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Egendomliga blommor från medelhavsländerna: 
Cynomorium coccineum
KÅRE ARNSTEIN LYE

Lye, K. A. 1991: Egendomliga blommor från medelhavsländerna: Cynomorium coccineum. 
[Strange flowering plants from the Mediterranean area: Cynomorium coccineum.] Svensk 
Bot. Tidskr. 85: 1-6. Lund. ISSN 0039-646X.
A detailed description is given of the strange Mediterranean and Central Asian flowering 
plant Cynomorium coccineum L. Differences in its systematic positions in various taxonomic 
works are outlined, as well as its distribution and uses.
Kåre Arnstein Lye, Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbruksh0gskole, Post
boks 14, N-1432 Ås-NLH, Norge.

I en serie artiklar ska vi beskriva några växter, 
som åtminstone för oss skandinaver förefaller 
egendomliga. Den första är en svampliknande 
växt, som man då och då kan träffa på i medel
havsområdet och i Centralasien, Cynomorium 
coccineum L. Det var Carl von Linné (Linnaeus 
1753) som först gav den mörkt purpurfärgade 
parasiten detta namn. Redan tidigare hade Pietro 
Antonio Micheli (1729) beskrivit och avbildat väx
ten under namnet Cynomorium purpureum offici- 
narum.

Det finns ännu äldre beskrivningar och illustra
tioner av växten, men där blir den uppfattad som 
en svamp, Fungus typhoides liburnensis (Tillandz 
1683). Och nog kan växten påminna om en 
svamp, om man inte lägger märke till alla de små 
ståndarna, som täcker det mesta av ytan på den 
ovanjordiska delen.

Det latinska släktnamnet Cynomorium 
kommer från det grekiska ordet cynomorion, som 
betyder hundens könsorgan. Artnamnet cocci
neum betyder scharlakansröd. Det latinska 
namnet ger en god beskrivning av växtens ovan
jordiska delar.

Morfologi

En flerårig växt med rikt förgrenade, fjälliga jord
stockar, som går ner till två meters djup. Den pa
rasiterar med hjälp av haustorier på rötter av flera 
olika saltväxter, t ex Arthrocnemum glaucum

(Delile) Ung.-Sternb., Atriplex halimus L., 
Suaeda vera J. F. Gmelin och flera arter av släktet 
Tamarix.

Det ovanjordiska, blombärande skottet är 
klubblikt och kompakt, oftast 10-20 cm högt och 
2-5 cm tjockt (fig 1 A, 2). Det är mörkt purpur- 
färgat, oregelbundet cylindriskt och ofta tjockast 
på mitten, ibland något tillplattat och då upp till 6 
cm brett. Den nedersta tredjedelen är steril, den 
översta delen bär tusentals små blommor.

Spridda över hela skottet sitter fullt av tre
kantiga, fjällaktiga blad, 5 mm långa och 5-8 mm 
breda. De sitter ganska regelbundet med 1 cm 
avstånd från varandra. Bladen på den fertila delen 
av skottet skrumpnar bort under blomningen, 
men de på den nedersta delen är något för- 
tjockade vid basen och sitter kvar.

Blomningen kan vara i två till tre veckor. Blom
morna är oftast enkönade, och han- och hon
blommorna sitter spridda om varandra i alla delar 
av blomställningen. Stödbladen är 3-5 mm långa, 
nederst bandformade och platta, överst utvidgade 
till en klubblik eller trekantig del, som kan vara 
tjock och fylld av en mörkt purpurfärgad vätska. 
Nederst är stödbladen färglösa eller ljust purpur
färgade, överst är de mörkt purpurvioletta till 
svarta. Överhudscellerna är rektangulära och 
långsträckta i den nedre delen, isodiametriska och 
uppsvällda så de blir närmast halvklotformade i 
den övre. Blomstjälkarna är 0,5-1,0 mm långa, 
färglösa eller skära.
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Fig 1. Cynomorium coccineum L. - A: Den ovanjordiska delen, 0,75 X. - B-D: Hanblommor, 15 X. - E-G: Hon
blommor, 15 X. - H, I: Omogen och mogen ståndare, 15 x. - Lye 14210 (Albufeira, Algarve, Portugal). Tecknad 
av Gerd Mari Lye.
Cynomorium coccineum L. - A: Habit of plant (only above-ground parts shown), 0,75 X. - B-D: Male flowers, 15 
X. - E-G: Female flowers, 15 X. - H, I: Immature and mature stamen, 15 X. - Lye 14210 (Albufeira, Algarve, Por
tugal). Drawn by Gerd Mari Lye.



SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991) Cynomorium coccineum 3

Hanblommorna (fig 1 B-D) har 3-7 kalkblad, 
en ståndare och en klubbformad, steril central
axel, kanske en ombildad pistill. Kalkbladen är 
3,5-4,0 mm långa, i den nedre delen smala, bara 
0,1-0,2 mm, och nästan färglösa. Överst är de ut
vidgade, 0,5-0,8 mm, och mörkt purpurfärgade, 
ofta något förtjockade. Ibland är de sammanväxta 
två och två vid basen. Ståndaren (fig 1 H, I) är 5- 
6 mm lång med något flattryckt ståndarsträng som 
är 0,2-0,4 mm bred och purpurfärgad nederst, 
men smalare och nästan färglös strax under stån- 
darknappen. Själva ståndarknappen är 1,2-1,5 
mm lång och 1,0-1,2 mm bred, ljusbrun till 
purpurfärgad och med gult, äggformat pollen. 
Den har två bönformade, tvådelade pollensäckar. 
Pollenkornen (fig 3) är elliptiska med tre längs- 
gående fåror, 30-40 (im långa och ca 15 /am 
breda. Ytan är nätmönstrad med rutor som är 1-2 
fim stora. Pollenkornen har två kärnor vid sprid
ningen (Steindl 1945, Hansen 1976). Den sterila 
centralaxeln, som är placerad vid sidan av stånda
ren, är 0,6-0,8 mm bred upptill och ungefär 1,5 
mm lång, färglös nederst och purpurfärgad överst.

Honblomman (fig 1 E-G) har bara en pistill, 
omgiven av 5-8 kalkblad. Dessa är 2,5-3 mm 
långa, sammanväxta nederst till ett krukformat, 
drygt 1 mm långt, nästan färglöst hölster runt 
fruktämnet. Den fria delen av kalkbladen är 1,5 
mm lång och 0,1-0,3 mm bred, färglös nederst, 
rosa till purpurfärgad i den övre delen, som ofta är 
något utvidgad. Det unga fruktämnet är 1,5 mm 
långt, lansettformat till elliptiskt och färglöst, 
utom just där stiftet sitter fästat, där det är rosa
färgat. Stiftet är ungefär 2,0 mm långt, ränn- 
formigt och purpurfärgat. Märket skiljer sig knap
past från stiftet under. Överhudscellerna på stiftet 
är överst isodiametriska och halvklotformade, 
längre ned är de rektangulära. Frukten är en liten, 
svart nöt med ett fröanlag, som är hängande och 
har ett enda, tjockt integument. Fröet har ett 
mycket litet embryo men rikligt med endosperm 
(Caruel 1876, Eberle 1965, Fagerlind 1945, 1948, 
Juel 1903, 1910, Hooker 1856, Pirotta & Longo 
1901, Weddell 1861).

Utbredning

Cynomorium coccineum är en salttolerant växt, 
som är utbredd över stora delar av medelhavs
området (fig 4), men med relativt få fynd innanför 
varje delområde (Eberle 1975, Rikli 1943). Den

*% *'■ i ' i

Fig 2. Cynomorium coccineum L. fotograferad i Albu- 
feira, Algarve, Portugal, april 1989.
Cynomorium coccineum L. photographed at Albufeira, 
Algarve, Portugal, April 1989.

är känd från södra Portugal, södra och östra 
Spanien, Ibiza, Sardinien, Sicilien, nordvästra Ita
lien, Malta, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, 
Egypten, Libanon, Syrien (Post 1933, Mouterde 
1966), Palestina och Sinai (Post 1933). Den är 
mycket sällsynt på Kanarieöarna, där den bara 
växer på Lanzarote (Hansen & Sunding 1985), 
men är mer utbredd i de torra saltstäppområdena 
i Centralasien, Mongoliet och angränsande delar 
av Sovjetunionen, Balkash, Pamir-Altai och Tian 
Shan. Dessutom finns den i Iran och Östturkestan 
(Gorshkova 1949). Den centralasiatiska förekom
sten blev tidigare ansedd som en egen art, Cyno
morium songaricum Rupr. (Gorshkova 1949).

Systematisk placering

Som nämnts räknades vår växt tidigare till svam
parna. Linné (Linnaeus 1753) förde den emeller
tid till Monoecia-Monandria tillsammans med 
Ceratocarpus (som nu räknas till mållväxterna), 
Zannichellia (hårsärv) och Callitriche (lånke). 
Detta är växter som har bara en ståndare och en
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Fig 3. Två pollenkorn av Cynomorium coccineum, ca 
2000 x, fotograferade med svepelektronmikroskop. 
Skala 10 p,m. Lye 14210 (Albufeira, Algarve, Portugal).
Two pollen grains from Cynomorium coccineum, c. 
2000 x, scanning electrone microscope photograph. 
Scale 10 /urn. Lye 14210 (Albufeira, Algarve, Portugal).

pistill i varje blomma. Numera anses de inte vara 
särskilt nära släkt med varandra.

I dag räknas Cynomorium till skilda delar av 
systemet av olika författare. Somliga anser släktet 
höra till en monotypisk familj, Cynomoriaceae, 
t ex Benson (1957), Dahlgren (1975), Gorshkova 
(1949), Melchior (1964), Pignatti (1982), Takh- 
tajan (1969) och Thorne (1983). Dahlgren (1975), 
Takhtajan (1969) och Thorne (1983) anser att 
familjen Cynomoriaceae är nära besläktad med 
Balanophoraceae och placerar familjerna nära 
varandra. Cronquist (1981, 1988), Polunin & 
Smythies (1973), Valdés (1987) och Webb (1964) 
inkluderar Cynomorium i Balanophoraceae. Där
emot menar Benson (1957) och Melchior (1964) 
att Cynomorium inte är nära besläktad med Bala
nophoraceae, utan bara har yttre likheter, upp
komna genom parallell utveckling. Denna teori 
lanserades först av Engler & Gilg (1924). De pla
cerade Cynomoriaceae i ordningen Myrtiflorae. 
Hansen (1972) anser att familjen Balano
phoraceae troligen i sig själv är föga enhetlig.

Det är den starka reduktionen av både blom
mor och vegetativa organ samt anpassningen till 
ett parasitiskt liv som gör det så svårt att placera

Cynomorium på riktigt ställe i systemet. Släktet 
skiljer sig från familjen Balanophoraceae först 
och främst genom sina översittande, epigyna, 
blommor och sitt hängande, välutvecklade frö
anlag, som är unitegmiskt och crassinucellat.

Användning

Någon ekonomiskt viktig växt har Cynomorium 
aldrig varit, utom möjligen rent lokalt, men den är 
känd som medicinalväxt sedan gammalt. På apo
teken såldes den under namnet Fungus melitens is, 
maltesersvamp. På grund av den röda färgen 
användes den som blodstillande medel, enligt 
signaturläran lika mot lika! Just den använd
ningen har ändå varit rationell, för Cynomorium 
innehåller faktiskt stora mängder garvämnen. På 
Malta var växten förr så högt skattad på grund av 
sin läkande verkan vid dysenteri, att militära 
patruller bevakade växtplatserna (Smith 1878, 
Moldenke & Moldenke 1952).

Mer överraskande är det att folk i de torra, 
asiatiska stäppområdena äter den knölformade, 
underjordiska delen för att släcka törsten (Soko
lov 1988). Den lär även ha ätits på Kanarieöarna 
(Webb & Berthelot 1849, Smith 1878). Det har 
också angivits att den skulle kunna användas till 
färgning (Sokolov 1988). Hur giftig den är, och 
om den eventuellt kan förgifta husdjur på bete, är 
ännu osäkert, men den innehåller troligen ett 
naftokinon (Greco 1959).

Det har också antytts, att Cynomorium skulle 
vara omtalad i Bibeln (Smith 1878, Moldenke & 
Moldenke 1952, Frisak 1969, Jensen 1974). I Jobs 
bok 30:4 står det ”Saltörter plocka de där bland 
snåren, och ginströtter är vad de hava till mat.” 
Men nu förhåller det sig så, att ginsten är oätlig 
och giftig. En förklaring kan vara, att det inte alls 
var rötterna av någon buske som åts, utan där
emot Cynomorium. Enligt Smith (1878) parasite
rar denna på roten till Retama raetam (Forsk.) 
Webb & Berth., en buske i ärtväxtfamiljen.

Tack. - Gerd Mari Lye har gjort teckningarna 
av Cynomorium i fält och från mikroskop. Per 
Lassen var vår entusiastiske och inspirerande 
ledare under exkursionen till Algarve våren 1989. 
Fotografiet av pollenkornen är taget vid 
AGREM, det elektronmikroskopiska laborato
riet vid Norges landbrukshpgskole. Birgitta Saebo 
har översatt den norska originaltexten.
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Fig 4. Utbredningen av Cynomorium coccineum i medelhavsområdet. Kompletterad efter Rikli 1943. 
Distribution of Cynomorium coccineum in the Mediterranean area. Supplemented from Rikli 1943.
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Botanikdagarna 1991 - Ångermanland

Nyligen utkom den första moderna provinsfloran i 
Norrland - Ångermanlands flora. Därför ter det 
sig naturligt att Svenska botaniska föreningens 
botanikdagar i år förläggs till detta landskap.

Botanikdagarna äger rum den 25-28 juli med 
samling torsdag kväll den 25:e och hemresa sön
dag fm den 28:e. Förläggningsplats blir Hola folk
högskola centralt i Ådalen. Exkursionsdagar är 
fredag och lördag.

Den ångermanländska kärlväxtfloran har till 
stora delar varit dåligt utforskad. Många insam
lingar och fyndförteckningar har heller aldrig bli
vit publicerade. Något av allt nytt som kommit 
fram och en del av det som tidigare varit känt 
kommer att uppmärksammas under de två exkur- 
sionsdagarna i Höga Kustens och Ådalens stor
slagna landskap.

Båda dagarna kommer bussutfärder att gå till 
både kusttrakterna och inlandet, så att deltagarna 
kan få uppleva så många floraaspekter som möj
ligt. Kustexkursionerna kommer bl a att ge be
kantskap med landskapets mest unika växt, i Sve
rige endast känd från Ångermanland: strand
traven Arabis petraea. Det blir besök vid havs
stränder, i sydväxtberg och nordstup med norr
landskustens enda förekomst av taggbräken Poly- 
stichum lonchitis samt en av de två kända loka
lerna nedom fjällen för purpurbräcka Saxifraga 
oppositifolia. Vidare står torrängsbackar och ravi
ner på programmet, liksom ett besök i Skule- 
skogen, norrlandskustens enda nationalpark, med 
dess vildmarksstämning och märkliga florakon-

traster. Här växer t ex kambräken Blechnum spi- 
cant, klynnetåg Juncus trifidus, skogssvingel Fes- 
tuca altissima, hassel och sötgräs Cinna latifolia i 
den geologiskt märkliga Slåttdalsklyftan.

I inlandet kommer strandhugg att göras i Åda
lens niplandskap med dess specialiserade flora, 
såsom den utrotningshotade ryska drakblomman 
Dracocephalum thymiflorum, vid vattendrag med 
glesgröe Glyceria lithuanica och på nipsippans 
enda svenska fastlandslokaler i Ramsele. Vi kom
mer också att vandra på en av de orkidérika kalk
myrarna i västra Ångermanland med massföre- 
komst av myrbräcka Saxifraga hireulus och otaliga 
varierande former i släktet Dactylorhiza.

Föreningens årsmöte äger rum fredagen den 26 
juli kl 19 på Hola folkhögskola. Efter årsmötet 
blir det ett föredrag om Ångermanlands flora. På 
torsdag kväll hålls föredrag om ångermanländska 
floravårdsaspekter och inventeringar i miljövårds
enhetens regi. För den som på egen hand vill be
kanta sig ytterligare med Ångermanlands natur 
och flora kan t ex ett besök på Ulvöarna rekom
menderas.

Priset för logi, mat och bussresor blir ca 1375 kr. 
Inkvartering i enkelrum, men även ett mindre 
antal dubbelrum finns disponibla. För exkursions
deltagare som ordnar mat och logi på egen hand 
blir kostnaden 250 kr. Förhandsanmälan krävs 
även för detta alternativ.

... forts på sid 18



Rapport från norrbotteninventeringen
LENNART STENBERG, STURE WESTERBERG och HÅKAN WITTZELL

Metodiken för inventeringen av Norrbottens kärl
växter har nu prövats under ett par år och börjar 
ta fastare form. I början användes s k krysslistor, 
där arterna på en yta eller sträcka antecknades på 
en blankett. Under senaste tiden har vi gått in för 
att ha biotopuppgifter och koordinater i anslut
ning till varje växtfynd.

