortexkursioner, förenings- 
emblem, eleganta föreningströjor och mycket an
nat - glöggdrickandet vid årsmötena icke att för
glömma. Medlemsantalet visar också under denna 
tid den snabbaste ökningen i föreningens historia.

Gustaf Bernström - hedersledamot i föreningen 
och dess sekreterare under 8 år - är perfektionist 
och stor möda är nedlagd på att få sakinnehållet 
korrekt. Som källmaterial har i första hand utnytt
jats protokoll från månatliga sammankomster, ex
kursioner och styrelsesammanträden. Ytterst få 
fel har stått att finna, trots ett visst letande. En 
liten detalj har dock passerat författarens falköga. 
På s 60 framgår att Bertil Lindquist avled 1963, 
vilket också är riktigt. Emellertid tycks veder
börande snart ha vaknat till liv och han går igen på 
en bild (s 63) som enligt figurtexten skulle vara 
tagen 1964!

Språket är hållet i en för författaren karakteris
tisk, sirlig och elegant stil som gör läsningen njut
bar. Bandet är gediget och bokens typografi 
mycket tilltalande. Främre pärmen pryds av före
ningens emblem - en slinga blommande kaprifol. 
Sist i boken finns diverse tabeller som visar t ex de 
mest frekventa föredragshållarna, de populäraste 
exkursionsmålen, medlemsutveckling, samman
sättning av styrelse och kommittéer, samt före
ningens stadgar och ett personregister.

Väl så intressant som botaniken är ju botanis
terna själva, vilket i hög grad framgår av alla träf
fande personskildringar och roande anekdoter. 
Föreningen har från första stund till övervägande 
delen bestått av amatörer, även om dess ord
förande alltid varit en botanist av facket. Denna 
charmanta historik kan varmt anbefallas, inte 
bara till göteborgsföreningens medlemmar utan 
till alla som är roade av västsvensk flora och bota
nisk nutidshistoria i Sverige.

Lars Arvidsson



Hällebräcka - några uppgifter om utbredning och biologi

THOMAS NILSSON

Nilsson, T. 1990: Hällebräcka - några uppgifter om utbredning och biologi [A note on the 
distribution and biology of Saxifraga osloensis.] Svensk Bot. Tidskr. 84\ 105-110. Lund. ISSN 
0039-646X.
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Hällebräcka Saxifraga osloensis är en liten vinter- 
annuell eller ibland bienn växt som man oftast 
finner på kalkhällar. I Skandinavien har vi relativt 
få endemer, dvs växter som bara finns här (se 
Borgen 1987). Med sin mycket lokala utbredning 
är dock hällebräckan utan tvivel en sådan. Den 
finns i ett bälte från södra Norge kring Oslo- 
fjorden genom Svealand till upplandskusten (fig 
1). Öppna hällmarker med kalkinslag i berggrun
den tycks vara hällebräckans huvudsakliga bio
top, men den förekommer också på störda ytor i 
öppen, troligen kalkpåverkad hagmark. Då dessa 
biotoptyper inte är särskilt vanliga inom hälle
bräckans utbredningsområde, är artens förekomst 
uppsplittrad på ett antal små, från varandra tämli
gen isolerade populationer.

Hällebräckan urskildes som art, och beskrevs, 
av Knaben (1954). Den är både morfologiskt och 
ekologiskt mycket lik sina nära släktingar grus- 
bräcka S. tridactylites och klippbräcka S. adscen
dens. Knaben visade att hällebräckan är en hybrid 
mellan grusbräcka och klippbräcka som sedan 
genomgått en kromosomtalsfördubbling (fig 2).

Amfiploidi

En hybrid mellan två arter är oftast steril. För att 
en population av sådana hybrider ska bestå måste

ständigt hybridisering mellan föräldraarterna ske 
för att ersätta döda hybridplantor. En steril hyb- 
ridpopulation har ingen möjlighet att överleva 
utanför föräldraarternas spridningsområde.

Hos kärlväxter och de flesta högre djur har ju 
kroppscellerna två uppsättningar kromosomer, 
dvs kromosomerna är parvis lika, homologa. Skä
let till hybriders sterilitet är att en normal meios 
(reduktionsdelning, där cellernas kromosomantal 
halveras) i allmänhet inte kan äga rum. Därmed 
kan inte funktionella könsceller bildas. Vid en 
normal meios parar de homologa kromosomerna 
ihop sig innan delningen sker. Hos en hybrid är 
inte de två kromosomuppsättningarna helt homo
loga och kromosomerna kan inte alltid hitta någon 
”partner”.

Om kromosomuppsättningen på något sätt för
dubblas hos hybriden får den två helt identiska 
uppsättningar där varje kromosom har en ”part
ner” i form av en kopia av sig själv. En sådan för
dubbling kan någon enstaka gång ske genom en 
ofullständig, misslyckad celldelning.

En fördubbling av antalet kromosomer ger en 
hybrid möjlighet att bilda funktionella könsceller. 
Därmed kan den reproducera sig med frön. 
Hybriden kan då börja uppträda självständigt, 
som en egen population eller rentav utanför för
äldraarternas utbredningsområden. Den kan då
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Fig 1. Totalutbredningen av hällebräcka Saxifraga oslo- 
ensis. Lokaler från Knaben (1954) med korrigeringar en
ligt Jonsell (1988). Områden där arten konstaterats före
komma efter 1970 är streckade; isolerade populationer 
är markerade med fyllda cirklar. Ofyllda cirklar mar
kerar lokaler varifrån återfynd ej är kända efter 1970. 
Stjärnan markerar en sydlig utpost för klippbräcka i 
Bergslagen. Den prickade linjen markerar ungefärlig 
gräns för nutida landområde i centrala Skandinavien 
som tidvis legat under vatten efter senaste nedisningen 
(motsvarar högsta kustlinjen, HK). Efter Magnusson 
m fl (1963) och Nilsson (1974).
The total distribution of Saxifraga osloensis. Localities 
from Knaben (1954) with corrections in accordance with 
Jonsell (1988). Areas from where occurrence is known 
after 1970 are hatched; isolated populations are marked 
by filled circles. Unfilled circles mark old localities from 
where occurrence has not been reported after 1970. The 
star marks one of the southernmost localities of Saxi
fraga adscendens in Scandinavia. The dotted line shows 
the approximate boundary for present land in central 
Scandinavia which was covered by water (sea or lake) 
during any time after the last glaciation. After Magnus
son et al. (1963) and Nilsson (1974).

betraktas som en egen art. En sådan art kallas 
amfiploid, där amfi står för hybridursprunget och 
ploid betyder kromosomuppsättning. Amfiploi- 
der är en typ av polyploider, dvs organismer som 
har flerfaldigad kromosomuppsättning.

Polyploider kan även uppkomma inom en art; sådana 
polyploider kallas autopolyploider. Det är omtvistat vil
ken av de bägge processerna som är den vanliga. Klart är 
i varje fall att polyploidi är mycket vanligt bland angio- 
spermerna. Grant (1981) uppskattade att ca 50% av 
dessa är polyploida.

Ursprung

De endemer som finns i Skandinavien har med 
största sannolikhet utvecklats efter den senaste 
(Weichsel-)istiden, eftersom inga, eller mycket få, 
arter kan ha övervintrat. Hällebräckan har sin 
utbredning i gränsområdet mellan grusbräckans 
nordgräns och klippbräckans sydgräns (i Skandi
navien; klippbräckan finns också i bergsområden i 
södra Europa, Asien och Nordamerika).

För att bättre förstå hällebräckans utbredning 
skall vi se närmare på årtusendena efter isens till
bakadragande (källor: Magnusson m fl 1963, Nils
son 1974).

För ungefär 10 000 år sedan låg isranden i Svea
land. Omedelbart söder om isen fanns en issjö 
som snart förbands med Västerhavet via ett sund 
vid Billingen. Ett hav, som brukar kallas Yoldia- 
havet, bildades. Svealand låg till största delen 
under havsytan. Havet utgjorde en barriär mellan 
norra Skandinavien och den europeiska kontinen
ten, som södra Sverige var förenat med vid denna 
tid. På grund av landhöjningen avsnördes förbin
delsen till Västerhavet för ca 9 500 år sedan och 
åter hade en sjö bildats - Ancylussjön. Avsnör- 
ningarna (vid Degerfors och vid Vänerns mynning 
till Västerhavet) skapade landbryggor som antag
ligen gjorde en ökad invandring av växter och djur 
till norra Skandinavien möjlig. För 8 500 år sedan 
ändrades utloppet till Västerhavet från Degerfors- 
passet (Sveafailet) till Öresund. Salt vatten kunde 
komma in igen och ett nytt hav, Littorinahavet, 
hade bildats. Vid den här tiden hade västra Skan
dinavien redan en landform som ganska mycket 
liknar dagens, även om Vänern var betydligt 
större och kusterna låg högre upp än idag. Östra 
Svealand låg däremot under vatten ända in i 
mycket sen tid. Ännu för 4 000 år sedan (2 000 år 
f Kr) var Mälardalen till stor del täckt av vatten, 
och Mälaren var en vik av Östersjön.

Det är troligt att grusbräckan vandrade in från 
sydost sedan isen dragit sig tillbaka och mötte den 
arktiskt-alpina klippbräckan vid stränderna av 
Ancylussjön (Knaben 1954, 1982). Knaben mena
de att klippbräckan hade övervintrat vid Norges 
kust under istiden och därmed redan fanns på 
plats för att möta grusbräckan. Alternativt kan 
klippbräckan ha varit en mycket tidig invandrare 
som koloniserade direkt efter det att isen försvun
nit. Den måste i så fall under istiden haft en sydli
gare utbredning i områden där den idag inte finns.
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Det kan förmodas att både klipp- och grus- 
bräcka var vanligare i ett tidigt kolonisationssta- 
dium än nu. Arterna gynnas av öppna ytor med 
låg konkurrens. Stora kontaktytor möjliggjorde 
hybridisering mellan föräldraarterna. Landhöj
ningen gjorde att Ancylussjön - Littorinahavet så 
småningom krympte och jungfruligt land skapa
des för den nya arten, hällebräckan, att koloni
sera. Hällebräckans nuvarande utbredningsom
råde sammanfaller ungefär med det område i mel- 
lansverige som under årtusendena efter istiden låg 
under vatten (fig 1).

grusbräcka 
(S. tridactylites)

+
1 2n-22 1

hybrid

| 2n=44~j

v hällebräcka 
' (S. osloensis)

klippbräcka i 
(S. adscendens) I

Fig 2. Hällebräckan har troligen uppkommit genom att 
en hybrid mellan grus- och klippbräcka har fördubblat 
antalet kromosomer och därmed givit upphov till en 
amfiploid art.
The probable origin of Saxifraga osloensis. A hybrid 
between S. tridactylites and S. adscendens has doubled 
the number of chromosomes, giving rise to an amphi- 
ploid species.

Aktuell geografisk utbredning

Knaben (1954) kartlade hällebräckans utbredning 
med utgångspunkt från material som tidigare sor
terats in som grus- eller klippbräcka i de skandina
viska herbarierna (fig 1). Eftersom materialet i 
herbarierna till största delen var samlat under 
decennierna kring sekelskiftet beskriver det den 
tidens utbredning. Hur stor är överensstämmelsen 
mellan dagens och gårdagens utbredning? Frågan 
är relevant eftersom de biotoper där hällebräckan 
finns blir allt sällsyntare. Som tidigare nämnts är 
dessutom många av populationerna små, vilket 
gör att de löper risk att helt slås ut under ett 
”dåligt” år. Floravårdskommittén för kärlväxter 
(1985) har tagit upp hällebräcka i listan över 
hotade kärlväxter i Sverige, och där placerat den i 
hotkategori 4, dvs inte direkt hotad men hänsyns- 
krävande.

Jag har på Knabens utbredningskarta (fig 1) 
markerat de lokaler varifrån hällebräckan är känd 
efter 1970. De aktuella lokaler som jag markerat i 
Uppland och Södermanland har jag själv besökt 
under 1988 eller 1989. Exakta uppgifter om de 
sörmländska lokalerna finns hos Rydberg (1981), 
Genberg (1982) och Lind (1983). Uppgifterna 
från Västmanland bygger på Västmanlands flora 
(Malmgren 1982). I Bergslagen i Västmanland vid 
sjön Vikern finns för övrigt en av de sydligaste 
förekomsterna av klippbräcka (markerad på kar
tan, fig 1). I Rinkaby och Glanshammars socknar 
i Närke har Nilsson (1986) bidragit med aktuella 
lokaler. Jag har själv återfunnit en lokal i Sköller- 
sta socken i Närke. Dalslands många lokaler finns 
väl dokumenterade i Flora över Dal och tillägget 
(Andersson 1981, 1984).