Inventering av praktmaskros
1990 års första inventeringsläger hölls i norra 
Tornedalen 21-25 juni. Avsikten var att under
söka daggkåps- och maskrosfloran på de ängs
marker som fortfarande finns kvar här och var vid 
byarna. Tiden var lämplig för bägge släktena och 
ett stort antal insamlingar gjordes. Särskilt efter- 
forskades en av Tornedalens speciella prydnader, 
praktmaskros Taraxacum hjeltii (fig 1).

Praktmaskrosen tillhör sektionen hornmask
rosor T. sect. Ceratophora, som kännetecknas av 
att holkfjällen har ett hornliknande utskott eller 
en knöl i spetsen. I området finns ytterligare ett 
par hornmaskrosor, men praktmaskrosen har av
gjort de längsta hornutskotten och kan knappast 
förväxlas med någon annan art. Praktmaskrosens 
holkfjäll är upprätta och deras ljusa kant ger hol
ken ett brokigt utseende. Karakteristiskt är också 
att kantblommorna i regel saknar grå strimma på 
undersidan, vilket bidrar till att korgen ger ett 
ljusgult intryck.

Enligt tillgängliga uppgifter är praktmaskrosen 
känd från sex byar i Norrbotten (Dahlstedt 1928, 
belägg i S och LD). Vid inventeringen 1990 på
träffades arten i sammanlagt tolv byar (fig 2). Tre 
av lokalerna var kända tidigare, medan de övriga 
nio förefaller att vara nya. Detta ska givetvis inte 
tolkas som att arten ökat. Tvärtom måste man 
anta att praktmaskrosen fanns på fler platser och i 
större antal innan hävden av ängsmarkerna bör
jade avta. Med tanke på att inventeringen endast 
var översiktlig, så var fynden ändå fler än väntat. 
Flera av förekomsterna var dock ganska spar
samma och man måste nog räkna med fortsatt 
minskning. Situationen i byn Muonionalusta, där

en av de finaste och rikaste växtplatserna påträffa
des, var belysande. Ängen i fråga hölls öppen av 
en sommarstugeägare, medan de övriga ängs
markerna i byn var mer eller mindre igenväxta. I 
ett par byar sågs också vad som förmodligen var 
reträttförekomster på vägkanter.

Andra fynd under 1990
Bland daggkåporna, vilka tidigare knappast har 
samlats i denna trakt, var njurdaggkåpan Alche- 
milla murbeckiana vanligast. Men även betes-

■#

Fig 1. Praktmaskros Taraxacum hjeltii. Akvarell av Bo 
Mossberg.



daggkåpa A. monticola, glansdaggkåpa A. gracilis 
och ängsdaggkåpa A. subcrenata var ganska van
liga.

I övrigt gjordes oväntade fynd av smalviva Pri
mula strica vid Kurkkio, jordreva Glechoma hede- 
racea vid Nuuksujärvi by, samt fjällgentiana Gen
tiana nivalis i Parkalompolo.

I slutet av juli hölls ett inventeringsläger norr om 
Överkalix med exkursioner bl a längs Kalixälven. 
Av ovanligare arter noterades myskmåra Galium 
triflorum i Nykäsenvaaras östsluttning, pipdån 
Galeopsis tetrahit vid Röduppholmen och skogs- 
säv Scirpus sylvaticus vid Orrträskbäcken. Älvsal
lat Lactuca sibirica hittades på ett flertal platser.

Ytterligare fynd under sommaren var väddklint 
Centaurea scabiosa och rödkämpar Plantago 
media vid Rikti-Dokkas, åkervädd Knautia arven- 
sis väster om Boden, glasört Salicornia europaea 
flera ställen på Sikören, gaffelbräken Asplenium 
septentrionale vid Svensbyn, vargtörel Euphorbia 
esula i Piteå samt tysk fingerört Potentilla thuring- 
iaca i Karungi.

Inventeringsläger 1991

Under 1991 kommer två inventeringsläger att ord
nas:

7-12 juli: Skärgårdsinventering i luleåtrakten. 
20-29 juli: Skog och kust. Tärendö 5 dagar och 
Kalix 5 dagar.

Alla intresserade är mycket välkomna. Anmäl dig 
till kontaktpersonerna, Sture Westerberg (0920- 
483 64 eller arbetet 604 07) eller Lennart Stenberg 
(08-453 456).
Rapportörer 1990: Ragnild Brännström, Astrid Eng
ström, Åsa Hansson, Lennart Stenberg, Katarina Sten
man, Nenita Thörn, Sture Westerberg, Håkan Wittzell.
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Fig 2. Utbredningen av praktmaskros Taraxacum hjeltii i
Norrbotten. Fyllda cirklar anger förekomster 1990, 
ringar anger äldre uppgifter som ej efterforskats vid in
venteringen. I Sverige finns arten annars bara sällsynt i 
Torne lappmark.

Citerad litteratur
Dahlstedt, H. 1928: De svenska arterna av släktet 

Taraxacum III-VII. Kungl. Svenska Vetenskaps- 
Akad. Handl., Ser. 3, band 6, nr 3.



Lindskål, Hol way a mucida, i Sverige
GILLIS ARONSSON

Aronsson, G. 1991: Lindskål, Holwaya mucida, i Sverige. [Habitat and distribution of Hol- 
waya mucida in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 85: 9-18. Lund. ISSN 0039-646X.
The habitat and the distribution of the discomycete Holwaya mucida (Schulzer) Korf & 
Abawi (imperfect state Crinula caliciiformis Fr.) in Sweden is described. The species is known 
from 24 localities. 18 of them were discovered during the investigation in 1988-89. Then the 
fungus was found on 145 rotten logs on 20 localities. 141 of the logs were of Tilia cordata. The 
imperfect state is more common than the ascocarp. Both grow on quite small logs with 
smooth bark. The forests where the fungus grows are often old and excluded from forest 
management (basal area 3=25 m2 ha"1). They are also rich in dead trees. Suitable, i.e. dead, 
limetree logs are continuously provided, but rarely because fallen lime trees often have some 
roots left in the soil and thus continue to live. The fungus also demands high air humidity. 
Thinned forests are often too dry and do not provide proper trees. The fungus is nevertheless 
present in some sites of this type, when limetree logs have been left on wet soil or in dense 
undergrowth which keeps the humidity. The fungus is probably only occasional in such places 
because new logs are not provided.
Gillis Aronsson, Norrbergsvägen 5, S-752 40 Uppsala, Sweden.

Endast få svampar är knutna till lind Tilia cordata 
(Ryman & Holmåsen 1984). En av dessa är lind
skål, Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi, 
som växer på döda, liggande lindar. Svampen är 
en discomycet som dels bildar cm-stora apothe- 
cier, dels ett konidiestadium.

Trots att lind är ganska vanlig i Göta- och Svea
land och förekommer lokalt även i sydöstra Norr
land (Krok & Almquist 1984) är lindskålen säll
synt och bara funnen på ett fåtal lokaler i Sverige. 
Även i övriga Europa är den sällsynt och är endast 
känd från cirka femton lokaler i sex andra länder: 
Norge, Finland, Sovjetunionen, Frankrike, Tysk
land (både västra och östra delen) samt på en, ej 
exakt angiven, lokal som troligen ligger i norra 
Jugoslavien (Naumov 1964 s 108-109, Torkelsen 
& Eckblad 1977, Benkert 1981, Krieglsteiner & 
Häffner 1984, UPS).

I den här uppsatsen vill jag redovisa lindskålens 
kända förekomst i Sverige och beskriva dess 
ståndortskrav.

Beskrivning

Lindskålen, som är en höstsvamp, kommer fram i 
barkspringor på lågor och liggande grenar, huvud
sakligen av lind, under augusti till oktober. Intor

kade exemplar kan stå kvar ända fram till april
maj (-juni).

Konidiestadiet, Crinula caliciiformis Fr., är 
vanligast och bildar 4-11 mm höga ”klubbor”, 
synnemata, som ofta växer i ett par meter långa 
rader (tabell 1). Klubborna har svart fot och ett 
grått huvud som är slemmigt av konidier (fig 1,2). 
Konidierna är 3-3,5 x 1—1,5 /xm, ellipsoida och 
hyalina. Det mogna konidiestadiet är mycket lätt 
att känna igen, och lär man sig hur de intorkade 
klubborna ser ut kan man söka svampen åtmin
stone 5-6 månader om året.

Apothecierna växer oftast i små grupper. De är 
helt svarta, skålformade och har en kort fot. 
Mogna apothecier blir 4—10(-15) mm höga och 
disken är 4—13 mm bred (fig 1). Sporsäckarna 
innehåller åtta sporer och är 130-195 X 10-13 /xm. 
Sporerna är trådformiga och septerade; de blir 
34—87 x 4—5 fim.

Metoder

Fram till 1988 fanns sex kända lokaler för lindskål 
i Sverige. Fynden var gjorda mellan 1815 och 
1987. Under 1988-89 besöktes fem av dessa loka
ler. Den sjätte lokalen är endast känd till socken, 
Femsjö i Småland, och själva växtplatsen har ej
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Fig 1. Lindskålens konidiestadium och apothecier. Uppland, Bladåker sn, Olas skifte 22.10.1989. Foto G. Arons
son.
Perfect and imperfect state, Holwaya mucida and Crinula caliciiformis.

kunnat lokaliseras. Samma år besöktes cirka 30 
lämpliga lindlokaler i Småland, Östergötland, 
Västmanland, Uppland och på Gotland. Dessa 
lokaler valdes ut med hjälp av bl a statens natur
vårdsverks och skogsstyrelsens inventering av 
urskogsartade områden i Sverige samt länsstyrel
sernas naturvårdsplaner.

Data rörande svampen och dess underlag an
tecknades på samtliga fyndplatser (tabell 1). För 
att få en uppfattning om hur skogen ser ut där 
lindskålen finns mättes grundytor av träd- och 
buskskiktet i de områden där lindskålen fanns på 
minst fem lågor/grenar. Grundytan inom cirklar 
på 1/10 ha (radien 17,8 m) med lindskål i centrum 
mättes. Den redovisas i m2 stamsnittsarea per 
hektar (tabell 2); arean mättes på stamsnitt 1,3 m 
ovan stambasen av samtliga stående träd och bu

skar ^15 cm i omkrets. Trädslag, mängden döda 
träd och förekomst av hamlade lindar noterades 
också (tabell 2).

Utbredning och ståndortskrav

Lindskålen är i Sverige endast funnen i tre land
skap, Småland, Västmanland och Uppland (fig 3). 
I Småland är de flesta lokalerna koncentrerade till 
sjön Möckeln och i Uppland ligger sex fyndorter 
söder om sjön Tämnaren.

Under 1988-89 blev lindskålen funnen på 20 
lokaler, varav 18 var nya. Sammanlagt hittades 
145 lågor/grenar med svampen.

Hösten 1989 besöktes dessutom tre lokaler (nr 
14,17 och 18) där lindskålen blev funnen på 1960- 
och 70-talen. Någon lindskål hittades ej trots att
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Fig 2. Lindskålens konidiestadium. Småland, Stenbrohult sn, Taxås 3.11.1989. Foto G. Aronsson. 
Imperfect state, Crinula caliciiformis.
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orörd skog med lämpliga lågor/grenar fanns på två 
av lokalerna. Troligen finns lindskål kvar men ut
vecklade inga fruktkroppar hösten 1989 på grund 
av den varma och torra sommaren. På den tredje 
lokalen, som kalhöggs 1983, är troligen lindskålen 
försvunnen.

Lindskålen är så gott som helt beroende av 
döda, liggande lindar. 141 av de 145 lågorna/gre
narna var just lind. Övriga underlag var ek, hägg, 
rönn och troligen sälg (ev lind), men på dessa 
udda trädslag växte svampen bara på lokaler där 
den förekom rikligt på lind (tabell 1). I Norge har 
man även funnit lindskål på lönn (Torkelsen & 
Eckblad 1977) och i Finland på björk (UPS).

Enligt Ryman (1984) växer svampen på grova 
lågor av lind. Det kan den göra, men oftast finner 
man den på små träd och grenar med slät bark. 
Omkretsen för själva lågan/grenen var i medeltal

58 cm; där svampen växte var den endast 33 cm 
(tabell 1).

På lågor/grenar med både konidiestadium och 
apothecier är konidiestadiet ofta flera gånger 
talrikare än apothecierna. Endast en låga med 
enbart apothecier hittades.

I Småland och Västmanland växer lindskål ute
slutande i lövskog, medan de uppländska loka
lerna numera ofta är blandskogar eller tom 
barrskogsdominerade efter invandring av gran. 
Många är också naturskogar eller urskogsartade, 
ofta med en grundyta på 3=25 m2 per hektar och 
med riklig förekomst av döda träd. Busk- och ört
vegetationen är i regel rik. Vanligtvis finner man 
lindskålen i skogens fuktigare partier, t ex i anslut
ning till lövkärr eller i nord- och östsluttningar (fig 
4). Det bör påpekas att inslaget av lind i bestån
den kan vara något överskattat i tabell 2, eftersom
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Tabell 1. Beskrivning av de lokaler där lindskål påträffades 1988-89. Totalt hittades 145 lågor/grenar med lindskål.
Table 1. Description for all sites in Sweden where Holwaya mucida/Crinula caliciiformis was found during 1988-89. 
The fungus was found on 45 logs. Område site, område med lind area with Tilia cor data (hectare), subs trat substrate, 
typ av substrat kind of substrate, helt träd whole tree, avbruten stam broken trunk, avbruten gren broken branch, ned- 
sågat träd logged tree, typ av svamp kind of fungus, svampens utbredning på låganlgrenen extension of the fungus on 
the log, lågans!grenens omkrets där svampen växer circumference of the log where the fungus grows, lågans!grenens 
omkrets 1,3 m ovanför basen circumference of the log at 1.3 m height.

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24 2
Område med lind (ha) 4 1 3 6 20 3 <1 <1 1 <1 <1 3 <1 12 13 4 2 <1 10 <1 85

Substrat
Tilia cordata 37 1 10 12 14 6 4 1 2 1 1 1 1 9 15 5 1 1 17 2 141
Sorbus aucuparia 1 1
Prunus padus 1 1
Quercus robur 1 1
Salix caprea 1? 1?

Typ av substrat
Helt träd 3 8 6 3 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 34
Avbruten stam 1 6 3 4 14
Avbruten gren 1 1 2 8 2 1 1 8 7 5 36
Nedsågat träd 34 1 4 3 4 4 1 1 8 1 61

Typ av svamp
Konidiestadium 34 1 3 12 9 5 4 . 2 1 1 8 9 3 1 12 2 107
Apothecier 1 1
Båda 3 7 5 i . i 1 1 2 7 2 i 37

Svampens utbredning på
lågan/grenen (x; m) 0,6 0,2 2,2 2,2 1,8 1,5 1,6 0,5 0,5 2,0 0,3 8,0 0,7 2,6 2,4 1,1 3,5 0,3 2,5 4,4 1,8
Lågans/grenens omkrets där 
svampen växer (x; cm) 
Lågans/grenens omkrets 1,3

18 45 34 43 46 33 40140 32 32 21 64 22 29 38 30 77 22 37 35 33

m ovanför basen (x; cm) 20 47 51 106 82 56107 140 35 27 140 104 80 55 81 58 91 26 52 46 58

nästan samtliga grundytor är mätta just där det 
finns lind.

Hur kommer det sig att lindskålen är så sällsynt, 
när lind alltjämt är relativt vanlig i södra och mel
lersta Sverige, och när den inte kräver grova träd? 
Ett skäl är att lågan/grenen måste ligga några år 
innan den är lämplig som substrat. Helst ska den 
ha blivit lite mossbevuxen, men när hela 
lågan/grenen är mossklädd verkar lindskålen vara 
på reträtt. Lågan/grenen ska alltså vara lagom 
gammal, men då linden murknar ganska snabbt 
krävs en kontinuerlig tillgång på lågor/grenar för 
att svampen ska kunna överleva.

Den viktigaste orsaken till att svampen är säll
synt är nog ändå att den kräver döda, liggande 
lågor eller grenar av lind. Sådana är ovanliga, 
även i urskogsartade områden. När en lind faller

dör den sällan. Den har ofta några rötter kvar 
i marken och kan således fortsätta att leva. 
Nya skott skjuter upp från den gamla, liggande 
linden och blir så småningom träd. Av de 145 
lågorna/grenarna med lindskål var 34 hela träd 
som hade fallit. Intressant är att flera av dessa 
hade stått i branta sluttningar. Träd som faller i 
sluttningar slits lättare upp med rötterna och dör.

En annan typ av lågor är stammar som har 
brutits av då ett annat stort träd har fallit. Sådana 
lågor förekom i de urskogsartade områdena 19, 20 
och 23 (tabell 1 och 2).

På tidigare hamlade lindar bryts grenarna lätt 
av. Av de 36 grenarna med lindskål (tabell 1) här
rörde 21 just från hamlade träd.

Förvånande nog - med tanke på att svampen 
ofta förknippas med gammal orörd skog - var

Fig 3. Kända lokaler för lindskål i Sverige. • fynd 1988-89. O inga fynd 1988-89.
Known localities for Holwaya mucida/Crinula caliciiformis in Sweden. • found 1988-89. O not found 1988-89
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Tabell 2. Träd- och buskskikt på de nio lokaler som hyste 5 lågor/grenar med lindskål under 1988-89. Grundyta 
mättes på stående träd och buskar med omkretsen 15 cm.
Table 2. Tree and shrub layers were measured with basal area for nine sites, which had five or more logs with 
HolwayalCrinula during 1988/89. Standing trees and shrubs with a circumference 15 cm at 1.3 m height were recor
ded. Lime-trees cut off at about three meters height (hamlade lindar) and dead standing trees/shrubs (döda stående 
trädlbuskar) were also recorded. - % av grundytan % of the basal area.
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Område/site
Grundytor/basal areas (n)
Grundyta/basal area (m2 ha'1)

1
20

23,3

3
9

22,2

4
12

36,2

5
12

30,4

6
6

21,6

16
10

30,5

19
17

39,3

20
5

51,4

23
18

34,6

Arter/Species (% av grundytan)
Tall Pinus sylvestris <1 <1 12 28 10
Gran Picea abies 19 <1 <1 <1 2 14 47 42
Tuja Thuja occidentalis 1
En Juniperus communis <1 <1
Asp Populus tremula 1 2 <1 <1 21 9 9 9 16
Sälg Salix caprea 1 8 1 <1 1 <1 1 i
Avenbok Carpinus betulus 1 1 10 2
Hassel Corylus avellana 1 10 <1 1 3 10 9 <1 i
Björk Betula pendula!pubescens 2 32 2 1 27 4 7 10 6
Al Alnus glutinosalincana 1 2 <1 2 1
Bok Fagus sylvatica 6 4 1 35
Ek Quercus robur/petraea 25 8 31 21 17 25 13 13
Alm Ulmus glabra 6 14 1 1
Vildapel Malus sylvestris <1 <1 i <1
Rönn Sorbus aucuparia <1 1 1 1 1 4 3 <1
Sötkörsbär Prunus avium <1
Hägg P. padus <i <1 <1 <1 1 <1
Lönn Acer platanoides 7 6 7 3 <1 <1 1
Getapel Rhamnus cathartica <1
Lind Tilia cordata 12 25 32 32 22 44 27 6 7
Ask Fraxinus excelsior 19 <1 7 2 <1 1

Hamlade lindar (% av grundytan) <1 13 5 19 14 3 9 0 <1
Döda stående träd/buskar (% av grundytan) 0,5 0,9 0,9 2,5 0,2 5,1 4,6 5,0 3,1

nedsågade träd det vanligaste underlaget (tabell 
1). Mer än hälften av de nedsågade lindarna fanns 
dock på samma lokal, Almåsberg i Småland. 
Detta område har gallrats på senare tid, troligen 
för att gynna granen. Gallring är negativt för lind
skålen då växtplatserna ofta blir uttorkade. Dess
utom fraktar man ju vanligtvis bort svampens 
underlag, virket, från skogen. Att lindskålen ändå 
kan växa i det aktuella området beror på att man 
har lämnat kvar många nedsågade lindar som 
dessutom ligger i en fuktig och örtrik nordslutt
ning. Lindskålen har troligen ökat efter gall
ringen. Den rikliga förekomsten är sannolikt 
övergående eftersom mycket få nya lågor/grenar 
tillkommer.

Övriga nedsågade lindar med lindskål utgjordes 
av enstaka kvarlämnade träd i slutna, fuktiga sko
gar, eller i några år gamla ledningsgator som 
genomkorsade lämpliga skogsmiljöer. Där lind- 
skålen fanns i ledningsgator var undervegetatio

nen mycket tät, nästan ogenomtränglig, vilket 
bidrog till att markfuktigheten bibehölls trots 
ökad instrålning. På samtliga dessa lokaler fanns 
svampen även på naturliga lågor i närheten, och 
spridningen till ledningsgatorna har säkert skett 
från dem. Denna typ av växtplats får nog också 
bedömas som tillfällig, då träden sällan hinner bli 
tillräckligt stora innan man rensar igen.

Naturvårdsaspekter

Lindskålen räknas till hotkategori 2, sårbar, dvs 
artens överlevnad är inte säkerställd på längre 
sikt. Det kan tyckas att svampen inte kan vara 
hotad när det med måttlig arbetsinsats går att 
hitta 18 nya lokaler, men man bör beakta att 
många fynd gjorts genom att exklusiva lindlokaler 
uppsökts. Dessutom är mycket lite känt om svam
pens eventuella fluktuationer, spridningsförmåga 
och uttorkningskänslighet.
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Fig 4. Växtplatser för lindskål. Foto G. Aronsson. - A: Låga med lindskål i ett fuktigt barrskogsparti. Uppland, 
Björklinge sn, Gåsholmen 21.5.1990. - B: Låga med lindskål i en sluttning. Småland, Stenbrohult sn, Möckelsnäs 
11.6.1989. - C: Hamlade lindar i en sluten lövskog. Småland, Stenbrohult sn, Taxås 7.5.1989. - D: Tidigare växt- 
plats för lindskål som förstörts genom gallring. Småland, Stenbrohult sn, Taxås 7.5.1989.
Flabitats of HolwayalCrinula. - A: Log with the fungus in a forest dominated by conifers and with high humidity. - 
B: Log with the fungus situated on a slope. - C: Lime-trees which have been cut off at about three meters height. - 
D: Disturbed forest where the fungus grew previously.

Cirka 60% av de europeiska lokalerna ligger i 
Sverige, men endast en fjärdedel av de svenska 
förekomsterna ligger i nu skyddade områden. 
Den största kända koncentrationen, i Sverige och 
troligen i hela Europa, finns vid sjön Möckeln i 
Småland, men här har för svampen negativa in
grepp gjorts på flera lokaler. Som helhet måste 
därför lindskålen betraktas som starkt hotad.

De flesta lokaler där svampen har hittats har ett 
mycket högt skyddsvärde som varit känt sedan 
tidigare. 14 av områdena är klassade med högsta 
naturvärde i respektive läns naturvårdsplan, men 
bara sex av dessa är idag naturreservat: ett i Små
land, tre i Västmanland och två i Uppland.

För att skydda lindskålen bör lokalerna undan- 
tas från gallring, skogsdikning och betning. Om 
grenar och enstaka träd kapas av och får ligga 
kvar gynnas sannolikt arten.

Linden har i vårt land numera en starkt redu
cerad förmåga till spridning och nyetablering. 
Vanligen sker föryngring endast vegetativt. Nya 
skogsområden där lindskål kan växa skapas därför 
inte. Nuvarande gamla lindbestånd kan på flera 
platser ha mycket lång kontinuitet och möjligen 
vara av reliktkaraktär. Avverkning av lindskog är 
därför helt förkastlig ur naturvårdssynpunkt och 
får ses som en förlust för landet av en icke förny- 
bar skogsmiljö. Generella naturvårdshänsyn för 
skogsmark med lind borde därför införas.

Lokaler

Småland
(1) Almåsberg, Virestad sn. - Berget, som ligger 
strax norr om Almås, är ett grönstensberg och är
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känt för sin intressanta flora. Lindskål hittades 
här 1988 (GA) på hela 37 platser; 33 av dessa låg 
på bergets fuktiga nordsluttning. Nästan alla lind
skålar växte på små stammar som hade lämnats 
kvar efter en gallring på 70-talet. Svampens fram
tid är oviss här i och med att äldre lindar har av
verkats och fraktats bort. När nuvarande lind
lågor murknat kommer det att dröja länge innan 
nya tillkommer på naturlig väg. Lokalen saknar 
skydd.
(2) Bökhult, Almhult sn. - Lokalen upptäcktes 
1988 (GA). Området, som ligger i anslutning till 
en campingplats, har gallrats kraftigt de senaste 
åren och blivit parkliknande. Troligen har lind
skålen små möjligheter att finnas kvar.

(3) Stockanäs, Stenbrohult sn. - Lindskålen blev 
funnen här av Sven G. Nilsson 1988. Tio växt- 
platser fanns då, men en stor, hamlad lind med 
mycket lindskål på blev borttagen vintern 1989. 
Lokalen saknar skydd.

(4) Möckelsnäs, Stenbrohult sn. - Ett grönstens- 
berg som höjer sig 30 m ovan sjön Möckelns yta. 
Skogen domineras av ek och lind men lokalt bil
dar avenbok och alm bestånd. Lindskål hittades 
på tolv ställen 1988 (GA); av dessa ligger åtta 
inom ett naturreservat. Lindskålen finns huvud
sakligen i de branta, fuktiga sluttningarna eller i 
anslutning till sjön.
(5) Taxås, Stenbrohult sn. - Stråket av grönsten 
fortsätter från Möckelsnäs över Taxås. På Taxås 
är lindskålen spridd inom ett stort område, cirka 
20 hektar. En del växtplatser ligger i nästan ren 
bokskog, andra i anslutning till ett alkärr eller i 
grönstensbergets sluttningar. Området har lång 
kontinuitet av lövskog, men på senare tid har 
negativa förändringar skett. 1979 gallrade man en 
del av området och högg bl a ned 200-åriga bokar 
och lindar. Följande år kalavverkades två små 
delområden, det ena alkärr och det andra bok
skog. Dessa är nu planterade med gran!

Fjorton lågor/grenar med lindskål fanns i områ
det vintern 1988-89 (GA), men två försvann 
under våren 1989, då ytterligare gallring gjordes. 
Området, som fortfarande är av riksintresse både 
när det gäller faunan och floran, har inget skydd 
utan är istället starkt hotat.

(6) Ramsås, Agunnaryd sn. - Ramsås är fortsätt
ningen på grönstensstråket över sjön Möckeln. 
Området består till största delen av lövskog med

flera hamlade lindar. Av sex funna lågor/grenar 
med lindskål 1989 (GA) var fyra nedsågade träd, 
som låg i en ledningsgata i ett lövkärr. Området 
saknar skydd.
(7) Tjurkö, Agunnaryd sn. - Lokalen upptäcktes 
1989 (GA). Svampen växte på fyra lågor nära ett 
alkärr. Dessa städades bort vintern 1989-90.

(8) Marsholm, Agunnaryd sn. - Endast en låga 
med lindskål hittades 1989 (GA), strax utanför ett 
naturreservat. Under våren 1990 gallrade man 
området där lindskålen fanns (Sven G. Nilsson 
muntl).
(9) Martinslund, Agunnaryd sn. - Ett litet, cirka 1 
hektar, slutet lövskogsområde med flera hamlade 
lindar. På lokalen, som ligger mellan Martinslund 
och Agunnarydsjön, hittades bara två växtplatser 
1989 (GA) trots att flera lämpliga lindlågor fanns. 
Blandskogar runt omkring lokalen har gallrats 
under 80-talet, troligen för att gynna barrträden. 
Området är starkt hotat.
(10) By ås, Färgaryd sn. - Endast några få svam
par hittades 1989 (GA) på en låga. Lokalen ligger 
i en nordsluttning cirka 500 m norr om Byås vid 
Färgån. Det är tveksamt om lindskålen kommer 
att kunna finnas kvar, ty området har gallrats och 
få lämpliga lågor finns.

(11) Ekenäs, Färgaryd sn. - En för arten mycket 
egendomlig växtplats som upptäcktes 1989 (GA). 
Svampen växte på en ensam, avbruten lind på en 
betesmark. Orsaken till att svampen kan växa här 
är troligen att linden har fallit i en mycket fuktig, 
örtrik nordsluttning.
(12) Femsjö sn. - Elias Fries’ lokal från 1815-17 
har ej kunnat återfinnas.

Västmanland

(13) och (14) Högholmen och Flaten, Västerås- 
Barkarö sn. - Två små öar i Mälaren söder om 
Västerås. Lindskål blev funnen här av M. A. 
Lindblad 1845 och återsågs 1975 av Svengunnar 
Ryman. Den torra hösten 1989 hittades endast en 
låga med lindskål, på Högholmen. Normalt finns 
det troligen mera lindskål och på båda öarna. 
Lokalerna är naturreservat.

(15) Nybro, Harbo sn. - Ett litet område cirka 400 
m öster om Nybro, intill vägen mellan Harbo och 
Björklinge. I området finns flera gamla, hamlade



lindar och flera lämpliga lågor, men bara en växt- 
plats för lindskål blev funnen 1989 (GA). Lokalen 
saknar skydd.

(16) Kalvnäs, Harbo sn. - Kalvnäs är ett natur
reservat vid södra delen av sjön Tämnaren. Tio 
förekomster blev funna 1988 (GA), varav en på 
rönn. Fem av lågorna/grenarna fanns i en fuktig 
nordostsluttning. Norra delen av reservatet betas 
av får, vilket troligen missgynnar lind på längre 
sikt.

Uppland

(17) Vallmo källa, Jumkil sn. - 1970 fann Kerstin 
och Lennart Holm denna växtplats som ligger 
nordväst om Jumkil. Området är litet, cirka 1 
hektar, men hyser flera döda lindar. Någon svamp 
kunde dock ej hittas 1989. Gallring och avverk
ning har skett i närheten och lokalen, som saknar 
skydd, får bedömas som hotad.

(18) Almkärret, Jumkil sn. - Almkärret ligger vid 
bäcken sydöst om sjön Lumpen. Lindskål upp
täcktes här av Seth Lundell och C. Th. Mörner 
1920 och återfanns av Kerstin och Lennart Holm 
1968. Området kalhöggs 1983 och endast några 
aspar samt cirka 20 fristående lindar lämnades. 
Lindskål återfanns ej 1989. Troligen kommer om
rådet ej att gran- eller tallplanteras så lindskålen 
kan kanske återetablera sig.
(19) Långnäset, Björklinge sn. - En småkuperad 
moränudde i södra Tämnaren med en örtrik 
blandskog på 25 hektar. Lind finns inom cirka 13 
hektar. Lokalen besöktes hösten 1988 (GA). 
Svampen fanns då på 15 av de 24 lågor/grenar av 
lind som hittades. Dessutom blev en förekomst på 
hägg funnen och en på vad som troligen är sälg (ev 
lind). I området växer också harticka Onnia lepo- 
rina. Långnäset kommer att bli naturreservat.
(20) Gåsholmen, Björklinge sn. - Ett urskogsartat 
område på cirka 10 hektar vid sjön Velångens 
västra strand. Lind finns inom 3 hektar och lind
skål upptäcktes här på fem platser 1988 (GA). 
Hela 31 lågor/grenar av lind finns trots att lind 
bara täcker cirka 6% av skogen. Orsaken till att 
det finns så många lindlågor/grenar är att flera 
stora granar har fallit och tagit med sig andra träd, 
bl a lind, vid fallet. Trots att området är barr- 
skogsdominerat verkar linden ha en god chans att 
överleva, ty i de små gläntor som bildas då stora 
granar faller skjuter nya lindar upp. I området
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förekommer också gräns- och ullticka Phellinus 
nigrolimitatus och P. ferrugineofuscus. Områdets 
rika förekomst av gamla, stora barrträd gör det 
starkt hotat.

(21) Harparbol lund, Almunge sn. - En liten, slu
ten lövskog vid Långsjön med stora och gamla 
träd. En låga med lindskål hittades 1989 (GA). 
Här finns också scharlakansvårskål Sarcoscypha 
coccinea. Trots områdets litenhet är det mycket 
skyddsvärt.

(22) Norra Erken, Söderby-Karl sn. - Några få 
svampar växte på en nedsågad lind i ungskog 1989 
(GA). Växtplatsen, som ligger 700 m väster om 
Hasselhorn, har tidigare troligen bestått av lov
elier blandskog. Ett närbeläget litet ädellövskogs
område har ännu ej genomsökts.

(23) Olas skifte, Bladåker sn. - Lindskål upptäck
tes här av Stephen Manktelow 1987. Olas skifte är 
ett smalt men mycket långt område som sträcker 
sig 4 km från byn Ola i väster till sjön Vällen i 
öster. Vid Vällen finns ett 9 hektar stort biand
skogsområde med lind som inslag. 50 lågor/grenar 
av lind fanns i detta område 1988 och lindskål 
växte på 17 av dessa. Svampen hittades även på en 
gren av ek, vilket troligen är ett mycket ovanligt 
underlag. Lind finns även i västra delen samt 
mycket sparsamt i områdets barrskogsdomine- 
rade mittparti.