Öarna i Oslofjorden är välkända lokaler för 
hällebräckan (på norska: oslosildre). Där växer

den ofta tillsammans eller i närheten av grus
bräcka. Många av de gamla lokalerna kring Oslo- 
fjorden är idag dock svåra att återfinna på grund 
av bebyggelse.

Anledningen till att hällebräckan inte är sedd i 
sen tid på flera av de tidigare uppgivna lokalerna 
kan helt enkelt vara att ingen har letat där på 
senare tid. Detta kan nog till en del förklara bris
ten på nyare fynd från Värmland, där det senast 
publicerade floraarbetet är nästan 40 år gammalt 
(Hård av Segerstad 1952). Vid egna efterforsk
ningar några dagar i juni 1989 lyckades jag dock 
inte finna en enda planta av hällebräcka i hela 
Värmland. Men det negativa resultatet är säkert 
till viss del orsakat av den tidiga och varma för
sommaren, som gjorde att plantorna torkade bort 
och var svåra att hitta. Nu planeras en inventering 
av Värmland (se Svensk Botanisk Tidskrift 83 s 
49) som förhoppningsvis kommer att ge upplys
ningar om hällebräckans nuvarande status i land
skapet.

I andra fall, t ex i Västmanland, har en nog
grann inventering gjorts, men trots det har inte 
hällebräckan återfunnits på flera av de tidigare 
uppgivna lokalerna (Malmgren 1982). Från Halle- 
och Hunneberg i Västergötland finns det också 
flera gamla uppgifter om hällebräcka, men inte 
heller där har den återfunnits (Bohlin & Geijer 
1989).
Jag är tacksam för information från läsare som 
känner till platser där hällebräckan växer. Det kan 
vara svårt att skilja hällebräcka från grus- och 
klippbräcka. Jag kan bara hänvisa till nycklar i de 
vanliga skandinaviska flororna. Vid tveksamhet 
går det bra att skicka material till mig. Bifoga dä 
gärna lite frön.
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27 maj 23 juni

Reproduktiva

Prereproduktiva

Rosetter

Fröbank
Fig 3. Observationer från en population av hällebräcka i Södermanland sommaren 1988. Diagrammet visar andelen 
plantor i rosettstadium, prereproduktivt stadium och reproduktivt stadium vid fyra avläsningstillfällen, och över
gångarna mellan stadierna. Inom parentes anges antalet plantor vid varje tillfälle. Linjernas tjocklek är proportio
nell mot antalet plantor. Pilar som slutar med ett kors anger hur många plantor som dött.
Observations from a population of Saxifraga osloensis in the province of Södermanland in 1988. The diagram shows 
the proportion of individuals in rosette, prereproductive, and reproductive stage on four occasions of observation, 
and the transitions between the stages. The absolute number of plants on each occasion is given within brackets. The 
width of the lines is proportional to the number of plants. Arrows ending with a cross indicate the number of plants 
which died. Ten plants were recruited from the seedbank during the period.

Livscykel

Knaben (1954, 1961) visade att hällebräckans livs
cykel och livslängd varierar. På torra berghällar 
har den en livscykel som överensstämmer med 
grusbräckans, dvs den uppträder som en vinter- 
annuell - gror på hösten och blommar följande 
vår. I fuktiga och skuggiga miljöer har hälle- 
bräckan däremot en livscykel som mer liknar 
klippbräckans bienna, dvs groning sker på våren 
och första året utvecklas endast vegetativa roset
ter. Först våren-sommaren därpå sker blomning. 
Knaben fann också att under vissa omständig
heter kan plantor från frön som grott på våren 
blomma redan samma höst och sedan övervintra 
för att blomma igen våren därpå. Experiment som

Knaben gjorde tyder på att denna variation inte är 
genetiskt styrd. Flällebräckan har med andra ord 
en stor fenotypisk plasticitet i egenskaper kopp
lade till livscykeln.

En population

Sommaren 1988 gjorde jag närmare observatio
ner av en population av hällebräcka i Söderman
land. Populationen finns längs sjön Virens södra 
strand i Ö. Vingåkers socken (för närmare lokal
beskrivning se Genberg 1982). Berggrundskartan 
visar att det här finns ett stråk av urkalksten. På 
platsen har tidigare brutits kalk och det är kring de 
övergivna kalkbrotten som hällebräckan växer.



Plantorna växer i ett mycket tunt jordtäcke, 
varierande mellan 1 och 3 cm. Fröna gror huvud
sakligen under sensommar och tidig höst, då berg
hällarna börjar bli fuktiga igen efter sommar
torkan. Om förhållandena är goda kan en stor 
mängd frön gro så att det bildas en tät matta av 
groddplantor. Räkningar gjorda i september 1988 
visade på upp till 200 groddplantor/dm2.

I tre provrutor (å 1,25 dm2) följdes totalt 59 
individuella plantor under sex veckor, 27 maj- 
6 juli (fig 3). Avläsningar gjordes vid fyra tillfäl
len. Maj 1988 var jämförelsevis varm och torr, och 
45% av plantorna blommade och/eller bar frukt 
redan vid första observationstillfället. De blom
mande och/eller fruktbärande plantorna kallar jag 
reproduktiva. Den icke reproduktiva delen av en 
plantas livscykel har jag delat upp i två stadier, ett 
rasert-stadium och ett stadium med stjälk och van
liga blad. Det senare kallar jag prereproduktivt 
stadium. Eftersom endast en liten del av popula- 
tionen befinner sig i prereproduktivt stadium vid 
varje tillfälle, tycks detta vara ett kortvarigt över
gångsstadium i livscykeln. Övergångarna mellan 
stadierna går endast i en riktning, från rosett till 
prereproduktivt och vidare till reproduktivt sta
dium.

Det är tydligt att inte alla individer följer en 
schemalagd årscykel, i det här fallet att gro tidigt 
på hösten och blomma sommaren därpå. Många 
frön gror uppenbarligen på våren. Tio (20%) av 
de observerade plantorna var sådana som grott 
under perioden maj-juli. Endast tre av dessa gick 
i blom. Rent allmänt var det så att de plantor som 
inte nått reproduktivt stadium i slutet av maj med 
stor sannolikhet heller aldrig skulle göra det. Inga 
av de plantor som var i rosettstadium den 27 maj 
gick i blom under perioden. De flesta dog som 
rosetter. Hos grusbräcka har Svanberg (1986) 
visat att fröproduktionen är starkt korrelerad till 
rosettstorleken. Små rosetter tenderade att gå i 
blom senare och därmed i många fall inte alls på 
grund av torka. En korrelation mellan groningstid 
och rosettstorlek kan misstänkas.

Trots att det här är ett litet material från en be
gränsad tid ger det ändå en bild av förhållandena 
för en annuell hällmarksart. Tillgången på vatten 
är avgörande för överlevnaden. Vattentillgången 
styrs av nederbörd och temperatur. De flesta häll- 
marksväxter är vinterannueller, dvs de har vilofas 
som frön under den torra sommaren. Hälle- 
bräckan är inte strikt vinterannuell eftersom en 
del frön gror på våren-sommaren. Den tycks istäl
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let styras mera direkt av omvärlden. Den tid då 
många frön grodde i undersökningen, 27 maj-11 
juni, var nederbördsrik; det regnade sju av fem
ton dagar (i Stockholm, enligt SMHI). Under res
ten av perioden, 26 dagar, föll regn under totalt 
åtta dagar.

Det kan förefalla meningslöst att producera 
frön som gror strax före sommartorkan, så att de i 
regel inte kan ge upphov till blommande plantor 
och nya frön. Men även det vinterannuella växt- 
sättet medför risker, nämligen att småplantorna 
dör under vintern, exempelvis genom kyla eller 
bortsköljning. Det är säkert så att de rosetter som 
överlever vintern har en större chans att gå i frukt 
än de rosetter som grott på våren har. Men om 
chanserna att överleva vintern är små kan ändå 
strategin att gro på våren vara säkrare. I en miljö 
som varierar på ett oförutsägbart sätt från år till 
år, som det tunna jordlagret på en berghäll, kan 
strategier som innebär ”gardering” gynnas genom 
det naturliga urvalet. En planta kan i huvudsak 
satsa sina resurser på produktion av höstgroende 
frön, men kan dessutom ”gardera” med några vår- 
groende frön.

Ett projekt

Det som här redovisats är en del av ett projekt 
som går ut på att närmare studera hällebräckans 
populationsbiologi, och att jämföra hällebräckan 
med de närbesläktade arterna grus- och klipp- 
bräcka. En central frågeställning är vilken roll 
polyploidin har för att förklara hällebräckans 
egenskaper. Det är känt att artbildning genom 
polyploidisering orsakar språngvisa förändringar 
av många fysiologiska och ekologiska egenskaper 
(Levin 1983). Av intresse är också att klargöra 
under vilka omständigheter arten hällebräcka kan 
ha bildats och hur den har utvecklats.
Ekonomiskt stöd har erhållits från Kungl. Vetenskaps
akademien (Hierta-Retzius’ fonder och Th. Kroks dona
tion). Tack till Ove Eriksson och Lenn Jerling för syn
punkter på manuskriptet.
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Slutspurt med fältarbetet för Hälsinglands flora

Under sommaren 90 avslutar Gävleborgs Bota
niska Sällskap sitt fältarbete med Hälsinglands 
flora. Fortfarande finns några ”vita fläckar”, som 
vi skall försöka att göra gröna. Som tidigare år 
arrangerar vi därför en inventeringsträff, och för 
att få en verklig slutspurt: En hel vecka i Järvsö, 
16-22 juli.

Vi inbjuder botanister från när och fjärran till 
att komma och hjälpa oss med hälsingeinvente
ringen och få några lärorika och inspirerande 
dagar tillsammans med några av Sveriges kunni
gaste fältbotanister från Småland och Skåne.

Gävleborgs Botaniska Sällskap erbjuder alla 
gästinventerare kost, logi och betald resa samt

sällskap med hälsingebotanister med lokalkän
nedom.

Harsagården 2 mil sydväst om Järvsö blir ramen 
om träffen. Vi kommer att bo i stugor (6-10 per
soner) med dusch och kök. Servering finns på 
anläggningen. Tag med lakan eller sovsäck.

Anmälan snarast till: Jens Hansen, Skästra 
4079 C, 820 40 Järvsö, tel 0651-323 03. Bindande 
senast 90-06-29.

Välkommen till Hälsingland, till nya spännande 
växtfynd och till trevliga botanister i outforskad 
natur!
Jens Hansen



Svenska Botaniska Föreningen 1989

Från och med 1989 har Lena Jonsell efterträtt Nils 
Lundqvist som föreningens ordförande. Styrelsen 
har haft sammanträden den 13 juli i Tänndalen 
och den 2 december i Stockholm. Årsmötet hölls 
den 14 juli i Tänndalen.

Svensk Botanisk Tidskrift har utkommit med 6 
häften om sammanlagt 428 sidor. Antalet prenu
meranter uppgick vid årets slut till 2570, vilket är 
en ökning med 99 sedan föregående år. Namn
listan för kärlväxter beräknas utkomma under 
1990.

SBF har deltagit i två möten i Världsnaturfon- 
dens förtroenderåd och deltagit i en konferens om 
hotade arter, anordnad av Naturvårdsverket i 
Stockholm.

Föreningen har under 1989 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Blekinge, Gävleborgs län, Närke, 
Värmland, Västerbottens län och Västergötland 
samt fattat beslut om bidrag till floraprojekt i 
Dalarna, Gävleborgs län, Gotland, Halland, Här
jedalen, Värmland och Västergötland under 1990.

8 studerandestipendier för deltagande i bota
nikdagarna 1989 har utdelats.

Botanikdagarna i Härjedalen

1989 års botanikdagar hölls i norra Härjedalens 
fjälltrakter med ett 70-tal deltagare. Torsdagen 
den 13 juli var det samling i hotellet Tänndalens 
fjällgård där deltagarna var förlagda. Den som 
ville kunde på egen hand exkurera runt hotellet 
under dagen. På kvällen höll Örjan Nilsson ett 
intressant föredrag om fjällens vegetation. Han 
kan detta ämne väl vilket framgår av den ypper
liga boken Nordisk fjällflora, som Örjan är förfat
tare till. En liten ankedot som säkert fastnade i 
mångas minne var den om sibirisk aster Aster sibi- 
ricus. På 70-talet omfattade Nordens bestånd 
endast fyra till synes sterila plantor som växte på 
norra stranden av sjön Aursunden mellan Brek- 
ken och Röros i Norge. Paret Sakrisvoll som 
bodde i närheten fick dock plantorna att blomma

och sätta frö genom att vattna dem med Blomstra! 
Numera omfattar beståndet flera tiotal plantor. 
Utan paret Sakrisvolls insatser hade vi idag troli
gen varit en växtart fattigare i Norden.