Andra intressanta svampfynd är lindskinn 
Peniophora rufomarginata, hittad av Åke Strid, 
skumticka Spongipellis spumeus, ullticka Phelli
nus ferrugineofuscus, gränsticka P. nigrolimitatus 
och rosenticka Fomitopsis rosea. Området, som är 
urskogsartat och hela 135 hektar stort, är mycket 
värdefullt för både faunan och floran. Det saknar 
skydd.

(24) Båtfors, Söderfors och Älvkarleby sn. - Två 
lågor med lindskål hittades i ett barrskogs- 
dominerat område vid Harön 1989 (GA). Loka
lerna ingår i ett stort naturreservat.

Lindskål i Sverige Yl

Upprop!

Jag blir mycket tacksam för uppgifter om nya 
fyndplatser för lindskål. Rapportera till mig eller 
till Sveriges lantbruksuniversitet, Databanken för 
hotade arter - flora, Box 7072, 750 07 Uppsala.
Ett varmt tack riktas till Johan Nitare, Svengunnar 
Ryman och Sven G. Nilsson som granskat manuskriptet.
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Botanikdagarna 1991 (forts från sid 6)

Anmälan görs till Svenska botaniska föreningen, 
do Nadja Niordson, Lilla Grevegärdsvägen 25, 
421 55 Västra Frölunda senast den 31 mars. Detal
jerad information kommer att sändas ut under 
maj till de anmälda deltagarna. Antalet är maxi
merat till 90 personer och vid överteckning gäller 
förtur för de tidigast anmälda.

Studerandestipedier

Svenska Botaniska Föreningen delar även i år ut 
studerandestipendier för att täcka kostnaderna 
för kost och logi under botanikdagarna. Sex sti
pendier kommer att fördelas till studerande vid 
gymnasieskolor och högskolornas grundutbild

Naumov, H. A. 1964: Flora gribow Leningradskoj 
oblasti. Leningrad.

Ryman, S. 1984: Holwaya mucida, lindskål. I T. Inge- 
lög, G. Thor & L. Gustafsson (red): Floravård i 
skogsbruket - Artdel. Skogsstyrelsen, Uddevalla.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar. En fälthand
bok. Stockholm.

Torkelsen, A. E. & Eckblad, F. E. 1977: Encoelioideae 
(Ascomycetes) at Norway. Norw. J. Bot. 24: 140-141.

ning i biologiska ämnen. Fördelningen görs inte 
bara på grundval av betygsmeriter utan lika högt 
räknas botaniskt intresse och verksamhet. Om 
både gymnasie- och högskolestuderande finns 
bland de sökande kommer båda dessa kategorier i 
fråga. Botanikdagarna är ett utmärkt tillfälle att 
under ledning studera floran inom ett område och 
träffa botanister från hela landet.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till 
handa senast 1 april under adress: Bengt Stridh, 
6:e Bjurhovdagången 36, 723 53 Västerås. Ansök
ningarna skall innehålla styrkt meritförteckning, 
intyg från lärare att den sökande är studerande 
och uppgifter om tidigare botanisk verksamhet i 
form av fältbiologiska kurser, inventeringar etc.
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För inte så länge sedan beskrev Thomas Karlsson 
(Karlsson 1990) hur det jättelika arbetet med att 
dra Smålands flora iland snart står inför sin full
bordan. ”Vad kommer de att svära över som vill 
studera hur landskapets flora förändrats om 50 
år?” tänkte jag hädiskt. ”Så dags att komma med 
det nu” invände min bättre hälft. Två SBT-häften 
senare kunde man läsa ”Botanisk inventering i 
Uppland - ett upprop”, varmed saken var klar: 
Bättre sent än aldrig!

Lokalens storlek

Karlsson diskuterar den enskilda lokalens storlek, 
enligt direktiven 100 X 100 m, fast ofta större i 
praktiken, men nämner inget om behovet av av- 
gränsning i terrängen, trots att ”avsikten med att 
ha små lokaler var just att göra det lätt att doku
mentera eventuella förändringar”.

När skogsmarkens växter kartlades inom ett 4 
mil brett band mellan Jönköping och Västervik 
begränsades den enskilda lokalen till 10 x 10 m 
(Oredsson 1974), liksom när samtliga kärlväxter i 
Striern-området inventerades (Göransson 1973, 
Oredsson 1981). För att hålla nere risken att 
missa någon art kammades rutorna igenom med 
bara 1 m mellan tänderna. Vinsten man gör är att 
icke förekomst av en viss art blir i det närmaste 
lika säkert konstaterad som förekomst. Inte förr
än då går det att avgöra ifall arten ifråga blivit van
ligare: antalet lokaler där arten är ny är större än 
antalet lokaler från vilka den försvunnit.

Biotopen

”När man ska kontrollera om en växt finns kvar”, 
fortsätter Karlsson, ”har man stor hjälp av att veta 
hur den växte”, även om det kan vara ”svårt att 
finna lämpliga ord för olika biotoper.”

I stället för att på plats försöka beskriva den 
enskilda lokalens biotop(er) valde vi i ovan
nämnda undersökningar först ut biotoper med 
hjälp av topografisk och geologisk karta i kombi
nation och sedan lottade vi ut lokaler inom dem. 
Mellan Jönköping och Västervik använde vi tre 
olika biotoper, nänligen skog på morän, skog på 
granit och skog på rullsten. I Striern-området tog 
vi steget fullt ut: praktiskt taget all information 
som stod till buds på de båda kartorna togs till 
vara för att samtliga biotoper skulle bli repre
senterade. På så vis kunde även ovanliga växter 
komma med trots att antalet lokaler var starkt 
begränsat. Inget hindrade oss heller från att 
anteckna vad vi fann på väg till eller från våra 10 
x 10-metersrutor.

Fasta provytor?

När jag efter 25 år återvände till Matteröd och 56 
fasta provytor i UTM-nätets skärningspunkter 
kunde jag konstatera att 5% av totalt 374 arter 
blivit mycket vanligare, medan 18% minskat lika 
mycket (Oredsson 1990). I ett sådant nät blir för
stås arter som är bundna till biotoper med liten 
sammanlagd yta svårfångade. Skulle vi å andra 
sidan få för oss att göra om Striern-undersök-
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ningen bör stratifieringen också göras om efter
som hela biotoper kan vara i rörelse. Visserligen 
brukar en sydsluttning förbli en sydsluttning, men 
var det öppet på lokalen vid första tillfället kan 
den mycket väl ha slyat igen till återbesöket, 
medan en annan del av samma sluttning blivit 
röjd.

Rekommendation

Ingen sade till mig hur jag skulle lägga upp den del 
av Matteröds-inventeringen för Skånes flora som 
jag nu repeterat. Och jag tänker heller inte skriva 
någon på näsan vilken metod som är bäst, utan 
bara tala om vad jag tycker man ska hålla i 
minnet:
1 Lägg upp arbetet så att det går att upprepa in i 
minsta detalj!
2 Dokumentera såväl metod som resultat så ut
förligt som möjligt!

Detta oberoende av om inventeringen är stor och 
omfattande eller i dag kan förefalla blygsam. 
Visserligen konmer ingen att behöva sakna oss - 
anteckningarna finns ju kvar! Å andra sidan är det 
inte svårt att föreställa sig glädjen över vår för
tänksamhet hos dem som vill göra om vårt arbete 
en eller ett par generationer fram i tiden ...
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In venterings vecka i Västerbottens län

28.7-3.8.1991 (söndag-lördag) är du välkommen 
att hjälpa till med inventeringen av Västerbottens 
läns flora! Vi indelar oss i grupper och får invente- 
ringsuppgifter i okända trakter. Förkunskaper 
spelar ingen roll, nybörjare och proffs blandas. 
Uppdrag utdelas efter förmåga och alla kan bidra. 
På kvällarna badar vi bastu, badar i älven och be
stämmer växter. Upplev känslan av att vara den 
veterligen första som upptecknar växter från ditt 
område!

Årets vecka är förlagd på vandrarhemmet i den 
vackra byn Vindelgransele. Vandrarhemmet, 
byns gamla skola, ligger på en ö i Vindelälven.

Uppehälle fritt för deltagare, välj själv hur många 
dagar du vill vara med. Självhushåll i bra kök. Tre 
fyrabäddsrum har bokats, meddela om annan för
läggning önskas!

Vindelgransele ligger i norra Lycksele socken, 
där det kalkrika Skelleftefältets bergarter korsar 
den outbyggda Vindelälven. Rikmyrar och rik
lider, okända berg. Dessutom: i år får de som stäl
ler upp med bil viss milersättning!

Föranmälan före 1 juni till Stefan Ericsson, 
Ekologisk botanik, Universitetet, 901 87 Umeå. 
Tel 090-16 68 26 (arb), 12 14 75 (hem). Ytter
ligare information senare till de som anmält sig!



Artvicker, Vicia pisiformis, i Sverige
LENA GUSTAFSSON

Gustafsson, L. 1991: Ärtvicker, Vicia pisiformis, i Sverige. [Vicia pisiformis in Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 85: 21-32. Lund. ISSN 0039-646X.
Vicia pisiformis L. is a rare forest species, now present on c. 20 sites in S. Sweden. The 
species grows in warm, often rocky, mostly south-facing slopes with a sparse layer of deci
duous, broad-leaved trees and shrubs. The field layer is usually rich in herbs. The number of 
shoots per site varies between 1 and 300. The mean length of the shoots varies between 32 and 
141 cm depending on site. V. pisiformis has disappeared from a number of localities due to 
overgrazing, spontaneous closing of forest and plantation with conifers. The present sites are 
probably ancient and establishment on new ones seems to be a rare event. A number of sites 
should be thinned in order to increase the light on the ground.
Lena Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och miljövård, Avdel
ningen för floravård, Box 7072, S-750 07 Uppsala, Sweden.

Ärtvicker är en sällsynt skogsväxt och är klassi
ficerad som sårbar (hotkategori 2) på listan över 
hotade arter (Databanken för hotade arter & 
Naturvårdsverket 1991). Den ingick även i Pro
jekt Linné (Nilsson & Gustafsson 1978).

Denna undersökning utfördes i syfte att öka 
kunskapen om ärtvickerns utbredning, status och 
ekologi i Sverige. Resultatet skall kunna användas 
för att förbättra skötsel- och bevarandeåtgär
derna.

Metodik

En lista gjordes upp över svenska fynd med led
ning av material i herbarierna GB, LD, S, UME 
och UPS (linnésamlingarna ej studerade) samt 
uppgifter i litteraturen och hos länsstyrelserna, 
Projekt Linné och Databanken för hotade arter.

Ett trettiotal lokaler besöktes under perioden 
30 juli till 9 augusti 1990. Med några undantag be
söktes endast väldefinierade lokaler, på vilka 
arten inte tidigare rapporterats som utgången.

På lokaler där återfynd gjordes noterades föl
jande (tabell 1): storleken av hela det område 
inom vilket arten växte, storleken av det område 
inom vilket arten växte koncentrerat, antalet 
skott, antalet delbestånd om växten fanns på flera 
skilda ställen inom området, ljusförhållanden, 
topografi och exposition. På de 20 längsta skotten

mättes längden och antalet blad samt klasar med 
blommor/frukter räknades.

Vegetationsanalyser gjordes där ärtvicker- 
beståndet var rikligast (tabell 2). Träd- och busk- 
arternas relativa frekvens registrerades i tionde
delar. Totala täckningen av träd-, busk-, fält- och 
bottenskikt noterades i 10-tal procent. Dessutom 
registrerades fältskiktsarterna i en tregradig skala 
(1 enstaka-sparsam, 2 tämligen allmän, 3 all
män). Vid Västra Väggar, Omberg, noterades 
inte frekvensen av arterna i fältskiktet. Domi
nanta arter i bottenskiktet noterades.

På lokaler där återfynd inte gjordes registrera
des söktiden, eventuell förändring av växtplatsen, 
trolig orsak till att arten försvunnit samt nu
varande biotop och markanvändning.

Nomenklaturen följer Lid (1979).

Utseende, utbredning och biologi

Ärtvicker (fig 1) är en flerårig, storvuxen ärtväxt 
med vanligen 0,5-1,5 m långa skott och blekgula 
blommor. Bladen har 3-5 bladpar och småbladen 
är 1,5^1 cm X 1,5^1 cm, rundat ovala och trub
biga. I bladspetsen finns ett klänge. Arten klänger 
i högvuxna fältskiktsarter och buskar. Små skott 
kan växa upprätt utan stöd. Baljorna är blek
bruna, kala och upp till 4 cm långa. De innehåller 
som mest 6-7 frön.



22 Lena Gustafsson SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

Arten är europeisk och har sin huvudutbred
ning i sydöstra Europa. Den förekommer från 
sydöstra Norge och Sverige i norr till norra Italien 
och Jugoslavien i söder, östra Frankrike i väster 
och till Uralbergen i öster (Hultén & Fries 1986). I 
Sverige finns den i ett bälte från Dalsland och 
Västergötland till Östergötland och norra Små
land (fig 2).

Liksom andra ärtväxter är ärtvicker korsbe- 
fruktad. Den uppges pollineras av bin och humlor 
(Hanelt & Mettin 1989). Fröna är lätta att gro 
(Almquist 1929) och arten är lättodlad, vilket kan 
ses t ex i Botaniska trädgården i Uppsala, där ett 
mycket frodigt exemplar finns. Fröna behåller sin 
grobarhet mer än 15 år (Nilsson & Gustafsson 
1978). Arten förökar sig ibland vegetativt men har 
en beständig primärrot (Hanelt & Mettin 1989), 
vilket sannolikt gör att individerna är stationära 
och inte förflyttar sig inom växtplatserna. Mar- 
keringspinnar utsattes 1989 vid enskilda skott på 
några lokaler. Vid dessa pinnar fanns skott även 
1990.

Nuvarande växtplatser

Arten återfanns på 20 lokaler: en i Dalsland, två i 
Västergötland, 13 i Östergötland och fyra i Små
land (fig 2). Dessutom finns den med stor säkerhet 
på ytterligare två: Vg Sparresäter där den sågs 
1989 men förgäves söktes 1990 och Sm Brunstorp 
där den inte eftersöktes men enligt uppgift finns 
kvar. På ett tiotal lokaler kunde arten inte åter
finnas.

Områdena som arten växte inom varierade mel
lan 1 m2 (minsta registrerade yta) och 5 ha. Stor
leken på de delar där arten växte koncentrerat 
varierade mellan 1 m2 och 4000 m2. Antalet skott 
varierade mellan 1 (Ög Sturefors och Sm Gamle
by) och 100 eller mer (6 lokaler). På den rikaste 
lokalen (Ög Makersbergen) uppskattades antalet 
skott till 300. Andra rika lokaler var Sm Rudu 
(250 skott) och Ög Åby (150). På de flesta loka
lerna fanns arten bara på ett ställe, men på några, 
t ex Ög Duvhult, Ög Åby och Ög Malexander 
fanns flera skilda bestånd.

De flesta lokalerna var tämligen ljusa och 
öppna, även om ingen var helt exponerad. På Vg 
Halleberg är skogen mycket sluten och mörk, lik
som i ett av delbestånden i en granungskog i Ög 
Malexander. Så gott som alla växtplatserna åter
finns i småkuperad terräng, i mer eller mindre 
branta sluttningar, ofta på krönet av bergbranter.

Endast vid Ög Sätravallen växer arten på plan 
mark - i kanten av ett motionsspår!

Den genomsnittliga längden av de längsta skot
ten varierade från 32 till 141 cm. Antalet blad på 
skotten varierade mellan 6 och 20. På sju lokaler 
var skotten sterila, medan de på de övriga hade i 
genomsnitt 0,2 till 17,7 klasar med blommor/ 
/frukter. Det fanns ett tydligt samband mellan 
långa skott, många blad och rik blomning/frukt
bildning. De frodigaste bestånden påträffades på 
öppna och ljusa lokaler, t ex Ög Solbacken, Sm 
Vista kulle och Ög Tvånget. De kortaste skotten 
fanns på de mörka lokalerna Ög Sätravallen, Sm 
Gamleby och Vg Halleberg.

Täckningen hos trädskiktet varierade mellan 
20% och 80%, buskskiktet mellan 5% och 60% 
och fältskiktet mellan 50% och 100%. De vanli
gaste trädarterna var ek Quercus robur, tall Pinus 
sylvestris, lönn Acer platanoides och vårtbjörk 
Betula verrucosa. Vanliga arter i buskskiktet var 
hassel Corylus avellana, skogstry Lonicera xylo- 
steum, ek och asp Populus tremula. Fältskiktet var 
på många lokaler artrikt och örtdominerat. Lund- 
gröe Poa nemoralis, smultron Fragaria vesca och 
piprör Calamagrostis arundinacea var de vanli
gaste arterna men arter som blåsippa Hepatica 
nobilis, sötvedel Astragalus glycyphyllos, vispstarr 
Carex digitata och tulkört Cynanchum vincetoxi- 
cum förekom på flera lokaler. Totalt registrerades 
ett 100-tal arter i fältskiktet (tabell 2).

Ärtvicker är vanligast i gles ädellövskog och 
ädellövsnår. Ibland förekommer den i blandskog 
och i undantagsfall i ung barrskog (Ög Duvhult 
och ett av delbestånden i Ög Malexander). I de 
senare fallen kommer arten att försvinna då 
skogen sluter sig. Arten är knuten till varma loka
ler med tidig snösmältning och liten risk för för
sommarfrost. På 60% av lokalerna växer arten i 
sydsluttningar och inte någonstans mot norr.

Fynd i Sverige genom tiderna

Arten noterades första gången från Sverige (Ög 
Åtvid) på 1770-talet av L. Gyllenhaal (Kilander 
1990). I herbarierna finns kollekter från ett 30-tal 
lokaler och dessutom från 6-8 platser där den 
odlats. Den blev känd från Frescati i Stockholm i 
början av 1970-talet. Denna förekomst var troli
gen ruderat, eftersom den inte odlades i Bergi- 
anska trädgården (Kers enl herbarieetikett). 
Ytterligare ett 20-tal lokaler har rapporterats i
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Fig 1. Ärtvicker Vida pisiformis. - Till vänster en habitusbild från Vg Lerdala Borgehall 1990. - Till höger en bild 
från Sm Skärstad Vista kulle. Det framgår att arten föredrar ljus, öppen, glest skogsbevuxen mark. - Foto förf 1990.
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litteraturen, till länsstyrelserna, Projekt Linné och 
Databanken för hotade arter.

De äldsta kollekterna i herbarierna härrör från 
1820-talet (Ög Borgberget). De flesta lokalerna 
upptäcktes på 1800-talet, med en topp 1880-1900. 
Under 1900-talet har de flesta fynden, ett tiotal, 
gjorts mellan 1960 och 1980. Projekt Linné (Nils
son & Gustafsson 1978, 1985) redogjorde för 
artens utbredning och status.

Diskussion

Ärtvicker är med endast 20-22 växtplatser en 
mycket ovanlig art och klassificeringen som sårbar 
tycks vara väl motiverad. Antalet växtplatser har 
minskat under det senaste seklet.

Arten är med stor sannolikhet utgången på de 
allra flesta av de ca 20 lokaler som ej besöktes. De 
flesta av dessa uppgifter är gamla och fruktlösa 
eftersökningar har genom årens lopp gjorts på

flera av dem. Till exempel har växten ”trots inten
sivt sökande” inte kunnat återfinnas (Bohlin & 
Geijer 1989) på Hunneberg. En del lokaler är så 
vagt angivna att eftersökningar är mycket svåra.

Försvinnandet tycks ha skett såväl under 1800- 
talet som under 1900-talet. Under förra seklet var 
orsaken till försvinnandet sannolikt främst inten
sivt bete; nu är huvudorsaken sannolikt igenväx- 
ning och igenplantering av tidigare halvöppen 
skog. Arten är mycket känslig för igenväxning 
med gran, troligen på grund av minskad ljustill
gång men också på grund av att den sura barr- 
förnan försämrar markförhållandena.

Ärtvicker har sannolikt mycket dålig sprid
ningsförmåga genom att den är så sällsynt och 
genom att plantorna inte bildar så många frön. Av 
det 10-tal lokaler som upptäckts efter 1960 tycks 
ingen vara nyetablerad. Sannolikt är det fråga om 
gamla lokaler som tidigare varit okända. Arten 
gynnas av störningar som innebär ökat ljus-
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Tabell 1. Beskrivning av de undersökta lokalerna. Populationens storlek: A område inom vilket arten växer, B om
råde med koncentrerad förekomst, C antal skott. Antal delb: antal delbestånd på lokalen. Ljus: 0 mkt mörkt, 1 täml 
mörkt, 2 täml ljust, 3 ljust. Exp: exposition. Skottlängd: medeltal av de 20 längsta (cm). Antal blad resp Antal 
klasar: medeltal för de 20 längsta skotten.
Table 1. Description of the investigated sites. Landskap province, län county, lokal site, populationens storlek size 
of population (A area within which the population occurs, B concentrated area of population, C number of shoots), 
antal delb. number of subpopulations, ljus irradiation (0 dark, 1 fairly dark, 2 fairly light, 3 light), topografi topo
graphy, exp exposition, skottlängd length of the 20 longest shoots, antal blad mean number of leaves/shoot, antal 
klasar mean number of inflorescences/shoot, liten small, sluttning slope, ovanför brant on top of steep slope, 
brant steep slope, plan flat ground, avsats shelf, ädellövskog deciduous, broad-leaved wood with Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus robur, Tilia cordata and Ulmus glabra, ädellövsnår shrubby vegetation 
with the above species, blandskog mixed coniferous and deciduous, broad-leaved wood, bryn edge between forest 
and open land, gles sparse, lövsly dense layer of deciduous, broad-leaved shrubs, hygge clear-cut area, elljusspår 
jogging path.
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Nr Land
skap

Län Lokal Populationens storlek 
A B C

Ant.
delb.

Ljus Topografi Exp Skott
längd

Antal
blad

Antal
klasar

Biotop

1 Dis Älv Buterud 9 m2 9 45 1 2-3 liten sluttning 
ovanför brant

S 56,0 8,2 0,6 ädellövsnår

2 Vg Älv Hälleberg 1 m2 i 4 1 1 sluttning,
rasbrant

s 45,0 6,5 _ ädellövskog

3 Vg Ska Borgehall 900 m2 900 100 1 3 liten sluttning S 123,0 15,5 2,5 ädellövskog, snår
4 Og Ög Dvardala 4 m2 4 50 1 2-3 liten sluttning s 80,0 13,1 1,9 bryn, blandskog
5 Og Og Åby 1000 m2 100 150 2 2-3 liten sluttning 

ovanför brant
V 124,0 15,4 2,7 bryn, lövskog

6 Ög Ög Svärtinge 3000 m2 200 78 2 2-3 liten sluttning s 94,0 12,8 1,8 gles ädellövskog, 
delvis hygge

7 Ög Ög Veteklint 60 m2 60 80 1 3 brant sv 98,0 13,5 2,3 gles blandskog
8 Og Og V. Väggar 1 m2 1 35 1 3 brant V 107,0 15,3 0,4 gles ädellövskog
9 Ög Og Makers-

bergen
1 ha 1000 300 2 2-3 liten sluttning 

ovanför brant
ö 95,5 12,4 0,5 gles ädellövskog

10 Ög Og Sturefors 1 m2 1 1 1 2-3 liten sluttning 
ovanför brant

ö 110 11 — ädellövskog

11 Ög Ög Tvånget 5 ha 4000 80 2 2-3 liten sluttning s 129,5 14,4 1,5 lövsly, blandskog
12 Og Og Sätravallen 2 m2 2 18 1 3 plant V 31,7 6,5 — blandskog,

elljusspår
13 Ög Og Duvhult 2000 m2 5 80 3 2-3 liten sluttning s, ö 71,0 8,5 - ung barrskog
14 Ög Og Skankcbo 8 m2 8 7 1 2 liten sluttning ö 47,1 7,4 - ädellövskog
15 Og Og Solbacken 10 m2 10 10 1 3 avsats i sluttning S 

ovanför brant
141,0 18,5 17,7 ädellövskog

16 Ög Ög Malexan
der

1500 m2 700 100 2 1-3 brant + plant s 67,0 9,9 0,2 blandskog + 
ung barrskog

17 Sm Kim Tynn 1 m2 1 5 1 2 sluttning s 46,0 6,8 - ädellövskog
18 Sm Jkp Rudu 1000 m2 1000 250 1 3 brant s 104,5 15,5 2,8 ädellövskog, snår
19 Sm Jkp Vista kulle 200 m2 200 120 1 3 liten sluttning V 140,5 19,5 4,6 ädellövskog
20 Sm Kim Gamlcby 1 m2 1 1 1 2 sluttning s 40 6 blandskog

inslapp. Flera delpopulationer har vitaliserats 
efter vägdragning (t ex Ög Malexander) och hugg
ning (t ex Ög Duvhult).

Blomningen varierar kraftigt mellan lokalerna 
och antagligen även mellan åren. Ög Solbacken 
hade den i särklass högsta blomningsfrekvensen; 
på denna växtplats har man relativt nyligen gjort 
en avverkning som ökat ljusinsläppet. Hygges- 
effekten med frigörande av lättupptagna närings
ämnen är troligen också gynnsam.

Ärtvicker har en utdragen blomning. De första 
blommorna kommer i mitten-slutet av juni och 
nya blommor kan sedan bildas ända in i sep
tember om vädret är varmt. Detta innebär att ett

och samma skott ofta har såväl knoppar som 
blommor och baljor. Antalet skott kan variera 
kraftigt mellan åren. På Sm Vista kulle räknades 
1989 till 10 skott, men 1990 fanns det inte mindre 
än 120! Skotten var också betydligt grönare och 
friskare 1990. Orsaken till det ringa antalet skott 
år 1989 var troligen det mycket varma och torra 
vädret detta år.

Det troligaste är att ärtvickerns totala popula
tion i Sverige sakta decimerats genom att lokaler 
försvunnit och att etablering på nya lokaler är 
mycket ovanligt. De nuvarande växtplatserna har 
sådan karaktär att de kan vara väldigt gamla. Det 
är otillgängliga avsatser och småbranter med



stabil, halvöppen, ofta snårig vegetation. Växt- 
platserna är i många fall små enklaver av orörd 
vegetation som ”blivit över” i ett omgivande hårt 
utnyttjat landskap. Exempel på sådana växtplat- 
ser är Dis Buterud, Ög Makersbergen och Ög 
Veteklint.

Om artens överlevnad skall säkerställas är röj
ning och gallring nödvändig på flera lokaler. Be
hovet är akut vid Vg Halleberg, för ett av del
bestånden i Ög Malexander och i Sm Gamleby. På 
sikt kan åtgärder bli nödvändiga på en rad växt- 
platser, t ex Dis Buterud, Ög Svärtinge och Ög 
Duvhult.

Växtplatserna är oftast så små och koncentre
rade att bevarandeåtgärderna bör kunna rymmas 
inom normalt naturvårdshänsyn vid skogsbruk. 
En förutsättning är dock att myndigheter och 
markanvändare är medvetna om växtplatserna. 
Glädjande nog har en kontinuerlig övervakning 
av ärtvickerns växtplatser påbörjats genom flora- 
väktarverksamheten, t ex i Östergötlands län.

Befintliga lokaler

Dalsland

1 Tisselskog sn, Buterud. Växtplatsen hittades 
1981 av T. Örtenblad (Andersson 1984). Arten 
växer på en lövklädd avsats på en bergsknalle med 
ett 4-5 m högt stup nedanför. Fältskiktet är artrikt 
med bl a sötvedel Astragalus glycyphyllos, berg- 
mynta Satureja acinos och kungsmynta Origanum 
vulgare. Skogen håller på att växa igen både på 
växtplatsen och nedanför branten (ungskog efter 
avverkning, mest hassel och asp), Röjning bör ut
föras, annars kommer beståndet att minska.

Västergötland

2 V. Tunhem sn, Halleberg. Arten växer i en ädel- 
lö vklädd, syd vänd rasbrant alldeles intill en livligt 
trafikerad väg. Den upptäcktes på 1930-talet 
(Svensson 1945, Bohlin & Geijer 1989) och var 
förr mycket mera talrik (25 skott 1972, Bohlin 
1973, 53 skott varav 15 fertila 1975 enl Projekt 
Linné-blankett ifylld av Bohlin). I takt med att 
skogen slutit sig har arten reducerats och 1990 
återstod bara fyra sterila, insektskadade skott. 
Skogen måste omedelbart gallras om arten skall 
fortleva.

3 Lerdala sn, Borgehall. Lokalen publicerades 
först av Hasselrot (1956) men var känd långt tidi
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gare (Nilsson & Gustafsson 1978). Antalet exem
plar uppskattades 1975 till 350 (Projekt Linné- 
blankett av Bohlin). Arten växer i en liten blockig 
sluttning nedanför en bergsknalle inom ett om
råde av 30 x 30 m. Ett hundratal skott påträffades 
1990. Platsen är en före detta ängs- eller hagmark 
som växer igen med främst tall, ek och rosen
buskar. På sikt kan en röjning bli nödvändig.

Östergötland

4 Kvillinge sn, Dvardala. Ett 50-tal skott växer 
koncentrerat i ett måttligt sluttande blandskogs- 
bryn. En svag stig gränsar och längre bort, bakom 
en slyridå, finns öppen mark. Arten rapporte
rades i början av 1900-talet och senast 1977 (Gen
berg, Projekt Linné-blankett). En lätt röjning har 
utförts, vilket är gynnsamt, men det är oklart om 
den gjorts för ärtvickern. På sikt kan ny röjning 
krävas. Ett vackert bestånd av backvial Lathyrus 
sylvestris växer intill. En ärtvickerplanta uppgavs 
växa vid en klippvägg vid en järnvägstunnel några 
hundra meter bort i början av 1980-talet (rapport 
av F. Lind till länsstyrelsen), men den är borta.
5 Kvillinge sn, Åby. Denna lokal upptäcktes 
omkring 1890 (Haglund 1912). L.-Å. Gustafsson 
rapporterade ca 100 skott 1975 (Projekt Linné- 
blankett) och 1990 räknades till 150. Arten växer 
i en blockrik liten sluttning bredvid en f d järnväg. 
Ett ganska tätt, ungt sälguppslag tyder på igen- 
växning. Arten tycks hittills inte ha påverkats 
negativt men på sikt kan röjning bli nödvändig.

6 Ö. Eneby sn, Svärtinge. Lokalen ligger i över
delen av en brant. Längre ner finns en livligt trafi
kerad väg. Växtplatsen är blockrik och glest 
skogsbevuxen. Angränsande skog är huggen och 
slyar igen, men flera stora träd är kvarlämnade. 
På sikt kan gallring bli nödvändig. Det äldsta her- 
bariematerialet är från 1934 (S).
7 Vånga sn, Veteklint. Arten växer i en öppen, 
blockrik brant med gamla tallar och ekar. Tulkört 
Cynanchum vincetoxicum dominerar i fältskiktet. 
Omgivande skog är grandominerad och tämligen 
tät och högvuxen. Första fyndet gjordes så sent 
som i början av 1980-talet (Genberg 1983). Växt
platsen är dock troligen mycket gammal. Branten 
har lämnats ifred vid skogsbruket och har därför 
kvar lövdominans och lundflora. Bör övervakas.
8 Väversunda sn, Omberg, V. Väggar. Enligt 
Hesselman (1938) omnämns lokalen för första
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gången i Hartmans flora 1843. Holmgren (1851) 
omtalar också växtplatsen. Det senaste insamlade 
materialet härrör från 1951 (UPS). Nilsson & 
Gustafsson (1978) angav att arten hade sökts för
gäves. Ärtvickern påträffades dock på nytt för 
några år sedan av H. Sandberg. Platsen är mycket 
svårtillgänglig och är belägen några tiotal meter 
från Vättern, nedanför en rasbrant och en mycket 
brant bergvägg. Skogen är opåverkad och vegeta
tionen stabil.
9 V. Tollstad sn, Omberg, Makersbergen. Hessel- 
man (1938) upptäckte lokalen 1926. Han anger att 
växten var stor, frodig och att den förekom i riklig 
mängd. Även idag är ärtvickern riklig; cirka 300 
skott räknades, mer än på någon annan växtplats. 
Arten växer framför allt ovanför branten men 
några exemplar även nedanför. Området ovan 
branten är slyigt och snårigt med enstaka stora 
ekar. Skogen har huggits och planterats med gran 
men området närmast branten har lämnats. Dock 
finns en del smågranar där ärtvickern växer. Gall
ring av gran och även ekföryngring blir på sikt 
nödvändig.