Fredagens exkursioner var tre till antalet. Del
tagarna kunde välja mellan en tur längs Ljusnans 
dalgång, ledd av Bengt Danielsson och Lena Jon
sell, Grönfjället under ledning av Örjan Nilsson 
eller Hamrafjället med Carl-Fredrik Lundevall 
som guide.

Exkursionen längs Ljusnans dalgång blev en 
behaglig vandring längs övre Ljusnan med kris
tallklart vatten och växtrika grusrevlar. Här fanns 
bland annat polarull Eriophorum scheuchzeri, 
gullbräcka Saxifraga aizoides, fjällvedel Astraga
lus alpinus och fjällsyra Oxyria digyna. Helt nära 
Jo-Ersbygget växte alla Härjedalens Botrychium- 
arter inom några få kvadratmeter (vanlig låsbrä- 
ken B. lunaria, topplåsbräken B. lanceolatum, 
nordlåsbräken B. boreale och höstlåsbräken B. 
multifidum). En annan höjdpunkt var besöket vid 
en lokal för brunkulla Nigritella nigra med sex 
blommande exemplar. Denna växtplats ligger 
nära Ljusnan på gammal betes- och slåttermark. 
Tyvärr börjar videsnåren att breda ut sig och 
artens framtid på lokalen ter sig mörk. Exkursio
nen avslutades vid en mycket rik växtplats för 
brokstarr Carex bicolor i Bruksvallarna. Där 
växte också bland annat trådfräken Equisetum 
scirpoides, fjälltåg Juncus arcticus och ängsgen- 
tiana Gentianella amarella. Tyvärr ligger denna 
lokal i riskabel närhet av en uppställningsplats för 
husvagnar.

Exkursionen till Grönfjället startade nordväst 
om Skärvagsvallen där deltagarna direkt kunde 
stiga ut i ett rikkärr med bland annat risvide Salix 
arbuscula, fjällnycklar Dactylorhiza lapponica, 
blodnycklar D. incarnata var. cruenta, brudsporre 
Gymnadenia conopsea, hårstarr Carex capillaris 
och gullspira Pedicularis oederi. Efter rikkärret 
passerades ängsbjörkskog med nordisk stormhatt 
Aconitum septentrionale, vitsippsranunkel Ranun-



culus platanifolius, kransrams Polygonatum verti- 
cillatum, hässlebrodd Milium effusum och stor- 
gröe Poa remota. Före ankomsten till Öjönån pas
serades ytterligare rikkärr. Ån följdes upp på 
kalfjället. Längs ån växte rikligt med vippvedel 
Astragalus norvegicus. På kalfjällets kalkfjällhed 
studerades myrull Eriophorum brachyantherum 
(riklig), fjällnörel Minuartia biflora, smalviva Pri
mula stricta, fleraxig sävstarr Kobresia simplicius- 
cula, fjällsippa Dry as octopetala och ytterligare 
trevligheter. I en brant på Grönfjällets östra sida 
sågs bland annat taggbräken Polystichum lonchi- 
tis, grönbräken Asplenium viride, fjällbräcka 
Saxifraga nivalis, spädbräcka S. tenuis och isvedel 
Astragalus frigidus innan vandringen gick åter till 
utgångspunkten. Som helhet en mycket givande 
vandring på 7 km.

Hamrafjället har rykte om sig att vara mycket 
artrikt, och under åren har ca 350 olika kärlväxter 
noterats härifrån. Åtskilliga av dess kunde 
demonstreras, och skillnaderna mellan fjällyxne 
Leucorchis straminea och vityxne L. albida fram
hölls, liksom mellan de knepiga Dactylorhiza- 
arterna (bland annat skogsnycklar D. fuchsii, 
fjällnycklar D. lapponica och blodnycklar D. in- 
carnata var. cruenta). Ängsbjörkskogens nästan 
manshöga örter kunde bekvämt studeras, t ex 
nordisk stormhatt Aconitum septentrionale, vit- 
sippsranunkel Ranunculus platanifolius och torta- 
Cicerbita alpina liksom fjällsippa Dryas octopetala 
och alla dess följeväxter uppe på kalfjället. För
utom många fjällväxter hade deltagarna även 
turen att få se en ståtlig jaktfalk:

På kvällen höll Svenska Botaniska Föreningen 
årsmöte. Efter mötet berättade Bengt Danielsson 
om projektet Härjedalens flora som han driver. 
Intressant var att studera statistik över olika arters 
minskande och expanderande. Vid en jämförelse 
mellan Härjedalens senaste flora, utgiven 1908, 
och Bengts eget nya material kunde konstateras 
att blåklint Centaurea cyanus, klätt Agrostemma 
githago, råglosta Bromus secalinus och vitblära 
Silene alba försvunnit eller minskat och att back- 
skärvfrö Thlaspi alpestre, fältarv Cerastium arven
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se, gatkamomill Matricaria matricarioides, gul
sporre Linaria vulgaris, nysört Achillea ptarmica, 
rödnarv Spergularia rubra, stormåra Galium mol- 
lugo och ängsklocka Campanula patula har ökat 
markant under 1900-talet. Som avslutning visade 
Bengt en serie diabilder från olika platser i Härje
dalen.

Under lördagen kunde deltagarna välja mellan 
en exkursion till Hamrafjället, enligt ovan, eller 
en tur till Torkilstöten med Bengt Danielsson och 
Lena Jonsell som ledare för varsin kärlväxtgrupp 
samt Roland Moberg som ledare för en lavgrupp. 
På vägen över Flatruet gjordes ett stopp för att 
titta på dvärgtätört Pinguicula villosa som var i fin 
blom. Det är en liten växt som lätt förbises.

Torkilstöten påminner mycket om det art- och 
kalkrika lågfjället Stor-Mittåkläppen, som dock 
tyvärr är på tok för hårt renbetad nuförtiden. Tor
kilstöten är mycket lättillgänglig. Bilväg leder till 
fjällets fot. Under vandringen som startade i fjäll
björkskogens övre del och slutade på kalfjäll runt 
toppen av Torkilstöten (1049 m ö h) noterades ett 
80-tal kärlväxter. Bland de intressantare arterna 
märktes polarvide Salix polaris, risvide 5. arbus- 
cula, fjällnörel Minuartia biflora, stennarv Sagina 
saginoides, spädbräcka Saxifraga tenuis, isvedel 
Astragalus frigidus, vippvedel A. norvegicus, 
lappvedel Oxytropis lapponica, smalviva Primula 
stricta, gullspira Pedicularis oederi, dvärgyxne 
Chamorchis alpina, bruntåg Juncus castaneus, 
enaxig sävstarr Kobresia myosuroides, fleraxig 
sävstarr K. simpliciuscula, hårstarr Carex capilla- 
ris, svedstarr C. atrofusca och borststarr C. micro- 
glochin. På de närbelägna Helagstopparna (14 km 
fågelvägen) skådades nysnö, men så är Helags 
också Sveriges högsta fjäll söder om polcirkeln.

Kvällsföredraget hölls av Stefan Mörtberg, en 
av fjällgårdens ägare. Vackra bilder av myskoxar 
hörde till de mest minnesvärda. På söndagen 
kunde de som ville följa med Carl-Fredrik Lunde- 
vall till Ripvålen och Lill-Skarven.

Bengt Stridh 
Bengt Danielsson
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Plockat ur pressen

Presskrönikan från årets häfte 1 går vidare. 
Adresser till tidskrifterna hittar du i vår förenings- 
översikt i årets häfte 1, sid 57-61.

T rädgårdsamatören

utges av Sällskapet trädgårdsamatörerna (adress 
John Alebring, Hässleberga 5, 240 13 Genarp). 
Häfte 1 för 1990 innehåller, bland mycket av mera 
renodlat hortikulturellt intresse, en med många 
färgfoton illustrerad rapport från en finsk expedi
tion till den växtrika Amurdalen i Sovjetunionen 
1976.

Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad

för 1989 har blad av de fyra svenska gyllenarterna 
Barbarea på omslaget. Inuti finns en nyckel och 
korta beskrivningar till arterna. Anledningen är 
närmast ett fynd av mellangyllen Barbarea inter
media, som Sven Snogerup gjorde utanför Lund.

Per Lassen, nybliven redaktör, har själv två 
mycket användbara artiklar, dels en om hur man 
skiljer lundbräken D. dilatata, nordbräken D. ex- 
pansa och skogsbräken Dryopteris carthusiana, 
dels en om backdunört Epilobium montanum och 
bergdunört E. collinum. I båra artiklarna får vi 
nya, ej tidigare presenterade karaktärer.

Värmlandsfloran

Tänk om lapptåg Juncus triglumis finns i Värm
land! Olle Strohl har funnit ett felbestämt ark i 
Riksmuseet med denna art. Han inleder årgång 5 
häfte 1 av Värmlandsfloran med att sätta land
skapets florister på spåret. Björn Ehrenroth int
resserar sig för småmyrar och sumpskog och har 
upprop om detta för att få fram skyddvärda områ
den. Crister Albinsson gör PR för lundbräken 
Dryopteris dilatata och granbräken D. cristata, 
som är sällsynta i landskapet.

Peter Danielsson har granskat Arne Sjögrens 
flora över Amnehärad och Södra Råda, och här 
finns även florans figur 2 med påtryck av rött för 
grönstenar, vilket missades vid tryckningen av 
boken. Det finns också referat från en radiointer
vju med Arne.

Och så redovisas tre färdiginventerade atlas- 
rutor, föredömligt med karta, rutbeskrivning, 
intressanta lokaler, tidigare besök och fyndsam
manställning. Pilotrutor har lagts ut i ett glest nät 
över landskapet. Dessa inventeras noggrant och 
resultaten från dessa skall ligga till grund för en 
mera översiktlig inventering av ett större ruturval.

Nymphaea
är - gissa! - kontaktbladet för sörmlandsinven- 
terarna. Häfte 2 för 1989 kom precis i brevlådan. 
Det ser bra ut på inventeringsfronten med endast 
51 obokade rutor och mer än hälften färdiga. Pre
liminära floratexter finns också för de enhjärt- 
bladiga växterna, och halva det här häftet upptas 
av ett provtryck på en god del av orkidéerna. 
Skaffa det gärna, ta intryck och ge synpunkter!

I övrigt finns det lite utförligare artiklar om två 
av orkidéerna, Sankt Pers nycklar Orchis mascu- 
la, som är under spridning, och honungsblomster 
Herminium monorchis, som försvinner. Eva 
Tigerschiöld berättar om sitt fynd av styvnate 
Potamogeton rutilus, och det finns en artikel om 
landskapets två myskgräs Hierochloé, med bild.

Väx
Bland mycket i 1990 års första häfte finner vi 
första rapporten om mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola från Hälsingland. Stefan Olander har 
skickat med ett fint färgfoto på arten. Två lokaler 
finns säkerställda och fler är på gång. Dessutom 
ryktas att den västliga (?) arten även är känd från 
finska Karelen! I samma andetag kan Peter Ståhl
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fastställa mossnycklarna för Gästrikland. Lokalen 
har varit bekant länge, men artbestämningen har 
vacklat.

Barbro Risberg skriver den här gången om 
vippärten Lathyrus niger på sin norra gräns i Sve
rige. Den är funnen på åtta lokaler i Torsåker 
socken, och alla är grönstens- eller urkalkbranter 
på ca 200 m höjd, och alla är exponerade mot O 
eller SO. Inprickade på en karta faller lokalerna 
precis på vad som var starkt exponerade uddar 
och öar i Yoldiahavet, ca 8500 f Kr. Tydligen har 
bränningar och isskruvningar skapat den rätta ter
rängen för den på dessa breddgrader kalkgynnade 
och konkurrenssvaga växten.

Anders Delin skrev i förra häftet om nordlig 
anisticka Haploporus odorus och kan nu redovisa 
sex nya lokaler i Hälsingland. Det handlar tyd
ligen om en urskogsart som föredrar gamla sälgar 
i fuktig granskog.