10 Vist sn, Sturefors. Jag såg endast ett exemplar, 
som var avbetat. En försiktig gallring har gjorts 
för att släppa in ljus och gynna arten. Ärtvickern 
växer i en svag sluttning ovanför en bergbrant. 
Den hittades av N. Bielke och publicerades i 
Östergötlands flora (Genberg 1977). Enstaka 
exemplar fanns 1975 enl rapport till Projekt Linné 
av L.-Å. Gustafsson. Lokalen övervakas. En lätt 
omrörning i markskiktet kan göras för att aktivera 
en eventuell fröbank.
11 Oppeby sn, Tvånget. Ärtvickern rapportera
des 1975 till Projekt Linné av O. Söderbäck. Den 
har senare rapporterats några hundra meter från 
den första växtplatsen (I. Hultgren, E. Moberger) 
och 1989 ytterligare 1 km ifrån (F. Pettersson). 
Arten växer utmed en kraftigt breddad väg, dels i 
blockig, slyig terräng och dels i mer sluten, upp
vuxen skog. Totalt räknades ett 80-tal skott 1990, 
vilket är en reducering från 1988 då ca 160 på
träffades (rapport till länsstyrelsen). Ljusinsläp- 
pet vid vägdragningen har sannolikt gynnat arten 
men igenväxning sker nu. Lokalen bör övervakas.
12 Vårdnäs sn, Sätravallen. Ärtvickern växer all
deles intill ett gruslagt motionsspår. Lokalen om
ges av högvuxen skog. 18 skott fanns 1990 och en 
röjning (med oklart syfte) har utförts, vilket gyn
nat arten. Populationen tycks ganska stabil. 1975
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rapporterades 20 skott till Projekt Linné av L.-Å. 
Gustafsson. Fortsatt gruspåläggning och fram- 
försel av yrkesfordon är säkert ett större hot än 
motionslöparna. Lokalen upptäcktes i början av 
1970-talet av H. Sandahl. Bör övervakas.
13 Vårdnäs sn, Duvhult. Beståndet växer mycket 
svårfunnet i kuperad terräng med ungskog av tall. 
Lokalen upptäcktes av J. Ändersson i början av 
80-talet och ärtvickern hade då gynnats av en kal
huggning. Nu är den på snabb tillbakagång. Den 
uppväxande skogen gör att lokalen blir mörkare 
och marken skadas av barrförna. Gallring för att 
gynna löv bör utföras.
14 V. Eneby sn, Skankebo. Lokalen är en liten 
kuperad ädellövskog gränsande till betesmark. 
Området var tidigare mera öppet och är under 
igenväxning. Sju sterila, små skott av ärtvicker 
påträffades. Enligt upptäckaren, J. Andersson, 
fanns för 15 år sedan flera skott och även blom
mande. Arten kan sannolikt hålla sig kvar en tid 
men en lätt gallring skulle vara gynnsam.
15 Vårdnäs sn, Solbacken. Arten påträffades här 
1910 av F. Nord i två stora bestånd (Nord 1911). 
Två exemplar fanns i början av 1960-talet och två 
icke blommande 1977 (Nilsson & Gustafsson 
1978). Även idag finns två bestånd. Antalet skott 
var 1990 litet (10), men de var mycket långa och 
rikt blommande, en effekt av en avverkning för 
ett 10-tal år sedan och eventuellt även också en 
brand (brandljud finns på tallar). Arten växer på 
en klipphylla ovan en brant och nedanför finns 
högvuxen ädellövskog. Igenslyning bli på sikt ett 
hot och lokalen måste övervakas.

16 Malexander sn, ”Artväxtvägen”. Arten upp
täcktes 1975 (Svedjemyr 1981). Den har minskat 
under senare år. 1990 påträffades ett 100-tal skott, 
vilket kan jämföras med mer än 300 år 1984 (rap
port av Svedjemyr till länsstyrelsen). Arten växer 
dels vid vägen, dels inne i en granungskog och på 
en angränsande klipphylla. När planteringen var 
yngre var arten rikligare och klängde i smågra- 
narna (Svedjemyr muntl). En röjning utfördes för 
några år sedan i ungskogen men utan positiv 
effekt för ärtvickern, troligen på grund av att riset 
kvarlämnades. Vägkanten, inklusive vissa ärt- 
vickerskott, klipps regelbundet. Så gott som hela 
det unga granbeståndet bör huggas bort och riset 
bortforslas. Istället bör lövbuskar gynnas. Klipp
ningen av vägkanten bör upphöra vid ärtvickerbe- 
ståndet.
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Fig 2. Karta över den svenska utbredningen av artvicker. 9 aktuell förekomst, O lokal som besökts utan återfynd,
A ej besökt lokal, A ej besökt lokal där arten sannolikt finns kvar, □ diffust angiven lokal, 0 odlad. Siffrorna hän
visar till tabell 1.
Map of the Swedish distribution of Vicia pisiformis L. • locality where the species was seen in the investigation, 
O locality visited but species not seen, A locality which was not visited, A locality which was not visited but where 
the species probably still occurs, □ imprecise locality, 0 cultivated. The figures refer to Table 1. The species has also 
been cultivated in the provinces of Skåne (Lund) and Gästrikland (Gävle) outside the mapped area.

Småland

17 Dalhem sn, Tynn. Arten växer inne i tämligen 
sluten ädellövskog ganska högt uppe i en slutt
ning. Området gränsar till sjön Tynn. Endast fem 
skott iakttogs 1990 men arten har säkerligen varit 
vanligare förr. Den har också vuxit vid ett staket 
längre ner (I. Hultgren muntl). Flera kollekter 
finns, samtliga från 1860-talet, då växtplatsen 
också publicerades (Ekstrand 1866). En lätt gall
ring skulle gynna arten.

18 Skärstad sn. Rudu. Ärtvicker växer inom ett 
1000 m stort område i övre delen av en starkt

sluttande, snårig brant. Vegetationen sluter sig 
långsamt men är tillräckligt stabil för att arten 
skall kunna leva kvar länge. Cirka 250 skott sågs 
1990, vilket gör lokalen till en av de rikaste i 
landet. Ärtvicker rapporterades från Huskvarna- 
bergen redan på 1800-talet av J. E. Zetterstedt 
(1865) men utan exakt angiven lokal. Förekom
sten vid Rudu upptäcktes av T. Appelqvist i slutet 
av 1970-talet.
19 Skärstad sn, Vista kulle. Även denna lokal 
upptäcktes av T. Appelqvist i slutet av 1970-talet. 
Den är belägen i en svag västsluttning nedanför en 
liten brant. Området är glest bevuxet med små-
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vuxna, knotiga ädellövträd och ett tätare busk- 
skikt. En långsam igenväxning sker men röjning 
krävs ej på länge.

20 Gamleby sn. Denna lokal upptäcktes 1978 
(Kasselstrand 1979). Antalet skott var då 49, vil
ket innebär att en drastisk minskning skett: 1990 
påträffades bara ett litet skott! Växtplatsen är en 
blandskogsklädd sluttning med sparsamt fältskikt 
dominerat av bl a backvicker Vicia cassubica. 
Kasselstrand (1979) anger skogen som stabil och 
ej igenväxande, varför orsaken till tillbakagången 
är oklar. Skogen är dock mera sluten än på de 
flesta andra lokaler. Vid ärtvickern finns en 8-10 
m hög gran som lokalt försurar marken, vilket är 
mycket negativt. Granen bör omgående tas bort.

Lokaler där arten ej blev återfunnen

Västergötland

Lerdala sn, Sparres äter, Majstugan. Palmenäs och 
Magnusson såg arten 1977 enligt brev från O. 
Jansson 1990. Området är småkuperat och svår- 
sökt. Arten kan finnas; den sågs på en intill- 
liggande lokal 1989 (se nedan).
Lerdala sn, Sparresäter, Smedstorp. Arten sågs 
1989 av G. Börjeson, O. Jansson och F. Wallgren 
enligt brev från O. Jansson 1990. Förgäves efter
sökt 1990. Finns säkerligen men området är 
svårsökt. Hasselrot (1956) anger också fynd från 
Sparresäter.

Östergötland

Mjölby, Hadelöf (Kindberg 1901). Stort område 
och därför svårsökt. Landskapet är hårt utnyttjat 
(mycket barrungskog) och återfynd är därför 
osannolikt.

Asby sn, Skärsjö (Kindberg 1901). Odefinierad 
lokal. Barrskogsdominerat och inga lämpliga bio
toper.

Malexander sn, Johansmossen. Rapporterad till 
länsstyrelsen i Östergötland 1984. Felaktig upp
gift.

Kättilstad (Tjärstad?) sn, Öneborg (Kindberg 
1901). Området är stort och därför svårsökt. En 
lövkulle nära gården genomsöktes förgäves.
Tjärstad sn, Opphem, löväng. Sågs senast på (?) 
1960-talet (G. Ehrenberg, Opphem, muntl 1990).
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Ehrenberg visade den skogskulle där arten förr 
växte. Området har tidigare varit igenväxt och 
arten har sannolikt varit försvunnen en längre tid. 
Nu har området gallrats kraftigt och det fårbetas.
Vårdnäs sn, Vessers udde. Sågs av H. Fogelfors 
1977 (Genberg 1980) i ett exemplar (Nilsson & 
Gustafsson 1985). Julin (1948) nämner inget om 
arten. Området är naturreservat och inga större 
förändringar har skett de senaste 15 åren. Troli
gen utgången.

Ö. Ryd sn, prästgården 1864 (LD). Förr troligen 
odlad. Med säkerhet utgången.

Ej besökta lokaler
Västergötland. Hunneberg Börstled 1896 (S); Fristorp 
början av 1900-talet (Bohlin & Geijer 1989); Sjöstorp 
1889 (S); mellan Börsle och Sjöstorp (Rudberg 1885). - 
Halleberg Lilleskog (Hasselrot 1967).
Östergötland. Ringarum Hjulerum 1912 (S), tidigare 
känd (Nilsson & Gustafsson 1978). - Väversunda (V. 
Tollstadl) Omberg, Rödgavels grotta 1899 (GB). - 
Björsäter Ekhult 1865 (LD), utgången? (Klefbeck 1915). 
- Tjärstad Borgberget 1866 (LD), förgäves eftersökt 
(Nord 1911); Opphem, bergavsats 1911 (Hannerz & 
Hannerz 1912). - V. Ny N. Hålberget (Kindberg 1901), 
förgäves eftersökt (Segerström 1932). - Åby nära järn
vägsstationen 1917 (S). - Kättilstad Bäckskog (Kindberg 
1901), utgången (Hannerz & Hannerz 1912). - Malexan
der Bålskalle (Kindberg 1901), förgäves eftersökt av O. 
Svedjemyr, Malexander. - Oppeby Drabo 1864 (LD); 
möjligen samma lokal som Sm, Dalhem, Tynn. - Vist 
Säby, Karsnäs (Kindberg 1901), tidigare känd (Nilsson 
& Gustafsson 1978). - Svinstad Gräfsten 1901 (LD), ut
gången? (Klefbeck 1915). - Yxnerum Borkhult (Kind
berg 1901), utgången? (Klefbeck 1915).
Småland. Hakarp Brunstorp, rapporterad till Projekt 
Linné 1979 av R. Carlsson. Finns troligen kvar (M. Tho
rell muntl). - V. Ed Blidstena (Ekstrand 1866).

Odlat material och tillfälliga fynd
Skåne Åsum 1902 (LD) odlad.
Västergötland Hova 1911 (UPS) odlad; Älgarås präst
gård 1916 (GB) odlad; Skallsjö 1903 (S) odlad;
Östergötland Krokek, Orrekullen, Wahlin (1954) odlad. 
Nrk Lillkyrka 1939 (S) odlad.
Uppland Frescati, Laduviken och universitetet 1971 (S) 
ruderat. Ultuna 1890 (GB) sannolikt odlad.
Gästrikland Gävle 1862 (UPS) sannolikt odlad

Tack. Jag vill tacka följande personer, vilka har visat 
lokaler eller meddelat lokaluppgifter: J. Andersson, A. 
Bohlin, N. Bielke, Ö. Byström, G. Ehrenberg, H.
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Tabell 2. Vegetationen på de besökta växtplatserna.
Table 2. Vegetation at the visited sites for Vicia pisiformis. Lokal site, art species, total täckning total cover, träd
skikt tree layer, buskskikt shrub layer, fältskikt field layer. - The tree and shrub layers were registered in tenths. 6 
thus mean 6/10,4 4/10 etc. The field layer was registered in a three-graded scale: 1 rare, 2 fairly common, 3 common. 
The species of the field layer were not registered at site 8. The species are ordered in decreasing abundance.

SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

Art Lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Trädskikt
Total täckning (%)
Ek Quercus robur 
Tall Pinus sylvestris 
Lönn Acer platanoides 
Vårtbjörk Betula verrucosa 
Gran Picea abies 
Asp Populus tremula 
Aim Ulmus glabra 
Lind Tilia cordata 
Sötkörsbär Prunus avium 
Sälg Salix caprea 
Rönn Sorbus aucuparia 
Ask Fraxinus excelsior 
Oxel Sorbus intermedia 
Vildapel Malus sylvestris 
En Juniperus communis

40 80 30 
2 1 6 
. 3 .

4 1 .
1 . . 
2 . . 

. 2 .

40 60 30 30 50 30
1 1 4 5 7 7
2 1.4..

. . 1 . . 1
2 3 3...
2 . . . 1 .
2 . . 1 . .

. . . . 1

. . 2

1 1 2
. 2 . . 1

1 1

Buskskikt
Total täckning (%)
Hassel Corylus avellana 
Skogstry Lonicera xylosteum 
Ek Quercus robur 
Asp Populus tremula 
En Juniperus communis 
Vårtbjörk Betula verrucosa 
Ros Rosa spp.
Sötkörsbär Prunus avium 
Ask Fraxinus excelsior 
Sälg Salix caprea 
Rönn Sorbus aucuparia 
Gran Picea abies 
Berberis Berberis vulgaris 
Lönn Acer platanoides 
Tall Pinus sylvestris 
Brakved Rhamnus frangula 
Lind Tilia cordata 
Alm Ulmus glabra 
Oxbär Cotoneaster integerrimus 
Vildapel Malus sylvestris 
Getapel Rhamnus catharticus 
Måbär Ribes alpinum 
Röda vinbär Ribes rubrum

50 60 50 20 30 40 10 30 30

1 1

1 1

Fältskikt
Total täckning (%)
Lundgröe Poa nemoralis 
Smultron Fragaria vesca 
Piprör Calamagrostis arundinacea 
Bergsslok Melica nutans 
Gökärt Lathyrus montanus 
Örnbräken Pteridium aquilinum 
Blåsippa Hepatica nobilis 
Stensöta Polypodium vulgare

70 5 80 70 30 60 50 80 70
.23.2.1.3

1 .1113 2.2

3 3 . . 1 1 . . i
1 . . 1 . 2 . . 1
2 3 . . 2 . . . .
2 1..................................3

. .11.13..

70
2

8

10

6

1

2

1

70
3

1
1
1

2
1

70 20 50 60 10
4 4 . . 1
. .414
. . . 1 4
2.1..
14 4 1.
.2.1.

. . . 6 .

1 . . . 1

20 30 20 50 30
. 1.7.
. . 1 . .
2 6 111 
. 1 . . .
. .51.
. . . . 7

. . . 1
6 . . . .

1 . . .
. . 1 1

1 . . .

2

30 30 50 40 100
. . . . 2
11...

3 3 3.
. . . 1

2 1.1. 

3.1.. 
.113.

. . . 2

50 70 20 
4 1

2 . 2
4 .

1 . 1
1 . 2
5 . .

30 70 
. 4
1 3
1

60 5 50 60 20
. .5.5
. 7 2 1.
. . . . 2
5 . . . 1
1.1.2 
2 ... .

1 1
. . . 2 .
1.1. 

2 ... .
1.1.

! ! i i ’
. . . i

. . i
i . .

i

50 60 80 80 20 
3 2 12

2.1.2 
3 . . 2 .
. .211 

11.2 
3 . . . .
. 1 . . .
. . . 1 2
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Art Lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Blåbär Vaccinium myrtillus 1 1 . 2 3 2 3.
Sötvedel Astragalus glycyphyllos 3 1 2 . 2 ... . 1 . 1 . .
Hundäxing Dactylis glomerata 2 1 1 . . . 2 2 ... . 1 . 1 . .
Brunven Agrostis canina 3 . 1 . . . . 1 . . 2 2
Vispstarr Carex digitata 1 1 . 1 . . 1 . . . 1 . i 1 1 1
Tulkört Cynanchum vincetoxicum .... 
Kruståtel Deschampsia flexuosa ... 2
Stinknäva Geranium robertianum .2.1 
Hallon Rubus idaeus ..11
Akta johannesört

Hypericum perforatum 1
Träjon Dryopteris filix-mas 
Kungsmynta Origanum vulgare 3
Backvicker Vicia cassubica 1
Buskviol Viola hirta
Liljekonvalj Convallaria majalis...........................
Lundslok Melica uniflora 1
Bergmynta Satureja vulgaris 1.2..
Häckvicker Vicia sepium 1 ... .
Knylhavre Arrhenatherum elatius .... 1
Liten blåklocka

Campanula rotundifolia 1
Skogsnäva Geranium sylvaticum 1 . . 1 1
Kärleksört Sedum maximum ..1.1
Skogsklöver Trifolium medium ... 1 1
Rödven Agrostis tenuis ..1.1
Bergrör Calamagrostis epigejos ..........................
Stenbär Rubus saxatilis 3 ... 1
Gullris Solidago virgaurea 1.2..
Arenpris Veronica officinalis 1 ... 1
Kråkvicker Vicia cracca ... 2 2
Ängsviol Viola canina ....
Tjärblomster Viscaria vulgaris ... 1
Stor blåklocka

Campanula persicifolia 1 . 1
Skelört Chelidonium majus ....
Vitmåra Galium boreale 1
Myskmadra Galium odoratum 
Flockfibbla Hieracium umbellatum .
Fyrkantig johannesört

Hypericum maculatum 
Skogssallat Lactuca muralis 
Vippärt Lathyrus niger 
Backvial Lathyrus sylvestris 
Angskovall Melampyrum pratense .
Åkermynta Mentha arvensis 
Bockrot Pimpinella saxifraga 
Lundelm Roegneria canina 
Hundkäx Anthriscus sylvestris 
Strävlosta Bromus benekenii 
Mjölkört

Chamaenerion angustifolium 
Fårsvingel Festuca ovina 
Gulmåra Galium verum 
Blodnäva Geranium sanguineum 
Bergjohannesört

Hypericum montanum ....
Gulvial Lathyrus pratensis 1
Vårärt Lathyrus vernus 1
Vårfryle Luzula pilosa ... 1
Hässlebrodd Milium effusum ....
Blodrot Potentilla erecta ... 1

2 2

1
1

1 1
2

1 1

1

1 1

3 1

2 1 
. 1 2

1 1 1

1 . . . . 1 . . . . .

3

. 11.... 

........................ 1 .
1 .

1 .............................. 1 . 1
1 .............................. 2

. 1 . 1 
1.1. 

1 . .

. . 1 2 .
2 1 . . 2
. . 2 . . 
. 2 . . .

3 . . .
. 1.1.

..ii.

. . 1 2 .

. . . 1
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Art Lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gullviva Primula veris
Brännässla Urtica dioica ’ 1 1

2 .

Lingon Vaccinium vitis-idaea . 1 ......................... 1
Teveronika Veronica chamaedrys 1.........................
Kirskål Aegopodium podagraria 
Daggkåpa Alchemilla spp. ' ' 1

1 . . . 1 . . .
Röllika Achillea millefolium ...........................1
Fältmalört Artemisia campestris 
Svartbräken

. . 1 . . . .
Asplenium trichomanes 

Majbräken Athyrium filix-femina 1
. 1 . .

Ljung Calluna vulgaris 
Lundbräsma Cardamine impatiens

1
1 . . .

Slankstarr Carex flacca . . . 1
Lundstarr Carex montana 
Skogsknipprot

. . . 1

Epipactis helleborine . . . 1
Ullört Filago arvensis
Jordreva Glechoma hederacea

1 . . .
1

Gråfibbla Hieracium pilosella 
Ekorrbär Maianthemum bifolium 
Skogskovall

' i
. . . . i . .

Melampyrum sylvaticum 
Skogsbingel Mercurialis perennis 
Björkpyrola Orthilia secunda

1

1
.................... i .

Harsyra Oxalis acetosella
Storrams

. 1

Polygonatum multiflorum 1 .
Lövbinda Fallopia dumetorum 
Brunört Prunella vulgaris
Lungört Pulmonaria officinalis 
Smörblomma Ranunculus acris

1
1 . . .

1 .
. . . . i . .

Flenört Scrophularia nodosa 
Angsvädd Succisa pratensis

. 1
. . i . . . .

Gullkiöver Trifolium aureum 
Rödklöver Trifolium pratense . 1

1

Vitklöver Trifolium repens . 1
Hästhov Tussilago farfara 
Skogsvicker Vicia sylvatica 1

. 1

Skogsviol Viola riviniana 1

Fogelfors, L.-Å. Gustafsson, I. Hultgren, O. Jansson, S. 
Kasselstrand, H. Liman, E. Moberger, Ö. Nilsson, S. 
Renström, O. Svedjemyr, C. Svedlind, M. Thorell, M. 
Wadstein, T. Örtenblad. Tack även till Torleif Ingelög 
och Göran Thor som givit synpunkter på manuskriptet. 
Fältarbetet har genomförts med ekonomiskt stöd från 
Världsnaturfonden WWF.
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Recension

Nytt häfte av Hegi

Hegi, G. 1990: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 
band IV, del2B, andra upplagan, häftena 1-3. 248 
sidor. 208 figurer (teckningar och svartvitfoton), 1 
färgplansch. Verlag Paul Parey, Berlin och Ham
burg. ISBN 3-489-67120-1. Pris ca 135 DM.

Hegis Flora von Mitteleuropa är en produkt av 
tysk grundlighet: varje art får en eller två sidor i 
stort format och åtminstone någon illustration. 
Första upplagan utkom 1906-1931 och var till stor 
del ett verk av Gustav Hegi ensam. Andra upp
lagan började utkomma 1935, men man engage
rade då specialister i större utsträckning. Banden 
ges nu ut oberoende av varann efter hand som de 
är färdiga. Ett par är inne på sin tredje upplaga.

I det aktuella häftet behandlas släktena Sangui- 
sorba (blodtopp och pimpinell) av Gertrud Dahl
gren, Lund, samt Alchemilla (daggkåpor) och 
Aphanes (jungfrukammar) av Sigurd Fröhner, 
Dresden. Namnändringar, som ännu inte trängt 
igenom hos oss, är Sanguisorba minor subsp. 
polygama för vingpimpinell (förut subsp. muri- 
cata) och Aphanes inexspectata för småfruktig 
jungfrukam (förut A. microcarpa). Fröhner har 
typifierat Linnés Alchemilla vulgaris, och detta 
namn skall nu användas för stjärndaggkåpa (förut 
A. acutiloba). Noteras kan också att Fröhner har

rapporterar 64-79. Svensk Bot. Tidskr. 72: 1-24. 
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dragit tillbaka sin A. suecica, ett namn som lanse
rades för den svenska typen av glatt daggkåpa A. 
glabra, medan han fortfarande synes hävda att vår 
trubbdaggkåpa är skild från kontinentens A. ob- 
tusa och således skall heta A. samuelssonii.

Daggkåporna är talrika i mellaneuropa: hela 
137 arter. Fröhner har använt sig av många och 
precist angivna karaktärer. Egenskaperna är kor
relerade och bildar karaktärskomplex. Baserat på 
dessa har Fröhner skilt ut fyra grundsektioner. 
Där får dock endast vissa arter plats. Genom 
hybridisering mellan arter ur grundsektionerna 
har det bildats nya arter, som förenar drag ur 
karaktärskomplexen på olika sätt. Dessa arter för
delas på ytterligare nio sektioner. Alchemilla- 
arterna, som alla är apomiktiska, är gamla. 
Fröhner räknar inte med att någon ny art har bil
dats i Mellaneuropa efter senaste istiden. Arter 
med liten utbredning är nästan utan undantag 
bundna till, eller förekommer i, områden som ej 
varit nedisade.

Det nya Hegi-häftet är stimulerande läsning och 
ger många nyttiga litteraturreferenser. Den prak
tiska nyttan av det är kanske för nordiska botanis
ter begränsad, eftersom de flesta av de behand
lade arterna inte förekommer hos oss.

Thomas Karlsson



Violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana, i Mora kommun
BENGT OLDHAMMER

Oldhammer, B. 1991: Violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana, i Mora kommun. [The 
lichen Bryoria nadvornikiana in Mora, Dalarna, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 85: 33-38. 
Lund. ISSN 0039-646X.
The biology and occurrence of the lichen Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & Hawksw. 
has been studied in the province of Dalarna, central Sweden. The species grew in 26% of 114 
sample plots laid out in a fixed pattern in the commune of Mora. It prefers Picea abies forests 
in northern slopes, 450-700 m above sea level and is favoured in damp but fairly light habitats. 
The stands usually have a long continuity, but the individual trees need not be old. Regenera
tion and distribution pattern are well adapted to regular fires.
Bengt Oldhammer, Odonstigen 22A, S-792 00 Mora, Sweden.

Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana är en 
epifytisk busklav som är känd från några hundra 
svenska lokaler (fig 1). Den är känd som en exklu
siv granskogsart med förkärlek för gammal skog 
på bergsplatåer och i nordsluttningar. Ofta före
kommer den på lokaler med långskägg Usnea 
longissima (Ahlner 1940, 1948, Swahn 1980, 
Esseen m fl 1981). Arten är hotad av det moderna 
skogsbruket och kräver särskild hänsyn (Ingelög 
m fl 1987).

Inom ramen för ett tiopoängsarbete vid institu
tionen för systematisk botanik vid Uppsala uni
versitet gjorde jag sommaren 1987 en under
sökning av artens biologi och frekvens i Dalarna.

Metod och studieområde

Studien utfördes i Mora kommun i norra Dalarna. 
Artens frekvens kartlades genom att 114 ytor på 
250 X 250 m inventerades. Dessa ytor placerades i 
ett rutnät över hela kommunen utan hänsyn till 
var de hamnade i terrängen. I ytorna noterades 
mängden violettgrå tagellav enligt följande skala: 
saknas, 1-5 träd, 6-25 träd, >25 träd. En upp
skattning av mängden hänglavar (Usnea, Bryoria, 
Alectoria) gjordes också, och förekomst av bl a 
ringlav Evernia divaricata, lunglav Lobaria pul- 
monaria och varglav Letharia vulpina noterades.

Dessutom detaljstuderades tio ytor på 25 x 25 
m med rik förekomst av violettgrå tagellav. För 
dessa gjordes en allmän miljöbeskrivning och

följande uppgifter antecknades: antal träd med 
laven, skogstyp, slutenhet, värdträdens höjd, 
höjd över havet och brandpåverkan. För tio träd i 
varje yta, de med störst och minst antal lavar, 
noterades trädets diameter, lavens riklighet (1 100 
cm mellan bålarna, 2 50-100 cm, 3 25-50, 4 0-25), 
bålens längd, hur högt över marken laven växte, 
exposition samt följearter.

Det finns inte någon allmänt vedertagen metod 
för den här typen av undersökningar. Esseen 
(1983) tar i sin doktorsavhandling upp en del 
metodproblem. Se också Barkman (1958).

Frekvens

Violettgrå tagellav påträffades i 26 procent av de 
114 ytorna. Riklig förekomst (mer än 25 träd) 
noterades i 20 procent av provytorna med laven. I 
23 procent av provytorna med laven fanns den på 
6-25 träd, medan 57 procent hade liten förekomst 
(högst fem träd). I intensivt brukade skogar sak
nades violettgrå tagellav nästan helt.

Förmodligen ingår Mora kommun i ett kärn
område för arten. I nordvästra och södra Dalarna 
har den eftersökts på ett stort antal lokaler utan 
framgång. Inventeringens resultat bör därför inte 
betraktas som representativt för hela Sverige eller 
ens Dalarna vad gäller antalet fynd eller förekom
sternas storlek.

Undersökningen visade samtidigt att lunglaven 
var påfallande sparsam i området (fig 3). Garn-
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Fig 1. Utbredningen av violettgrå tagellav enligt Ahlner (1948).

laven Alectoria sarmentosa var som väntat vanli
gast i naturskogar. Däremot var det förvånande 
att rika förekomster av hänglav bara noterades på 
3-6 platser.

Miljö
På de trettio lokaler där laven påträffades domi
nerade gran som värdträd. Laven förekom på

såväl stora som små granar. På lokaler där den var 
sparsam växte den särskilt ofta på undertryckta 
smågranar av 2-4 meters höjd.

Andra underlag var död gran, död asp, björk, 
rönn och bark på död tall. Miljöerna var oftast 
granskog (fig 4) och expositionen var oftast 
nordlig (NV-lig till NO-lig; fig 5). De rikaste 
lokalerna låg i höjdlägen, mellan 450 och 700 
m ö h (fig 6).
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rl^ ^ tagellav är väl anpassad till skogsbränder, insektangrepp på skogsträden, stormfällningar och
liknande På bilden ses en ganska rik lokal för arten. Den är klart gynnad av öppningen i skogen, i det här fallet en 
stormlucka. Här finner den en väl avvägd kombination av ljus och fuktighet.
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Fig 3. Förekomsten av några lavar i 114 undersökta 
provytor i Mora kommun. Från vänster violettgrå tagel
lav Bryoria nadvornikiana, varglav Letharia vulpina, 
ringlav Evernia divaricata, lunglav Lobaria pulmonaria, 
blåslav Hypogymnia physodes och grå tagellav/manlav 
Bryoria capillarislfuscescens.

Uppträdande i optimal miljö

De tio ytorna på 25 x 25 m med särskilt rik före
komst valdes med stor omsorg. De utgjordes i fyra

16,5%

26,5%

V 3,5%

16,5%

Fig 5. Expositionen hos lokaler med violettgrå tagellav. 
Lutningen är bara markant på hälften av lokalerna, men 
där dominerar m el m nordlig exposition.

hygge T °t, sumpskog 7%
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ungskog 3%

myr 5%

gransump
skog 1%

blandskog
26%

tall med gran
inslag 25%
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30%

Fig 4. Procentuell fördelning av växtmiljöena i de 30
provytor där violettgrå tagellav påträffades

fall av naturskog i stort sett utan huggningsspår 
och i sex fall av naturskog med viss påverkan. Spår 
efter brand var mycket sparsamma. I samtliga ytor 
växte laven på minst 25 träd och oftast på alla. 
Endast i en yta noterades dock maximal riklighet 
(4) på alla träd. Men inte ens i det området hade 
samma höga siffra kunnat noteras om ytan ökats 
till 100 X 100 m (jfr Esseen 1983). Vissa träd eller 
grupper av träd inom andra ytor hade också maxi
mal riklighet.

Bålen varierade i färg från vitaktig i mörk skog 
till mörkbrun, nästan svart, i öppna lägen (jfr 
Brodo & Hawksworth 1977). Bållängden var säl
lan mer än 5-12 cm, men på björk i gles och fuktig 
skog intill ett myrkomplex på hög höjd över havet

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Fig 6. Lokalernas höjd över havet. Grått markerar rika 
förekomster.
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Fig 7. Skogslandskap några km NV om Lybergsgnupen i Dalarna. Den här typen av storskaliga avverkningar är 
förödande för bland annat violettgrå tagellav.

blev de över 20 cm trots att träden bara var 50-75 
år. Så långa bålar har inte noterats förut.

Esseen (1981) fann ett svagt samband mellan 
trädets höjd och bålens längd, men i min under
sökning gick det dåligt att finna samband mellan 
lavens mängd eller storlek och trädens ålder, 
grovlek och höjd. Den rikaste lokalen hade dock 
många träd runt 200 år i provytan, medan åldrar
na i det övriga materialet varierade mellan 35 och 
190 år. Det viktigaste var ändå att miljön var rela
tivt ljus och att luftfuktigheten var hög (fig 2).

Violettgrå tagellav växte från ca 1/2 m (högsta 
snödjup) till som mest 13 m över markytan. På 20 
undersökta träd noterades mest lav mellan tre till 
åtta meter. Yarrantons (1972) och andras uppgif
ter om att violettgrå tagellav växer lågt på träden 
stämmer alltså dåligt med mina resultat.

Konkurrens och spridning

Totalt kunde jag 1987 redovisa 75 områden eller 
växtplatser med violettgrå tagellav i Dalarna. Av

dessa är de flesta nyupptäckta. I lämpliga miljöer 
kan arten vara den dominerande hänglaven, men 
detta är inte vanligt. I frodiga skogar märks ofta 
en tydlig konkurrens med garnlav.

Arten studerades särskilt noga i områden som 
brunnit. Den påverkas visserligen negativt av 
bränder, men dessa går vanligen fram ojämnt och 
skonar av olika anledningar vissa skogspartier. 
Från dessa sprids laven efter hand när den om
givande skogen växer upp.

Sammanfattning

Violettgrå tagellav trivs bäst i fuktiga och glesa 
granskogar med liten brandpåverkan. Skogen bör 
vara olikåldrig med förekomst av gamla träd som 
kan fungera som spridningskällor. Skoglig konti
nuitet är alltså viktigare än genomgående höga 
åldrar på träden i bestånden. Arten är genom sin 
tillväxthastighet och spridningsstrategi väl anpas
sad till taigamiljöer med regelbundna bränder.
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Fig 8. Genom att räkna årsringar på tvärsnitt av trädstammar med invallade brandskador kan man avläsa hur ofta 
skogen brunnit i ett område.
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Indikatorart
Violettgrå tagellav är en utmärkt indikator på 
skyddsvärd naturskog. Samtliga lokaler med rik 
förekomst av denna art hyser även andra hotade 
kryptogamer.

Artens uppträdande i Dalarna speglar ganska 
väl hur hårt skogsbruket bedrivits. Många skogs- 
miljöer som är måttligt påverkade av blädnings- 
och dimensionshuggningar uppfyller kanske inte 
s k urskogskriterier, men trots detta hyser de en 
rik kryptogamflora. Hallingbäcks (1978) arbete 
om hotade kryptogamer i Värmlands naturskogar 
visar att det är bättre att bedöma en skogs skydds
värde utifrån kryptogamfloran än utifrån skogens 
utseende. Det senare dominerar dock starkt i 
naturinventeringar i norra Sverige.