Anders skriver även om sötgräset Cinna lati- 
folia i sitt landskap. Arten är svårfunnen som 
huldran men kan dyka upp när man minst väntar 
den. 13 lokaler beskrivs och deras minsta gemen
samma nämnare har plockats fram. Arten kan 
inte konkurrera med vanliga skogsväxter som 
gran, tall och härris, och inte heller med bred- 
bladiga, kraftigt vegetativt spridda skogsgräs. 
Den blir därför bunden till blockmarker, instabila 
bäckbrinkar, jordvallar o d. Däremot klarar den 
med hjälp av olika anpassningar torka förvånans
värt bra. - Mats Gustafsson har studerat moss- 
floran på en av de klassiska sötgräslokalerna, 
Storberget i Forsa, och funnit flera mycket intres
santaarter.
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Urt

utges av Dansk botanisk förening (Sölvgade 83, 
DK-1307 Köbenhavn). Häfte 4 för 1989 börjar 
svenskinspirerat. Med utgångspunkt från våra 
landskapsprojekt diskuterar Per Hartvig riktlinjer 
och mål för en riksomfattande florakartering av 
Danmark. Det spännande projektet skall ytter
ligare dryftas på en jubileumskonferens i maj i år. 
Göran Thors SBT-artiklar om bläddror Utricula- 
ria har fått Sören Grpntved Christiansen att samla 
sådana på norra Själland, och visst, som i delar av 
Sverige var sydbläddra U. australis allmännare än 
U. vulgarisl Flera av lokalerna är sekundära, och 
tanken framkastas att U. australis är en art under 
ökning.

Jörgen Bille Hansen skriver om markförsurning 
i två undersökta skogsbestånd, och hur den beror 
dels av naturliga förlopp, dels av luftföroreningar 
och andra kulturingrepp. Slutligen beskriver Niels 
Faurholt naturvård och problem med artbeva
rande, bl a av salepsrot Anacamptis pyramidalis, 
på Möns klint.

Häfte 1 för 1990 har också hunnit komma. I en 
ledare får vi veta att även Danmark har över- 
skottsproblem i jordbruket och en nedläggnings- 
debatt. Inom ramen för EG-samarbetet kan det 
ges stöd till fortsatt drift i områden med känslig 
miljö, men bara till ungefär 1% av den totala jord
bruksarealen, vilket innebär att stor utarmning av 
naturen står för dörren.

Mera miljöproblem: Ulrik Söchting och Ib 
Johnsen följer utvecklingen på några lokaler med 
lavrik ljunghed genom årlig fotografering av fasta 
provytor. Orsaken är att man funnit dels att igen- 
växning med bl a ris ökat, dels att det finns skador 
på renlavarna. Båda sakerna kan bero på ökad 
kvävegödsling från luften. - Vald. Mikkelsen be
handlar i ett avslutande kapitel om Borrelyngen 
effekterna av torrsomrarna 1982-83.

Bland av Alfred Hansen sammanställda Floris- 
tiske meddelelser finner vi bl a notiser om mass- 
förekomst av den andmatslika vattenormbunken 
mossbräken Azolla filiculoides, urbaniserad 
skogsknipprot Epipactis helleborine, naturalise- 
rad kattmynta Nepeta cataria och återfunnen mis
tel (södra Själland). Strandväxterna vejde Isatis 
tinctoria, strandvial Lathyrus japonicus och bitter- 
krassing Lepidium latifolium fortsätter att sprida 
sig i Danmark, och präriesyra Oxalis strida är änt
ligen påvisad där.

Henry Nielsen och Ole Seberg berättar om släk
tet Lamium med utgångspunkt i holländaren J. 
Mennemas doktorsavhandling (1989; A taxono
mic revision of Lamium (Lamiaceae), 196 sid, 
Leiden Botanical Series II). Mellanplister får vi 
kalla Lamium confertum i fortsättningen, och dess 
viktigaste karaktär är de långa fodertänderna; 
bladformen, som brukar betonas i våra floror, är 
en karaktär som ofta leder vilse. Svårare att 
acceptera är Mennemas förslag att flikplister L. 
hybridum skulle degraderas till varietet under 
rödplister L. purpureum. Den synes dock kniv
skarpt skild morfologiskt och är inskränkt till 
näringsrikare jordar. Till yttermera visso delas f d 
flikplister upp i två enheter, var. incisum med 
sammanträngda blomkransar och hjärtlik bas på 
de övre bladen, samt var. moluccellifolium (ett



namn som hittills felanvänts för mellanplister), 
med glesare blomställning och rombiska övre 
blad. De danska författarna reserverar sig också 
en aning. Av gulplister Lamiastrum galeobdolon 
finns det i Danmark två typer, förutom den vilda 
ssp. galeobdolon även den från trädgårdar i sen tid 
förvildade, större, kraftigare och mera brokbla- 
diga ssp. argentatum. Den finns även i Sverige - 
t ex ofta sedd i SÖ Småland - och det svenska 
namnet praktgulplister föreslås härmed. 1 Dan
mark naturaliseras den framgångsrikt, och kan på 
några år täcka flera hundra nr skogsmark. Nyckel 
till släktet Lamium i vid mening finns.
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Blyttia

Den röda tråden i Blyttias häfte 3, 1989 är växt
geografi. Bitterkrassing Lepidium latifolium ökar 
enligt Käre Lye i Norge också. Tidigare var den 
enbart känd från ruderatmark, men nu har ett an
tal strandlokaler i södra Norge tillkommit, säkert 
som resultat av spontan nyspridning. Jan fngar 
Iversen redovisar en ny lokal för strandmalört. 
Torbjörn Alm och Reidar Elven visar att vår
brodd Anthoxanthum odoratum består av två 
mycket klart skilda enheter i norra Norge. A. odo
ratum är en låglandsart och har håriga småax och 
småaxskaft, den klenare A. alpinum, på svenska 
fjällvårbrodd, har kala småax och axskaft, är 
nordlig och går ganska högt upp i fjällen. Det
samma gäller f ö även i norra Sverige, fast det för
tigs i våra vanligaste floror. Helena Crouch be
skriver ett bestånd av vitblommig lappljung Phyl- 
lodoce caerulea från Jotunheimen. Den kan tydli
gen föröka sig med frö och skiljer sig även i annat 
än färgen från den vanliga formen.

I tre större artiklar behandlas orsaker till ut- 
bredningsgränser. Eilif Dahl argumenterar för 
nunatakkteorin (att högnordiska växter överlevt 
istiden i Norden), Oddvar Skre har gjort en litte
raturstudie kring anpassningar till köld och kölden 
som begränsande faktor för växterna, och Per 
Salvesen berättar vidare om försök att under olika 
förhållanden odla växter som saknas i sydvästra 
Norge.

Utväljandet av fylkesblommor i Norge är snart 
klart - Olav Gjasrevoll orienterar. Slutligen ett in
tressant uppslag från Sverre Lökken angående 
växtnamnet skäfte - på norska skjefte - för Equise- 
tum hyemale. Ursprunget skulle inte vara att den 
sträva växten använts att polera, skava, med, utan

att stjälkens ledstycken är skjutna in i varandra; å 
skjefte ihop är att skjuta ihop, sätta skaft på.

I häfte 4 fortsätter Eilif Dahls diskussion av den 
skandinaviska bergsflorans ålder. Endemiska 
arter och underarter i den nordiska floran listas; 
ett stort antal av dessa är fjällväxer, och författa
ren hävdar att detta är ett tecken på att floran har 
hög ålder.

Tor Kristensen presenterar Cicerbita plumieri, 
en släkting till torta, som naturaliserats i södra 
Norge. Den hör hemma i västra Europas berg. 
Kanske har den kommit till Norge som prydnads
växt från början, men detta är inte klarlagt. 
Halvor Gjasrum har funnit den sällsynta rostsvam
pen Puccinia umbilici på rosenrot Sedum rosea, 
Arnfinn Skogen presenterar strandkål Crambe 
maritima från västra Norge, och Inger Nordal och 
Finn Wischmann skriver om ryl Chimaphila um- 
bellata i Norge, med fyndöversikt och ekologisk 
karakteristik. Själv har Inger gjort ett fint collage 
om myrull Eriophorum i norsk poesi, och Finn 
diskuterar om englandsnycklar Dactylorhiza prae- 
termissa verkligen har blivit funnen i Norge.

Polarflokken

Detta är en tidskrift som dessvärre är rätt lite känd 
i Sverige. Polarflokk är Polemonium boreale, som 
här står som signum för nordnorsk botanik: tid
skriften utges av Nordnorsk avdeling av Norsk bo
tanisk förening (Postboks 1179, N-9001 Tromsö).

Häfte 2 för 1989 innehåller en lokalflora över 
ön Spildra i Kvaenangen, skriven av Torbjörn 
Alm, listor över svampfynd i Alta och Saltdal 1989 
samt en essä om krypnarv Sagina procumbens av 
Ivar Andersen. Denne skriver också, tillsammans 
med Halvor Gjasrum, om angrepp av den sällsynta 
och nordliga sotsvampen Ustilago warmingii på 
gårdsskräppa Rumex longifolius. Värdväxten dör 
slutligen, men det kan ta upp till 3 år. Karl-Dag 
Vorren och Sigmund Spjelkavik har med hjälp av 
pollenanalys och flygbildstolkning av vegetation 
på platser med fornminnen försökt kartlägga be
byggelsestrukturen under folkvandringstid i norra 
Norge. Den inspirerande titeln på deras uppsats 
är Ottars bosted funnet? (Ottar är den förste norr
man som historien känner.)

Lutukka

Lutukka (Botaniska museet, Unionsgatan 44, SF- 
00170 Helsingfors) häfte 3,1989, innehåller floris-
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tiskt orienterade artiklar om hedvitmossa Sphag
num molle, stor låsbräken Botrychium multi- 
fidum, topplåsbräken B. lanceolatum, köseven 
Agrostis clavata, finnstjärnblomma Stellaria fen- 
nica och strandloka Ligusticum scoticum samt en 
separat avdelning för floristiska fynd. Peter von 
Bagh redovisar fynd av hotade lavar, och Harri 
Harmaja skriver om sydliga fynd av groddlummer 
Huperzia selago var. appressa och har en fin jäm
förelsebild mellan den och vanlig lopplummer var. 
selago. Tapio Rintanen bidrar med en uppsats om 
högre vattenväxter i Salminlahti på Finlands SÖ- 
kust.

I häfte 4 för 1989 ger Kimmo Saarinen ytterli
gare ett exempel på hur fina kärrbiotoper kan 
uppstå i gamla täkter. Här är det ett kalkbrott som 
har utvecklats till ett källkärr med kärrknipprot 
Epipactis palustris och gulyxne Liparis loeselii. 
Mikko Piirainen framlägger resultaten av sin 
undersökning av saltört Salicornia i Finland; bara 
en art, S. europaea, är känd från landet. Den har 
försvunnit från många växtplatser till följd av upp
hörd hävd på strandängar.

Juha Pykäla behandlar klippbräcka Saxifraga 
adscendens. Samtliga 49 finska lokaler beskrivs; 
den har blivit återfunnen på 36. Populationerna är 
små och bundna till lokala kalkförekomster. - 
Floristiska notiser avslutar, och där finner vi bl a 
strandbräsma Cardamine parviflora och krans- 
slamkrypa Elatine alsinastrum.

Nordic Journal of Botany

Häfte 4, 1989, innehåller bl a ett par artiklar om 
nordiska blommors dofter. Lars Tollsten och Jon 
Bergström har analyserat doften hos nattviol Plat- 
anthera bifolia och funnit variation såväl mellan 
exemplar som mellan bestånd. Doftens styrka av
tar sedan blommorna pollinerats, vilket kan vara 
en vägledning för pollinatörer. Även mellan olika

bestånd av svarthö Bartsia alpina, som Jon och 
Gunnar Bergström undersökt i abiskoområdet, 
finns det klara skillnader. Men de är inte stora, 
inte ens vid jämförelse mellan bestånd ovanför 
och nedanför trädgränsen, trots att plantorna där 
förmodligen besöks av olika humlearter.

Opera Botanica

är en monografiserie som utges i anslutning till 
Nordic Journal. Vissa delar är av nordiskt int
resse. Nr 97, 1989, behandlar sydöstnorska 
myrars hydrologi, morfologi och växtgeografi och 
är skriven av Rune Halvorsen 0kland. Nr 100 är 
en festskrift tillägnad Morten Lange på 70-års- 
dagen och innehåller 30 mykologiska artiklar, 
bland annat följande:
Arnolds, E.: The influence of increased fertilization on 

the macrofungi of a sheep meadow in Drenthe, the 
Netherlands.

Bujakicwicz. A. M.: Macrofungi in the alder and allu
vial forests in various parts of Europe and North 
America. [Norska och åländska lokaler ingår.] 

Dissing, H.: For new coprophilous species of Ascobolus 
and Saccobolus from Greenland (Pezizales). [Asco
bolus groenlandicus funnen även i Norge.]

Eckblad, F.-E. & Torkelsen, A.-E.: Epichloé typhina in 
Norway.

Granmo, A. m fl: The genera Biscogniauxia and Hypo- 
xylon (Sphaeriales) in the Nordic countries.

Gulden, G. & Höiland, K.: Craterellus konradii and an 
intermediate form between C. cornucopioides and C. 
konradii.

Hauerslev, K.: Two new tremellaceous fungi from Den
mark.

Jeppson, M. & Demoulin, V.: Lycoperdon atropurpu- 
reum found in Sweden.

Koch, J. & Thongjiem, N.: Wound and rot damage in 
Norway spruce following mechanical thinning.

Lange, L. m fl: Danish Physoderma species.
Moser, M.: On some interesting Cortinarius species 

from the Femsjö area (Sweden).
Petersen, P. M.: Mass occurrence of Aleuria aurantia 

and Melastiza chateri on a forest road in Denmark. 
Schumacher, T. & Holds, S.: Lambertella langei: anew 

sclerotiniaceous fungus from Norway.



Recension

Blommor och blomställningar

Weberling, F. 1989: Morphology of flowers and 
inflorescences. 406 s. ISBN 0-521-25134-6. Cam
bridge University Press. Pris ca 110$.
Weberlings Morphologie der Blüten und Bluten
stände fyllde en lucka då den kom ut 1981. Tidi
gare hade man varit hänvisad till läroböckernas 
mera kortfattade framställningar. De fullständi
gare verken om blommorfologi, Eichlers Blüthen- 
diagramme (1875-78), Goebels Organographie 
(1933) och Trolls Praktische Einführung (1957) 
har varit och är svåråtkomliga. De är numera 
ofullständiga då de saknar den senare litteraturen. 
Omodern är dock inte ens Eichler - 1800-talets 
forskning lade en grund som inte har rubbats i 
någon större omfattning, trots många försök. Lit
teraturen om blomställningar, inflorescenser, är 
spridd och svåröverskådlig. Trolls sista stora verk 
Die Infloreszenzen (1964, 1969) blev aldrig full
bordat. Det är dessutom genom sitt omfång till
gängligt nästan endast för specialister.

En stor nackdel med Weberlings bok var att 
den var skriven på tyska. Därför har den säker
ligen inte blivit utnyttjad i den utsträckning den 
förtjänar bland icke-tyska forskare. (Man märker 
om och om igen hur forskare prioriterar litteratur 
på det egna språket!) Bristen har nu gottgjorts 
genom att den utkommit i en engelsk upplaga, i 
stort sett oförändrad. Litteraturlistan har kom
pletterats, och de nytillkomna referenserna har 
markerats med asterisk så att man lätt får en över
blick. Det är inte lite som hänt under det senaste 
decenniet! Den snabba utvecklingen betingas till 
stor del av att man fått tillgång till ett fascine
rande nytt hjälpmedel, svepelektronmikroskopet 
(SEM). Organogenin, blomanlagets utveckling 
från en upphöjning, mindre än en tiondels milli
meter i diameter, till den färdiga blomman, kan 
nu följas med en tidigare otänkbar precision.

Boken har tre avsnitt: Blommorfologi, Inflore- 
scensmorfologi, Blom- och spridningsbiologi. Det

första avsnittet behandlar blommans byggnad 
med utgångspunkt i euanthieteorin. Blomman be
traktas alltså som ett skott där blomaxeln är stam
men och övriga delar (hylle, ståndare, karpeller) 
är bladorgan på denna stam. Såväl de grundläg
gande principerna i blommans byggnad som de 
nära nog oändliga variationerna i detaljutform
ningen behandlas utförligt. En aspekt som jag tyc
ker vore värd betydligt större utrymme än knappt 
två sidor är tolkningen av blomman och dess fylo- 
geni.

Medan avsnittet om blomman återger åsikter 
som är etablerade sedan mer än ett sekel präglas 
avsnittet om inflorescenser av ett synsätt som 
vuxit fram under de senaste decennierna. Wil
helm Trolls forskningar från 1950 och framåt inne
bar en förnyelse. Han skapade ordning i den för
virrande mångfalden av principer och begrepp 
som finns i den tidigare litteraturen; han analy
serade växternas skottsystem och visade att det 
förr använda kriteriet på inflorescenser (att bla
den skulle vara braktéer, dvs små, fjällika) är 
olämpligt och vilseledande; han visade att större 
delar av skottsystemen än inflorescenserna i 
gammal mening är regelbundet uppbyggda; han 
visade att taxa har regelbunden inflorescensbygg- 
nad (i vidsträckt betydelse). Weberlings framställ
ning av ämnet får sägas vara väl avvägd, tillräck
ligt koncentrerad för att den skall vara tillgänglig 
för de flesta men också tillräckligt utförlig för att 
visa den fascinerande mångfalden. Någon mot
svarighet finns inte.

Det sista avsnittet, om blom- och spridnings
biologi, är kort, 35 sidor. Ämnena är redan utför
ligt behandlade i flera moderna arbeten och har 
därför här behandlats summariskt.

Illustrationerna är många och goda. Dock är 
det anmärkningsvärt att SEM-bilder, som är en så 
viktig del av moderna blommorfologiska arbeten, 
finns till ett antal av fyra (4) medan teckningarnas 
antal överskrider tusen! Terminologin har be
handlats mycket omsorgsfullt. Som översättaren
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framhåller är den tyska morfologiska termino
login betydligt rikare än den engelska, något som 
ofta vållat problem. Bokens lista över engelska 
termer med goda definitioner är alltså speciellt 
värdefull. Det finns två register, sak- och taxon-. I 
det senare borde familjenamn ha varit med så att 
man skulle kunna finna allt om en familj utan att 
lusläsa det. Även personnamn borde ha funnits i 
register.

Bokens viktiga målgrupp är väl, förutom mor- 
fologer, taxonomer. Sådana har ju från första bör
jan också varit blommorfologer och levererat en 
enorm mängd data. De har däremot inte betytt så 
mycket för inflorescensforskningen. Den taxono- 
miska litteraturen är full av morfologiskt menings
lösa termer, t ex huvud för alla täta, rundade 
blomställningar oavsett deras uppbyggnad. En 
orsak till detta är naturligtvis ämnets svårighet och 
den förvirring som rått beträffande begreppen, en 
annan att herbariematerial ofta är för ofullstän
digt för att man skall kunna överblicka skottsyste
men. Man kan hoppas att Weberlings arbete leder 
till att inflorescenserna kommer att utnyttjas mera 
i taxonomiskt arbete och att beskrivningarna blir 
bättre.

Sammanfattningsvis kan sägas att boken är unik 
därför att den är den enda som ger en god, utför
lig, modern framställning av såväl blom- som 
blomställningsmorfologin. Den rekommenderas 
varmt.

K. H. Mattisson

Svenska Botaniska Föreningens 
årsmöte

äger rum fredagen den 6 juli kl 19 vid Axevalla 
folkhögskola i samband med föreningens botanik
dagar i Västergötland. Dessa presenteras utförli
gare i förra häftet av SBT sid 51.

Dagordning

1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för 1991
4 Tidskriftsfrågor
5 Botanikdagarna 1991
6 Övriga frågor

Lien och slåtterängen

Västergötlands hembygdsförbund inbjuder till en 
kurs i lievård och ängsskötsel - med praktiska 
övningar i lieslåtter, föreläsningar om det äldre 
kulturlandskapet, slåttergille, gammaldags mat
hållning.

Slåtterövningarna äger rum på några av land
skapets botaniskt intressantaste ängar, bl a Gan- 
tarås i Töllsjö (skildras i boken Ängar sid 22-23).
Kursledning: Claes-Göran Ahlgren, Gunnar Arn- 
borg, Åke Carlsson och Anette Kruse.

Plats'. Bredared ca 1 mil norr om Borås.

Tid\ 26-29 juli 1990.
Logi i grupp. Några bäddar i privatfamiljer. Plats 
för tält och husvagn.
Kursavgift: Ca 700 kr inkl mat och logi.
Anmälan till Claes-Göran Ahlgren, Mellvik, Var- 
num, 520 15 Hökerum. Tel 033-699 00 (arb), 033- 
744 63 (bost). Högst 50 deltagare.

Medarrangörer: Fristads folkhögskola och Nor
diska förbundet för kulturlandskap.

Välkomna med anmälan till en praktisk, viktig och 
naturnära kurs!

Styrelsen för Västergötlands hembygdsförbund

Filmer

Skåden liljorna på marken - en film om Lennart 
Fridén, inspelad på Falbygden under ett par som
rar i början av 1980-talet, har nyligen färdigställts. 
Manus Lars-Åke Gustafsson och Åke Carlsson. 
16 mm färg. 20 min.

Ängsslåtter - en stumfilm från Falbygden inspelad 
1937 av Johan Götlind. Kopia från Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala. 16 mm s/v. 17 min.

Filmerna kan hyras av Ake Carlsson, Siene 5334, 
44700 Vårgårda. Tel 0322-641 38.



Bestämningsnyckel för svenska kransalger
IRMGARD BLINDOW och WERNER KRAUSE

Blindow, I. & Krause, W. 1990: Bestämningsnyckel för svenska kransalger. [Key t0 the 
Swedish species of Charophyta.] Svensk Bot. Tidskr. 84: 119-160. Lund. ISSN 0039-646X.
A key to the Swedish species of Charophyta is provided. 20 species of Chara, 1 of Lampro- 
thamnium, 9 of Nitella, 1 of Nitellopsis, and 3 of Tolypella are known at present. Chara de- 
nudata and Nitella hyalina, known from Denmark and Finland, are also included. All species 
are illustrated with drawings of habit and details.
Irmgard Blindow, Limnologiska avdelningen, Lunds universitet, Box 65, 221 00 Lund, 
Sweden.
Werner Krause, Amselweg 5, D-7960 Aulendorf, Västtyskland.

Kransalger (Charophyta, Characeae) uppmärk
sammas tyvärr alltför sällan av fältbotanister. Det 
är förvånansvärt, eftersom många arter har ett 
stort utbredningsområde, bildar omfattande be
stånd och är ansenliga, ofta påtagligt vackra väx
ter. Att syssla med denna grupp öppnar även i 
Sverige möjligheten till intressanta fynd.

Avsikten med att publicera denna nya bestäm
ningsnyckel är att väcka intresse för kransalgerna 
och underlätta arbetet med denna växtgrupp. Hit
tills har man i Sverige funnit 34 arter fördelade på 
5 släkten. Nyckeln omfattar alla arter som blivit 
funna i Sverige. Dessutom har vi tagit med Chara 
denudata och Nitella hyalina, som förekommer i 
Danmark respektive Finland.

Sedan Hasslows (1931) omfattande publikation 
utkom har kransalgernas förekomst i Sverige inte 
sammanställts. Stora förändringar i enskilda 
arters förekomst kan förväntas ha skett på grund 
av gödning, försurning och annan mänsklig på
verkan. Dessutom har nomenklaturen ändrats 
sedan Hasslows arbete. Vår målsättning är att 
samla in uppgifter om kransalgernas nuvarande 
förekomst i Sverige för att slutligen publicera en 
ny kransalgsflora. Därför är vi tacksamma för alla 
fynduppgifter. Vi tar även gärna emot kransalger 
för bestämning. Växterna lägges lämpligen i färskt 
tillstånd och skyddade mot att tryckas ihop i en 
plastpåse och skickas - jämte uppgifter om fynd
ort och datum - så snabbt som möjligt till:

Irmgard Blindow 
Limnologiska avdelningen 
Box 65 
221 00 Lund
Vi tackar Anders Hargeby, Synne Kleiven och Torbjörn 
Willén för värdefulla kommentarer till manuskriptet 
samt Lunds botaniska förening och WWF Florafonden 
för finansiellt stöd.

Kransalgernas generella karaktärer

Typiskt för kransalger är deras regelbundna bygg
nad med långa stamavsnitt, intemoder, och mer 
eller mindre utspärrade, kranslikt ordnade grenar 
som sitter fast vid de korta noderna mellan inter- 
noderna. Varje internod består av en enda rör- 
formig cell, som hos vissa arter kan bli längre än 
20 cm. Större celler finns knappast i växtriket. 
Kransalger är därför populära objekt för fysio
logisk forskning. Noderna består av små liksidiga 
celler som bildar en skiva.

Grenarna består av flera celler i rad. Hos 
Chara, Nitellopsis och Lamprothamnium är 
grenarna enkla, hos Nitella regelbundet gaffel- 
grenade, och hos Tolypella har de korta sido
grenar vid basen. Fertila grenkransar bildar hos 
Tolypella och några Nitella-arter ett tätt huvud. I 
dessa fall syns förgreningen tydligt först efter 
preparation. Använd preparernål!
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ABC D
Fig 1. Exempel på olika struktur och utseende hos barkcellerna och taggarna inom släktet Chara. Övre raden: Inter- 
nod, tvärsnitt. Nedre raden: Skott från sidan. - A: Haplostich (C. canescens). - B: Diplostich, tylacanth (C. baltica). 
- C: Diplostich, aulacanth (C. rudis). - D: Triplostich (C. aspera). - Samtliga figurer i denna uppsats tecknade av 
W. Krause.

Hos de flesta arter inom släktet Chara är inter- 
nodcellen omgiven av ett antal längsgående cell
rader som bildar en bark (fig 1). Utformningen av 
dessa cellrader och av de taggar som ofta finns på 
dem är viktiga kriterier vid bestämningen. Bark
cellernas struktur syns oftast från sidan. Om inte 
måste man göra tvärsnitt med en vass sax. Om an
talet barkrader är lika stort som antalet grenar 
kallas barken för haplostich (enradig). Av våra 
arter tillhör endast Chara canescens (fig 1A) 
denna grupp. Vid diplostich (tvåradig) bark finns 
dubbelt så många (fig IB, C), vid triplostich (tre- 
radig) tre gånger så många barkrader som grenar 
(fig ID). Om alla cellraderna har samma tjocklek 
kallas barken för isostich (fig 33H). Består barken 
av tunna och tjockare cellrader kallas den för 
heterostich (fig 33G).

Många CAara-arter har taggar, som kan vara 
längre eller kortare än stammens diameter eller 
vara utvecklade som korta papiller. De kan sitta 
enstaka eller i knippen på två eller tre. Hos som
liga diplosticha arter sitter taggarna på de ut

skjutande barkcellsraderna (tylacanth bark, fig 
IB), hos andra på de nedsänkta barkcellsraderna 
(aulacanth bark, fig 1C).

På noderna, varifrån grenarna utgår, finns 
ytterligare taggar. De heter svepeceller eller stipu- 
larer och bildar oftast två kransar (fig 2A). Hos 
somliga arter finns dock bara en krans (fig 2B), 
och svepeceller saknas hos Nitella, Tolypella och 
Nitellopsis (fig 2C).

Hos de flesta Chara-arterna (undantag C. de- 
nudata, C. bauen och C. braunii) har även gre
narna bark (ändcellen är dock alltid naken). Där 
cellerna gränsar mot varandra finns små tagg- 
formiga celler, braktéer (fig 3A). Hos Chara och 
Lamprothamnus hittar man alltid flera braktéer 
vid varje cellgräns. Nitellopsis har bara en, och 
Nitella saknar helt braktéer (fig 3B).

De flesta kransalger är tvåkönade (sambyg- 
gare), men några arter inom släktena Chara och 
Nitella samt Nitellopsis obtusa är enkönade 
(tvåbyggare). Fortplantningsorganen (gametangi- 
erna) hittar vi på grenarna (fig 3A, B). De hanliga
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A B C
Fig 2. Skottspetsen med svepecellerna (s) hos kransalger. - A: Svepeceller i två rader (Chara tomentosa). B: Svepe- 
celler i en rad (C. braunii). - C: Svepeceller saknas (Nitella flexilis).

(,anteridierna) är klotformiga och ofta påfallande 
röda eller orange. De honliga (oogonen) består av 
en stor, oval äggcell (oospor) omgiven av 5 spiral- 
formade höljeceller (fig 4A). På oogonets topp 
bildar dessa celler en liten krona (coronula, fig 
4A) som består av 5 (Chara, Lamprothamnus, 
Nitellopsis) eller 10 (Nitella, Tolypella) celler. 
Höljecellerna lossnar i regel vid mognaden och 
oosporen blir brun till svart. Rester efter höljecel
lerna finns kvar i form av spirallister på sporen (fig 
4B). Hos Nitellopsis stannar höljecellerna kvar 
och kalkinkrusteras (fig 18G). Sådana oosporer 
med permanent bark hittar man fossilt. De kallas 
då för gyrogoniter. Hos många arter inom släktet 
Chara omges de mogna oosporerna av ett vitt 
kalkskikt (fig 281).

Råd vid bestämning och insamling

Characeer kan inte alltid kännas igen på sitt 
makroskopiska utseende, eftersom växtsättet 
varierar kraftigt beroende på växtplatsen. Man 
behöver därför ett preparermikroskop eller åt
minstone en bra lupp. Hos gamla exemplar och 
djupvattensformer kan det vara svårt att hitta de 
typiska karaktärerna. Det är bäst att använda

unga skott vid bestämningen. Några arter, t ex 
Chara tomentosa och Nitellopsis obtusa, kan man 
dock känna igen direkt.

Även växtplatsen kan vara till hjälp. Släktet 
Chara (förutom C. delicatula, C. globularis och C. 
braunii) förekommer främst i hårt (kalkrikt) eller 
bräckt vatten och dessa arter är ofta kraftigt kalk- 
inkrusterade. Tolypella-arterna. är begränsade till 
hårt eller bräckt vatten. Nitella förekommer 
främst i mjukt (kalkfattigt) vatten och arterna är 
sällan kalkinkrusterade. Några arter finns endast i 
havet (Tolypella nidifica, Lamprothamnus papu- 
losum, Chara canescens, C. horrida, C. baltica, C. 
connivens), andra både i havet och i sötvatten 
(Chara tomentosa, C. aspera). Övriga arter är mer 
eller mindre begränsade till sötvatten. I Sverige 
förekommer dock några i Bottenviken, där salt
halten ofta är mycket låg.

När man skall bestämma om arten är en- eller 
tvåkönad måste man vara försiktig. Anteridierna 
mognar ofta före oogonen och har lossnat på 
äldre exemplar, medan oogonen är mycket små på 
yngre exemplar och lätt kan förbises. Det är där
för bäst att undersöka flera plantor.

I allmänhet är barkens utseende (diplostich 
eller triplostich) och taggarnas placering (aul-
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Fig 3. Olika typer av fertila grenar. - A: Släktet Chara. 
Gren oförgrenad, med bark och braktéer (b). Oogonet 
(o) sitter ovanför anteridiet (a). - B: Släktet Nitella. 
Gren förgrenad, utan bark och braktéer. Oogonet (o) 
sitter nedanför anteridiet (a).

acanth eller tylacanth) bra bestämningskriterier. 
Enstaka exemplar kan dock ha avvikande ut
seende. På Gotland hittar man ofta exemplar som 
skulle betecknas som Chara contraria om man går 
efter taggarnas anordning men som i övrigt över- 
enstämmer med C. vulgaris. Vi rekommenderar i 
sådana fall att lita mer på växtens generella karak
tär än på en enda nyckelkaraktär. I denna nyckel 
har vi om möjligt angett flera arttypiska känne
tecken. Vi hoppas att detta i kombination med 
figurerna skall ge en fyllig bild av växten.

Mellan vissa arter är övergångsformer inte säll
synta. T ex har somliga plantor tagglös bark som 
Chara globularis men förlängda svepeceller som 
C. delicatula. Även plantor som har papillartade 
taggar som delicatula men korta svepeceller som 
globularis hittas i Sverige. Övergångsformer finns 
även inom hispida-gruppen (Chara intermedia, C. 
polyacantha, C. rudis, C. hispida). Artavgräns- 
ningen är osäker inom characeerna, och den taxo- 
nomiska indelningen har reviderats flera gånger. 
Vi följer Corillions (1957) indelning, men sista 
ordet är ännu inte sagt!

Sterila exemplar tillhörande artparen Nitella 
capillarislsyncarpa och N. flexilis/opaca går ofta 
inte att bestämma. Man kan dock reducera antalet 
obestämbara insamlingar om man i fält noga letar 
efter fertila exemplar. Annars kan växtplats, års
tid och habitus vara till hjälp.

Det går bra att samla in och pressa kransalger 
för herbarier. Men då bör man inte ta upp en hel 
klump ur vattnet och pressa. Det är omöjligt att se 
de arttypiska karaktärerna då! Istället bör man 
plocka ut enskilda plantor och lägga upp dem 
separat på herbariepapperet. Enklast sker detta 
genom att man låter växten vila på papperet i en 
skål med vatten. Papperet bör ligga på ett fast un
derlag, t ex en glasskiva. Papperet med växterna 
drar man sedan sakta upp ur vattnet. Därefter 
torkar man växterna mellan gråpapper.

Vill man bestämma herbarieexemplar som lig
ger för tätt kan man separera växterna lätt efter 
att ha lagt dem i vatten. Om växterna är kraftigt 
kalkinkrusterade är det ofta svårt att känna igen 
de typiska karaktärerna. Kalken försvinner om 
man lägger växterna ett tag i en svag ättikslösning. 
Därefter sköljer man av dem och pressar dem som 
beskrivet.

Nyckel till slaktena
1 Åtminstone de översta grenarna förgrenade [obs

Nitella translucens (fig 14E) har mycket korta för
greningar som ofta är avfallna på äldre grenar]; 
utan braktéer, svepeceller, bark och taggar 2

- Inga grenar förgrenade; med braktéer och oftast 
med svepeceller; bark och taggar finns ibland 3

2 Grenar en eller flera gånger gaffelgrenade (fig
10F); utseende regelbundet fräkenaktigt. Gamet- 
angier oftast glest spridda, sällan i täta huvuden 
(fig 10B) i skottens spets. Sötvatten (N. hyalina 
och N. ftexilis dock i Bottenviken). En- och två- 
könade; anteridier bredvid eller ovanför oogo- 
nen Nitella, sid 123

- Grenar med lång huvudstråle och korta förgre
ningar vid basen; översta grenar sammandragna 
till täta nystan; långa grenar i de nedersta kran
sarna; utseende oregelbundet (fig 17F). Game- 
tangier oregelbundet grupperade i nystan. Salt- 
och sötvatten. Tvåkönade; anteridier bredvid 
eller ovanför oogonen Tolypella, sid 123

3 Skottspets sammandragen, tät, rävsvansliknande 
(fig 19A). Liten, späd, 4— 15(—30) cm hög. Utan 
bark; svepecellskrans enradig; braktéer långa, 
spretande, 4-8 per grennod. Tvåkönad; anteri
dier ovanför oogonen. Enbart i Östersjön

Lamprothamnium papulosum, fig 19
- Skottspets ej rävsvansliknande. Salt- eller söt

vatten 4
4 Utan svepeceller och taggar; stam utan bark; 1

till 2 par långa, grenlika braktéer på varje gren 
(ofta avfallna, men fästpunkten synlig). Upp till 
100 cm hög eller mer, kraftig, slät, glest förgre
nad (fig 18A); stamdiameter 1-2 mm. Vid basen 
ofta med vita, stjärnformiga reservkroppar (fig 
18F). Enkönad; gametangier sällsynta. Oftast i 
större sjöar, sällan i utsötade havsvikar eller i 
dammar Nitellopsis obtusa, fig 18
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- Med svepeceller och ofta med taggar; stam med 
bark (undantag C. braunii, fig 24, och C. denu- 
data, fig 30); 4-8 braktéer, ibland mycket korta, 
vid varje nod på grenarna. 10-100 cm höga eller 
mer, ofta sträva. Reservkroppar annorlunda eller 
saknas. En- och tvåkönade; anteridier nedanför 
oogonen Chara, sid 123

SVENSK BOT. TIDSKR. 84 (1990)

Släktet Nitella
1 Grenar vid varje nod i två kransar, de övre långa,

2-4 gånger förgrenade, de nedre korta, 1-2 
gånger förgrenade. Unga grenar omgivna av tätt 
slemhölje. Finska skärgården; hittills inte funnen 
i Sverige N. hyalina, fig 9

- Grenar liklånga, i en krans 2
2 Grenar förgrenade en gång 3
- Grenar förgrenade flera gånger; ändavsnittet be

står av två celler, av vilka den yttersta bildar en 
kort, smal spets (fig 10G)

3 Kraftig; stamdiameter 1-2 mm, grenarna knap
past tunnare. Grenar på toppen med mycket 
korta, tvåcelliga, lätt lossnande förgreningar. 3-5 
grenar per krans. Fertila grenar sammandragna
till täta, skaftade huvuden N. translucens, fig 14

- Fintrådig; stamdiameter oftast mindre än 1 mm.
Grenarnas ändavsnitt encelligt, trubbigt koniskt 
eller tillspetsat (fig 7H) 4

4 Gametangier i slemhölje. Enkönade; gametangi-
er oftast rikliga. Mognadstid vår-sommar, dör, 
tidigt. Främst i små, grunda vatten 5

- Gametangier utan slemhölje. En- eller två
könade; gametangier ofta sparsamma. Mognads
tid sommar-höst, oftast kvar till hösten. I sjöar 
och småvatten 6

5 Honplantans fertila grenar oförgrenade. Slem
hölje tydligt. Oospor svart, glänsande, med otyd
liga spirallister. Mognadstid sommar. Sällsynt

N. syncarpa, fig 12
- Honplantans fertila grenar förgrenade. Slem

hölje otydligt (men växten fastnar på herbarie- 
papperet). Oospor mörkbrun med breda spiral
lister. Mognadstid vår. Sällsynt N. capillaris, fig 6

6 Tvåkönad (men anteridierna lossnar lätt!). Över
sta grenar korta och styva, trattlikt utstående; 
nedersta mjuka och längre. Gametangier mörkt 
brungröna. Mognadstid höst. Vanlig i hela Sve
rige N. flexilis, fig 7

- Enkönad. Översta grenar ofta riktade åt ett håll,
mjuka, huvudlikt sammandragna. Anteridier 
orange. Mognadstid tidig sommar. Vanlig i hela 
Sverige N. opaca, fig 11

7 Späd, ofta endast 2-3 cm hög, om högre ändå
mycket klen (ser ofta ut som en härva av tunna 
trådar med enstaka mycket små huvuden). 
Gametangier med slemhölje, vid nedersta förgre
ningen N. batrachosperma, fig 5

- Kraftigare, gametangier utan slemhölje 8
8 Grenar i täta, klot- eller halvklotformiga kransar 

i pärlbandsliknande rad på en tunn stam. Gamet
angier aldrig vid nedersta förgreningen

N. tenuissima, fig 13

Fig 4. A: Oogon med höljeceller och coronula (c) hos 
Chara braunii. - B: Oospor utan coronula hos C. 
braunii.

- Glesare; klotformiga kransar saknas eller finns 
endast i skottens spets. Gametangier kan finnas
vid alla förgreningar 9

9 Späd, böjlig, oftast mindre än 20 cm hög; stam
mens diameter mindre än 1 mm. Oosporvägg i 
ljusmikroskop med fint punktmönster

N. gracilis, fig 8
- Robust, styv, ofta 20-30 cm hög; stammens dia

meter större än 1 mm. Oosporvägg i ljusmikro
skop med fint nätmönster N. mucronata, fig 10

Släktet Tolypella
1 Grenarna slutar med en kort, taggformig cell.

Sötvatten T. intricata, fig 16
- Grenarnas ändcell ofta förlängd, trubbig, ej tagg

lik 2
2 Grenarnas ändcell oftast bred och kort. Oospo- 

rer svarta, stora, även makroskopiskt iögonen
fallande genom sin mängd. I Östersjön, ofta på 
1-2 m djup, ibland i kalkhaltiga vattensamlingar
vid havet T. nidifica, fig 17

- Grenarnas ändcell längre, ofta smalare än cellen 
innanför. Oosporer bruna, små, ej iögonenfal
lande. I sötvatten, mest på ringa djup

T. glomerata, fig 15

Släktet Chara
1 Svepeceller i en krans. Grenar utan bark. Gre

narna hopsnörda vid noderna (fig 24D) och där 
oftast påfallande mörka 2

- Svepeceller i två kransar. Grenar åtminstone
nertill med bark (ej hos C. denudata, fig 30). 
Grenarnas noder ej hopsnörda eller mörka 3

2 Stam utan bark. Dammar och andra småvatten
C. braunii, fig 24

- Stam med fint streckad triplostich bark och en
staka spetsiga taggar. Flittills endast ett fynd i 
Sverige C. baueri, fig 23

3 Stam med rudimentär diplostich bark direkt 
under noderna; grenar utan bark. 1 Norden hit
tills endast funnen en gång i Danmark

C. denudata, fig 30
- Stam med bark; grenar åtminstone nertill med 

bark 4
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4 Haplostich. Stam genomskinlig; taggar talrika, i 
knippen, spetsiga, ofta längre än stammens dia
meter. Kransar talrika, kortgrenade, klotfor-
miga. Enkönad; endast honplantor har hittats i 
Sverige. I Östersjön C. canescens, fig 25

- Diplostich eller triplostich 5
5 Diplostich; barken ofta vriden som ett rep,

ibland ojämnt utvecklad 6
- Triplostich; bark regelbundet finstreckad 18
6 I havet och brackvatten. Kraftiga arter (stam

mens diameter 0,5-2 mm); braktéer långa
- Endast i sötvatten 10
7 Tylacanth; taggar oftast enstaka, oftast kortare

än stammens diameter 8
- Aulacanth; taggar talrika, oftast längre än stam

mens diameter, i knippen. 9
8 Växten grön. Kalkinkrustering ej synlig; åtmin

stone grentopparna glasartat genomskinliga. 
Taggar smala. Grenarnas barklösa toppcell ofta 
förlängd. 3-80 cm. Tvåkönad C. baltica, fig 22

- Brunaktig, skottspets rödaktig; oftast kraftigt 
kalkinkrusterad; gör ett styvt och spretigt in
tryck. Taggar korta, tjocka. Grenarnas ändcel- 
ler ibland påfallande svullna. Enkönad. Anteri-
dier stora, intensivt röda C. tomentosa, fig 39

9 Svepeceller i fler än två, hopgyttrade kransar. 
10-40 cm C. horrida, fig 34

- Svepeceller i två distinkta kransar. Oftast större
än 40 cm. Huvudsakligen i sötvatten, någon 
gång i brackvatten C. hispida, fig 33

10 Kraftiga, ofta styva växter (fig 33A); de flesta 
taggar i knippen; stam (0,8—) 1—4 mm i diameter 11

- Späda, mjuka växter (fig 27A); taggar enstaka;
stam 0,5—1(—2) mm i diameter 15

11 Aulacanth 12
- Tylacanth 13

12 Taggar talrika, långa, i knippen på 2-3, ofta 
stjärnformat placerade. Svepeceller och brak
téer långa. Bark tydligt aulacanth, de tunna 
raderna dock inte täckta av de tjocka. Barken 
lossnar ibland oregelbundet från centralcellen

C. hispida, fig 33
- Taggar korta, tunna. Svepeceller och braktéer

oansenliga. De tjocka barkcellraderna täcker 
nästan de tunna C. rudis, fig 37

13 Brunaktig, skottspets rödaktig; gör ett styvt och
spretigt intryck. Taggar tjocka, ej längre än 
stammens diameter. Grenarnas ändceller ibland 
påfallande svullna. Enkönad. Anteridier stora, 
intensivt röda C. tomentosa, fig 39

- Grön; taggar långa, smala. Tvåkönad 14
14 Taggar längre än stammens diameter, borstlika,

i knippen C. polyacantha, fig 36
- Taggar kortare än stammens diameter, glesa

[övergångsformer till C. polyacantha betecknas 
som C. aculeolata] C. intermedia, fig 35

15 Aulacanth, ibland isostich. Unga exemplar

oftast med långa, fjäderlikt anordnade brak
téer. Silhuett tät 16

- Tylacanth, ibland isostich. Braktéer korta. Sil
huett gles. Särskilt de översta grenarna ofta 
inåtböjda 17

16 Grenar 1-2 cm långa, ofta utåtböjda. Stam 
oftast mindre än 0,8 mm i diameter. Anteridier 
300-360 /um. Gametangier rikliga, alltid både 
anteridier och oogon tillsammans. Allmän

C. vulgaris, fig 40
- Grenar 0,4-1 cm långa, i de översta kransarna 

inåtböjda så att det bildas ett klotformat huvud.
Stam 0,8-1,5 mm i diameter. Anteridier 420- 
480 /xm. Oftast enbart anteridier eller enbart 
oogon vid grenarnas noder. Sällsynt [över
gångar till C. vulgaris finns] C. crassicaulis, fig 28

17 Grenar 0,5-3 cm långa. Allmän [övergångar till
C. vulgaris finns] C. contraria, fig 27

- Trådlik; grenar 0,05-1 cm långa, jämfört med
internoderna (4-10 cm långa) extremt korta. 
Sällsynt C. filiformis, fig 31

18 Utan eller med små papillartade taggar 19
- Taggar täta, minst lika långa som stammens dia

meter 21
19 Enkönad. Hanplantans grenar böjda mot stam

men så att de bildar ett klot. Anteridier påfal
lande stora, röda. I Sverige hittills endast fun
nen i Östersjön C. connivens, fig 26

- Tvåkönad. Grenar inte tydligt böjda mot stam
men. Allmänna arter. Sötvatten (C. globularis 
någon gång i brackvatten) 20

20 Översta svepeceller långa, böjda mot grenarna; 
taggar små, papillartade. Ibland med mångcel- 
liga reservkroppar på rhizoiderna [övergångar
till C. globularis finns] C. delicatula, fig 29

- Alla svepeceller mycket korta, papillartade;
inga taggar; växten slät C. globularis, fig 32

21 Tvåkönad. Taggar i knippen. Bark oregelbun
den, delvis diplostich. Reservkroppar på rhizoi
derna ej runda. Sällsynt; endast i klara, kalla 
vatten i norra och mellersta Sverige

C. strigosa, fig 38
- Enkönad. Bark regelbunden; barkceller med

taggar framträdande 22
22 Taggar enstaka. Ofta vita, runda reservkroppar 

på rhizoiderna. Östersjön och sötvatten, allmän
C. aspera var. aspera, fig 20

- Taggar i knippen. Sällsynt
C. aspera var. curta, fig 21
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Fig 5. Nitella batrachosperma (Reich.) A. Br. - A: Exemplar från kalkfattig oligotrof sjö, X 1. - B: Exemplar från 
kalkrik mesotrof sjö, X l.-C: Äldre krans med förgrenade grenar, x 10. -D: Skottspets av B, x 8. -E: Tätt huvud, 
x 25. - F: Gren, x 25. - G: Oospor, x 75.

Rättelse. - När vi publicerade våra fynd av Tolypella glomerata från Skåne och Öland (1989, Svensk 
Bot. Tidskr. 83: 196-198) hade vi tyvärr missat att ett nyare fynd från Gotland redan hade publicerats 
av Bengt Pettersson (1964, Bot. Notiser 117: 133-140). Vårt påstående att våra fynd är de första i Sve
rige på 1900-talet är således fel. Även Bengt Pettersson påpekade att T. glomerata endast uppträder 
sporadiskt. Liksom vi antog han att artens oosporer kan vila länge i marken och att de gror enbart 
under speciella meteorologiska förhållanden.
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Fig 6. Nitella capillaris (Krok.) J. Groves & B.-W. - A: Kompakt exemplar, x 0,7. - B: Glest exemplar, x 4. - 
Skottspets av glest exemplar, honplanta, x 7. - D: Skottspets av glest exemplar, hanplanta, x 7. - E: Krans, he 
planta, x 13. - F: Oospor, x 65. - G: Grenspets, x 35.

3 O
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Fig 7. Nitella flexilis Ag. - A: Normalform, x 1. - B: Djupvattenform, x 1. - C: Skottspets av A, x 10. - D: Skott
spets avf. capituligera, X 10.-E: Oospor, x 60.-F: Unga gametangier, x 15.-G: Gametangier vid oogonets mog
nad, x 15. - H: Grenspets, x 30.
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Fig 8 (ovan). Nitella gracilis Ag. - A: Långsträckt exemplar, x 1. - B: Skottspets av A, x 30. - C: Översta krans av 
A, x 40. - D: Grenar av A, x 6. - E: Kompakt exemplar, x 1. - F: Skottspets av E, x 6. - G: Grenspets, x 40. - 
H: Oospor, X 75.

Fig 9 (till höger). Nitella hyalina (DC) Ag. - A: Ung planta, x 1. - B: Äldre planta, x 1. - C: Skottspets, x 7. - D: 
Krans med de två olika grenformerna, x 8. - E: Fullt utvecklad gren, X 14. - F: Oospor, x 80.
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Fig 10. Nitella mucronata (A. Br.) Miquel. - A: Normalform, x 0,5. - B: Huvudbildande (f. heteromorpha), X 1. - 
C: Form från rinnande vatten, x 1. - D: Skottspets av A, x 6. - E: Skottspets av C, x 6. - F: Fertil gren, x 12. - 
G: Grenspets, x 30. - H: Oogon med förlängd ”näbb”, x 50. - I: Oospor, x 75.
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Fig 11. Nitella opaca Ag. - A: Form från grunt vatten, x 0,5. - B: Skottspets, x 1. - C: Djupvattenform, X 0,5. - 
D: Skottspets med grenarna riktade åt ett håll, x 4. - E: Skottspets av form från rinnande vatten, x 5. - F: Gren, 
honplanta, x 4. - G: Isolerade kransar ur ett huvud, x 5. - H: Ungt oogon, x 15. -1: Oospor, x 50. - J: Grenspets, 
x 15.
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Fig 12. Nitella syncarpa (Thuill.) Chevallier - A: Fertil honplanta, X 1. - B: Skottspets, honplanta, X 7. - C: Skott
spets, hanplanta, X 7.-D: Gren, honplanta, x 20. - E: Gren, hanplanta, X 20. - F: Oospor, X 50.
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Fig 13. Nilella tenuissima (Desv.) Kütz. - A: Habitus i djupt (vänster) och grunt (höger) vatten, x 0,5. - B: Skott
spets, x 6.-C: Gren, x 15.-D: Krans ovanifrån, x 6.-E: Gametangier, x 40.-F: Oogon, x 75.-G: Oospor, 
x 75.
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Fig 14. Nitella translucens Ag. - A: Exemplar med långa skott, x 0,5. - B: Kompakt exemplar, x 0,5. - C: Fertilt 
skott, x 1. - D: Fertila kransar, x 12. - E: Grenspets, x 25. - F: Reducerad krans från ett långt skott, x 25. - G: 
Spetsen av ett långt skott, x 25. - H: Oospor, x 70. - I: Gametangier på grenspetsen, x 25.
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Fig 15. Tolypella glomerata v. Leonh. — A: Habitus, x 1. — B: Skottspets, x 6. - C: Fertila grenar, x 12. D. Lång
sträckt exemplar, x 0,5. - E: Planta strax efter groning, x 1. - F: Oogon, x 50. - G: Oospor, x 50.



136 I. Blindow och W. Krause SVENSK BOT. TIDSKR. 84 (1990)

mm

■HI

MM

Fig 16. Tolypella intricatei v. Leonh. - A: Mogen planta, x 0,5. - B: Skottspets av ung planta, x 12 - C Fertil eren 
spor x 35 Anteridlum (med stJalk) och två °°g°n, x 30. - E: Stort oogon, x 35. - F: Litet oogon, x 35. - G: Oo-
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Fig 17. Tolypella nidifica v. Leonh. - A: Habitus, x 0,5. - B, C: Skottspetsar, x 6. - D: Reducerad form, under 
senaste tiden vanlig i Östersjön, x 0,5. - E: Planta strax efter groning, x 0,5. - F: Grenar, x 10. - G: Oogon, x 35. 
- H: Oospor, x 35.
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Fig 19 (ovan). Lamprothamnium papillosum J. Groves - A: Fullt utvecklad planta, X 0,5. - B: Skottspets av A, X 
8. - C: Grenar med unga (ovan) och gamla (nere) gamtetangier, x 15. - D: Ungt oogon, x 30. - E: Oospor, x 30. 
-F: Dvärgplanta ur ett vattenfyllt hjulspår, x 1G: Planta med förlängda internoder, x 1. - H: Bulbiller, x 8.

Fig 18 (till vänster). Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves - A: Habitus, X 0,5. - B: Tre typiska sterila kransar, X 1. 
- C: Krans, honplanta, x 4. - D: Krans, hanplanta, x 4. - E: Förtjockningar vid grenarnas bas, x 3. - F: Reserv
kroppar, x 6. - G: Oospor med höljeceller från sidan (vänster) och ovanifrån (höger), x 25. - H: Oospor, hölje
celler avlägsnade, x 25.
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Fig 20. Chara aspera Deth. ex Willdenow var. aspera. - A: Habitus, x 0,9. - B: Skottspets, hanplanta, X 6. - C: 
Skottspets, honplanta, x 6. - D: Gren, hanplanta, x 6. - E: Gren, honplanta, x 6. - F: Stam i tvärsnitt, x 30. - G: 
Bark, taggar, svepeceller, x 15. - H: Oogon, x 45. - I: Oospor, x 45. - J: Bulbiller, x 12.
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Fig 21. Chara aspera var. curta (Br.) R. D. Wood - A: Djupvat- 
tenform, x 0,5. - B: Skottspets, x 8. - C: Planta från grunt vatten, 
x 2,5. - D: Bark med taggar, X 30. - E: Stam i tvärsnitt, x 30.
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Fig 22 (ovan). Chara haltica Bruz. - A: Skottspets av ett exemplar från Östersjön, x 3. - B: Gren av A, x 7. - C: 
Bark, taggar, svepeceller, x 11.-D: Stam i tvärsnitt, x 30.-E: Oospor, x 50.-F: Bulbill, x 15.

Fig 23 (till höger). Chara baueri A. Br. - A: Habitus, x 4. - B: Ung gren, x 8. - C: Äldre gren, x 5. - D: Bark. tag
gar, svepeceller, x 13. - E: Oogon, x 30. - F: Oospor, x 30. - G: Stam i tvärsnitt, x 13.
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Fig 24. Cham braunii Gmelin - A: Habitus, Xl.-B: Kompakt växtsätt, x 1. - C: Gammal gren, X 4. - D: Gren
spets, x 8. - E: Svepecellskrans, x 8. - F: Oospor, x 30. - G: Oogon, x 30.
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Fig 25. Chara canescens Loiseleur, honplanta - A: Exemplar från 1 m djup, x 0,4. - B: Exemplar från 20 cm djup, 
x 1. - C: Skottspets, x 4. - D: Gren, x 12. - E: Stam i tvärsnitt, x 12. - F: Bark, taggar, svepeceller, x 12. - G: 
Oogon, x 45. - H: Oospor, x 45.
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Fig 26 (ovan). Chara connivens Salzm. - A: Gles honplanta, x 0,7. - B: Gles hanplanta, X 0,7. - C: Tätt förgrenad 
hanplanta, X 0,7. - D: Gren av honplanta, X 7. - E: Gren av hanplanta, x 12. - F: Bark, svepeceller, x 30. - G: 
Oogon, x 45. - H: Oospor, x 45.
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Fig 27 (till höger). Chara contrario Kütz. - A: Habitus (storvuxen djupvattenform), X 0,4. - B: Skottspets, x 13. - 
C: Gren, x 20. - D: Stam i tvärsnitt, x 20. - E: Skottspets av var. hispidula A. Br., x 13. - F: Stam av E i tvärsnitt, 
x 20. - G: Litet oogon, x 40. - H: Stor oospor, x 40. - I: Gammal krans med oogon, x 3.
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Fig 29 (ovan). Chara delicatula Kütz. - A: var. bulbillifera, x 0,8. - B: var. verrucosa, x 1,5. - C: var. annulata, x 
1,5. - D: Gren av var. verrucosa, x 8. - E: Gren av var. annulata, x 15. - F: Bark, taggar, svepeceller, x 15. - G: 
Coronula, x 40. - H: Oospor, x 55. -1: Bulbiller, x 55.

i

Fig 28 (till vänster). Chara crassicaulis Schleicher - A: Flabitus, x 0,5. - B: Skottspets, x 6. - C: Äldre krans, x 13. 
- D: Grenar med tätt placerade gametangier, x 13. - E: Grenar med glest placerade gametangier, x 13. - F: Bark, 
taggar, svepeceller, x 20. - G: Stam i tvärsnitt, x 30. - H: Oogon, x 40. - I: Oospor med kalkskikt, x 40. - J: Oo
spor, kalkskikt avlägsnat, x 40.
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Fig 30. Chara denudata A. Br. - A: Habitus, X 1. - B: Skottspets, x 6. - C: Del av fertil gren, X 20. - D: Krans med 
barkrudiment, X 25. - E: Oogon, X 35. - F: Oospor med kalkskikt, x 35. - G: Oospor, kalkskikt avlägsnat, X 35.
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Fig 31. Chara filiformis Hertzsch - A: Habitus, X 0,7. - B: Skottspets, X 7. - C: Bark, taggar, svepeceller, x 20. - 
D: Fertil krans, x 12. - E: Steril krans från stammens bas, x 6. - F: Oogon, x 45. - G: Oospor, x 45.
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Fig 32. Chara globularis Thuill. - A: Normalform, X 0,5. - B: Fintrådig form, x 0,5. - C: Djupvattenform, X 0,5. 
- D: Skottspets av A, X 6. - E: Gren, x 6. - F: Bark, svepeceller, x 12. - G: Stort oogon, x 40. - H: Liten oosnör, 
x 40. - I: Coronula, x 30.
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Fig 33. Chara hispida L. — A: Habitus, x 1. — B: Skottspets, x 4. — C: Grenar med unga (höger) och gamla (väns
ter) gametangier, x 4. — D: Grenspets, x 10. - E: Bark, taggar, svepeceller, x 6. — F: Oregelbundet lossnade bark
celler, x 6. — G: Ung, tydligt aulacanth stam i tvärsnitt, x 12. - H: Gammal, otydligt aulacanth stam i tvärsnitt, x 
12. - I: Oospor, x 35.
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Fig 34 (ovan). Chara horrida Wahlstedt- A: Kompakt skottspets, x 4. - B: Långsträckt internod, x 4. - C: Grenar 
av B, x 7. - D: Grenspets, x 35. - E: Taggknippe, x 17. - F: Svepeceller, x 8. - G: Stam i tvärsnitt, x 14. - H: 
Coronula, x 80. -1: Oospor, x 40.

saga

Mimm

Fig 35 (till höger). Chara intermedia A. Br. - A: Habitus, x 1,5. - B: Gren, x 4. - C: Bark, taggar, svepeceller till 
ett ungt internod, x 20. - D: Ungt internod i tvärsnitt, x 30. - E: Bark, taggar, svepeceller till ett äldre internod, X 
20. - F: Gammalt internod i tvärsnitt, x 35. - G: Oogon, x 45.
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Fig 36. Charapolyacantha A. Br. - A: Långgrenig form, x 2,5. - B: Kortgrenig form, x 2,5. - C: Del av gren av A 
x 10. - D: Grenspets avA^x7.-E: Fertil gren av B, x 4. - F: Rörformad barkcell med taggknippen av B x 12 - 
G: Coronula, x 35. - H: Oospor, x 35. - I: Stam i tvärsnitt, x 12. PP ’
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Fig 37. Chara rudis v. Leonh. -A: Habitus, x 1. - B: Skottspets, X 5. - C: Del av fertil gren, x 10. - D: Stam i tvär
snitt, x 40. - E: Bark, taggar, svepeceller, x 20. - F: Oospor, x 45.
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Fig 38. Chara strigosa A. Br. - A: Habitus, x 5.-B: Grenar, x 15. -C: Bark, taggar, svepeceller x 20 -D- Stam 
i tvärsnitt, x 45. - E: Oogon, x 30. - F: Oospor, x 30.
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Fig 39. Chara tomentosa L. - A: Hanplanta, x 0,8. - B: Honplanta, x 0,8. - C: Skottspets, x 8. - D: Gren, han
planta, x 10. - E: Gren, honplanta, X 10. - F: Bark, taggar, svepeceller, x 20. - G: Oospor, X 30.

UWM
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üm

Fig 40. Chara vulgaris L. - A: Habitus, x 2. - B: Fertila grenar, X 10 (vänster), x 6 (höger). - C: Steril gren, X 6. 
- D: Bark, taggar, svepeceller, korttaggig form, X 18. - E: Bark, taggar, svepeceller, långtaggig form x 22. - F: 
Stam i tvärsnitt av E, x 35. - G: Oogon, x 25. - H: Oospor med kalkskikt, x 35. -1: Oospor) kalkskikt avlägsnat.
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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: Tngelög m fl 1984'.

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

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. / 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: Klädens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

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

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

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

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

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