Skydd
Artens frekvens i olika delar av landet varierar 
säkert mycket starkt, men arten har sannolikt 
många fler förekomster än de vi idag känner. Det 
står också klart att den drabbats och drabbas hårt 
av det storskaliga skogsbruket i norra Sverige. 
Speciellt gäller det höglägesskogar med låg boni
tet, där hyggesarealerna är stora och naturvårds- 
hänsynen minimal (fig 7).

För att värna arten anser jag att i stort sett alla 
lokaler utanför och i kanten till det huvudsakliga 
utbredningsområdet måste skyddas. På övriga

marker är det viktigt att åtminstone skydda rika
lokaler jämnt fördelade i landskapet. I en del fall
skulle blädningsskogsbruk vara acceptabelt.
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Könsfördelningen hos Petasites hybridus, pestskråp, i Sverige
LARS E. KERS

Kers, L. E. 1991: Könsfördelningen hos Petasites hybridus, pestskråp, i Sverige. [The various 
sexual entities in Petasites hybridus in Sweden.] Svensk Bot. Tids kr. 85: 39-51 Lund ISSN 
0039-646X.
Swedish material of Petasites hybridus has been studied with respect to the sexual function of 
the florets, capitula, floral shoots, and clones. The Swedish population has been subdivided 
into four sexual entities, here called feminea, subfeminea, mascula and submascula. The 
”female plant” in the traditional sense consists of feminea and subfeminea, whereas the tradi
tional ”male plant” consists of mascula and submascula. Feminea is unisexual and female in 
function with 1-4 sterile male florets in the capitula. Subfeminea has bisexual capitula with 
about 5-50 mainly fertile male florets. Mascula is unisexual and male. Submascula is bisexual 
but is generally male in function. Fruits can be produced from feminea, subfeminea, and by 
certain clones of submascula. Variation and distinctness of the four sexual forms are exempli
fied in diagrams. A key to the Swedish material is presented.
Lars E. Kers, Bergius Botanic Garden, P. O. Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Pestskråpet väcker lätt uppmärksamhet genom 
sina egenartade, rödtonade och fjälliga blom
skott. Efter blomningen vissnar de snart ner, 
lägger sig mot markytan och blir snart dolda under 
de uppväxande jättestora bladen.

För några år sedan stötte jag på ett bestånd som 
hade ett helt annat utseende. De blommande 
skotten höjde sig meterhögt över de då fullt ut
vuxna bladen. Korgarna satt i yviga klasar och 
lyste vita av de hårförsedda frukterna (fig 1). Det 
märkliga utseendet berodde på att det rörde sig 
om en s k honplanta. Det finns alltså en stor habi
tuell skillnad hos de fullt utvecklade blomskotten 
hos artens hanligt resp honligt fungerande individ. 
Denna skillnad gjorde att Linné uppfattade dem 
som två skilda arter: Tussilago hybrida (”hon
växten”) och T. Petasites (”hanväxten”).

I Sverige var den honliga plantan tidigare känd 
endast från Gävle hamn (C. Hartman 1848), en 
sedan läge spolierad lokal. Förekomsten där hade 
även dokumenterats med herbariematerial. Vid 
granskningen av mitt eget material fann jag att 
detta skilde sig från vad som tidigare beskrivits 
som ”honplantan” och med vilken gävleväxten 
överensstämde. En skillnad var bl a antalet hon
blommor i korgarna. Min uppgift blev nu att för
söka definiera och avgränsa den könliga typ som 
jag funnit. Även hanligt material måste genom

gås. Honblommor förekommer faktiskt även hos 
många hanliga individ och dessutom i varierande 
antal. Könsfördelningen inom arten visade sig 
vara betydligt mera komplicerad än vad jag 
lockats tro vid min litteraturgenomgång. Under
sökningen kom att successivt växa ut till en mera 
generell översikt av artens uppdelning i olika kön
liga typer.

Genomgången har visat att det svenska mate
rialet kan delas upp i fyra könliga huvudgrupper. 
Jag har kallat dem feminea, subfeminea, mascula 
och submascula. Vad som tidigare har benämnts 
”den honliga plantan” består av två former hos 
oss: feminea och subfeminea. Samma uppklyvning 
gäller ”den hanliga plantan”, som består av mas
cula och submascula.

Min undersökning har främst baserats på her- 
bariematerial (LD, S, UPS samt Bergianska Stif
telsens skandinaviska herbarium). Korgarna har 
dissekerats, de ingående blommorna har förts 
samman till skilda morfologiska och funktionella 
grupper samt sedan räknats. I de flesta fall har jag 
undersökt 5-10 korgar från varje blomskott. I 
några fall har ett betydligt större antal undersökts, 
ibland samtliga. Resultatet av sammanräkning
arna visas i ett par diagram (fig 3,4). Diagrammen 
visar dels skillnaden mellan de fyra könliga enhe
terna, dels deras variation.
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Någon jämförbar numeriska analys tycks inte 
tidigare ha gjorts hos arten. Tidigare undersök
ningar har endast visat den ungefärliga propor
tionen mellan blomtyperna i enskilda korgar. Och 
resultatet har då presenterats i en förenklad 
version av det klassiska blomdiagrammet (von 
Uexkull-Gyllenband 1901). Diagrammen är alltså 
inte direkt jämförbara.

Bakgrunden till könsfördelningen

Den genetiska bakgrunden till könsfördelningen 
är okänd. Pestskråpet brukar anges som skild- 
könad. I det här fallet kan termen lätt leda till 
missförstånd. Hos pestskråpet betyder det inte att 
korgarna har en enhetlig blomtyp, dvs att de har 
enbart hanliga eller enbart honliga blommor. 
Könsfördelningen hos blommorna, inom korgar
na och arten är betydligt mera komplicerad. Det 
är bättre att säga att arten övervägande fungerar 
som skildkönad. De flesta blommorna är klart en- 
könade, men det finns även samkönade blommor. 
Vissa individ har enkönade korgar medan andra 
har samkönade. I det senare fallet blir dock kor
garnas och hela individets funktion ändå mesta
dels enkönad.

Om ett individ av arten skall fungera honligt, 
hanligt eller som samkönad beror t ex på vilka 
könliga blomtyper som ingår i korgarna, på blom
mornas grad och typ av sterilitet, om det finns en 
könlig variation mellan korgar på samma individ, 
samt möjligen även på de honfertila blommornas 
antal i korgarna. Även livslängden hos blomskot
ten är betydelsefull för den slutliga funktionen. 
De kan vissna ner strax efter blomningen eller 
fortsätta sin tillväxt fram till fruktmognad. Denna 
skillnad i livslängd utmärker olika könliga former 
av arten.

Orsaken till att arten övervägande fungerar som 
skildkönad är att de hanfertila hanblommorna 
(= enbart pollenproducerande) och de honfertila 
och även fruktbildande (hon)blommorna nästan 
alltid är fördelade på skilda individ. Det finns allt
så undantag från denna regel. I sällsynta fall kan 
det utbildas ett fåtal frukter i samkönade korgar. I 
regel aborterar eventuellt tillväxande fröämnen 
på ett tidigt stadium i sådana korgar. Att så sker 
sammanhänger gärna med skottets alltför tidiga 
nedvissnande. Även i sådana fall blir alltså plan
tans funktion oftast rent hanlig.

Pestskråpet har alltså använt sig av flera sätt för 
att gynna uppkomsten av skildkönade individ.

Här kan nämnas: övervägande enkönade blom
mor, tendensen att numerärt gynna endera av de 
könliga blomtyperna i korgarna, fullständig eller 
partiell sterilitet hos hermafrodita blommor och 
av han- och honblommor i samkönade korgar, 
samt genom olika livslängd hos hanligt resp hon
ligt fungerande blomskott. Arten kan dessutom 
misstänkas vara självsteril (se vidare under for
men subfeminea).

Blomtyperna

Blommorna varierar dels i sitt allmänna utseende, 
dvs kronans utformning, dels vad gäller närvaro 
eller frånvaro av ståndare, utbildning av pollen 
och fröämne samt även i blommans slutliga funk
tion. Om man grupperar blommorna utifrån deras 
utseende kan man skilja mellan följande huvud
typer: honblommor (typiska och atypiska), han
blommor (typiska och atypiska) samt hermafro
dita blommor (med både ståndare och fröämne). 
Mellan samtliga finns dock övergångstyper. Den 
totala variationen gör att man kan finna en allde
les jämn övergång mellan de två helt dominerande 
extremerna, dvs de morfologiskt typiska, fertila 
hon- och hanblommorna (fig 2A, C). Många av 
dessa övergångstyper är dock ytterligt sällsynta. 
För att erhålla en sådan jämn serie måste man 
genomsöka ett mycket stort antal korgar och indi
vid. I de enskilda korgarna finns det inte någon 
jämn övergång. Där sker omslaget mera abrupt 
mellan de två dominerande blomtyperna (fig IB).

Vid min slutliga klassificering av blomtyperna 
har jag lagt stor vikt vid blommans faktiska funk
tion. Materialet har delats upp enlig följande prin
ciper. Honblommor - alla blommor som morfo
logiskt kan klassificeras som honblommor (ty
piska, atypiska, fertila, sterila). Dessutom även 
sådana övergångstyper som har ett vitalt fröämne 
men där pollen saknas (hansterila hermafrodita 
blommor). Hanblommor = alla blommor som 
morfologiskt kan klassificeras som hanblommor 
(typiska, atypiska, fertila, sterila). Dessutom de 
övergångstyper och hermafrodita blommor som 
saknat vitalt fröämne (honsterila hermafrodita 
blommor). Hermafrodita blommor = blommor 
med både fröämne och pollen. Denna sistnämnda 
blomtyp är ytterst sällsynt. I realiteten torde den 
vara funktionellt steril. Fröämnet aborterar näm
ligen tidigt. Dessutom kommer inte det spar
samma pollenet att exponeras på ett för pollen
spridningen funktionellt sätt.
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Vid räkningen av blommorna har jag bortsett 
från de hermafrodita blommorna. Därigenom har 
det blivit möjligt att konstruera diagrammen. 
Genom den princip jag tillämpat för att klassi
ficera blommorna har det varit lätt att skilja mel
lan enbart två kategorier: han- och honblommor. 
De fall där tvekan rått har varit ytterst få.

Blomtyperna uppträder i en viss lagbunden sek
vens utifrån och inåt i korgen: honblommor, 
hermafrodita blommor, hanblommor. Sekvensen 
behöver inte vara fullständig.

Sterilitet hos blomman

Tidigare författare har använt termen steril om 
pestskråpets blomma utan att innebörden har pre
ciserats närmare. Rent generellt kan blomman be
tecknas som steril då den saknar både pollen och 
fröämne. Sådana sterila blommor förekommer 
som sällsyntheter inom båda de kategorier som 
jag utifrån morfologin bedömt som hanblommor 
eller hermafrodita blommor.

En honblomma anser jag (hon)steril när frö
ämne helt saknas eller då detta aborterar på ett 
tidigt stadium, dvs innan skottet visat tendens att 
vissna ner. Fröämnets tillväxt avstannar och det 
skrumpnar samman långt innan det skulle ha ut
fyllt fruktämnets inre. Om detta berott på gene
tiska faktorer eller enbart på utebliven pollinering 
och befruktning går inte att avgöra på det material 
som jag använt. Termen steril har därför givits en 
rent funktionell innebörd.

En hanblomma har bedömts som (han)steril 
när den saknat pollen.

Honblomman

Den typiska honblomman har pistill men saknar 
ståndare och ståndarrudiment. Kronröret är smalt 
cylindriskt, jämntjockt eller endast svagt vidgat 
upptill (fig 2A-C t v). Det blir 5,5-6 mm långt och 
är vaxblekt. Krönet är helt eller nästan helt radiär- 
symmetriskt med ofta fem kronflikar. Dessa är 
likstora eller svagt olikstora, tunna och riktade 
uppåt. Hos många atypiska honblommor är röret 
upptill tvåsidigt symmetriskt (fig 2E). Kronfli- 
karna är då mer eller mindre sammanvuxna i 
grupper och inskärningen mellan dem kan vara 
betydligt längre än vad som skiljer den typiska 
blommans fem kronflikar. Vissa sådana atypiska 
blommor har en antydan till tvåläppighet. Ibland 
är kronröret djupt nedskuret längs den sida som

Fig 1. Pestskråp Petasites hybridus. Planta av enheten 
subfeminea i frukt, 1,5 m hög. - Uppland, Frölunda, 
foto G. Gårder 1984.
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Petasites hybridus. Fruiting plant of the entity subfemi
nea, 1,5 m tall. - Uppland, Frölunda.

vetter in mot korgen. Flikarna är då oftast före
nade till ett kort rudimentärt bräm, riktat ut mot 
holkfjällen. Man får alltså en antydan till tunglik 
blomma.

Honblomman har ett trådsmalt stift. Detta når 
högt över kronröret redan innan röret fått sin fulla 
längd. Märkesflikarna är korta, tunna, raka och i 
regel liklånga. Flikarna blir åtskilda när polline- 
ringen kan ske. Hos atypiska honblommor förblir 
flikarna däremot helt eller nästan helt samman
slutna. Märkesflikarnas yttre sidor är kala eller 
svagt papillösa. Nektar produceras inte i hon
blomman. Pappushåren (= fruktens penselhår) är 
talrika, ca 45-60, och tillväxer snabbt. I frukt är de 
10-11 mm långa. Hos honligt fungerande individ 
når pappushåren snart ovanför de relativt korta 
holkfjällen. Frukten är 2,5-3 mm lång.
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Övergångsformer mot hermafrodita blommor 
och mot hanblommor är sällsynta. Kronröret är 
då ibland svagt rödtonat och tydligt vidgat uppåt 
(koniskt). Kronans flikar är längre och kraftigare 
än hos den typiska honblomman. Märkesflikarna 
är kraftiga men förblir i regel sammanslutna. De 
kan ha korta borsthår vid basen. Även korta 
ståndarrudiment kan börja uppträda. Dessa varie
rande övergångsformer tycks nästan alltid vara 
honsterila. I ytterst sällsynta fall har de haft frö
ämne och åtminstone en av de små ståndarknap- 
parna har haft något pollen. Sådana blommor har 
räknats som hermafrodita.

I korgen kan honblommor saknas, vara få, 
bilda en kraftig yttre krans eller vara så talrika att 
de nästan helt utfyllér korgen. Dessa fyra förhål
landen kännetecknar och särskiljer mascula, sub- 
mascula, subfeminea resp feminea.

Hermafrodita blommor

Blomman har både pollen och fröämne. Kronans 
utseende närmar sig den typiska hanblommans, 
men kronflikarna riktas gärna uppåt (fig 2A, C, 
D). Pistillen är också kortare och märkesflikarna 
svagt åtskilda. De är tunnare än hos den typiska 
hanblomman och har endast svag behåring vid 
basen. Hos de exempel som jag sett på denna 
blomtyp har fröämnets utveckling så gott som all
tid avstannat innan frukt hunnit utbildas. Verkligt 
spridningsmogen frukt torde vara en stor säll
synthet om sådan alls förekommer. Pistillen för
blir relativt kort och tränger ej högt över kron
röret. Pollenet kommer inte att exponeras på det 
sätt som sker hos hanblomman. När pollenfacken

har brustit eller skadats kan man dock finna 
sparsamt med löst pollen ovanpå ståndarröret. 
Bland de ”morfologiskt” hermafrodita blommor 
som avbildats i fig 2 har endast vissa slutligen 
räknats in i den hermafrodita gruppen, nämligen 
de som har både pollen och fröämne.

Hanblommor

Hanblomman har både ståndare och pistill. Frö
ämne saknas. Pistillens enda uppgift är att skjuta 
ut pollenet ur ståndarröret. Kronan har ett betyd
ligt bredare kronrör än honblomman. Det är tratt- 
likt vidgat upptill och kronflikarna är stora och 
breda (fig 2A-C, t h). I den färdiga blomman 
riktas flikarna utåt. Den typiska hanblomman är 
radiärsymmetrisk. Ståndarsträngarna är fästade 
vid basen av den trattlika utvidgningen av röret. 
Knapparna hålls samman till ett rör vars övre del 
först är sluten. Vid stiftets sträckning bryts denna 
förslutning och pollenet blir exponerat på stiftets 
topp. Ståndarknapparnas övre kant når slutligen 
ovanför kronans sammanvuxna del. Pistillen är 
betydligt tjockare än hos honblomman. Mot spet
sen är den klubbformad och har korta, något 
uppåtriktade, styva hår. Märkesflikarna är korta, 
triangulära och förblir sammanslutna, åtminstone 
så länge blomman är färsk. På utsidan av flikarna 
finns mycket korta papiller. Hanblomman produ
cerar nektar från ett ringformigt nektarium runt 
pistillens bas. Pappushåren är genomsnittligt färre 
än hos honblomman, i regel 10-15 st. De tillväxer 
långsamt och blir endast 4—5(—6) mm långa. I han- 
ligt fungerande korgar når de sällan över de 
relativt långa holkfjällen.

Fig 2. Blommornas variation hos pestskråp Petasites hybridus. - A: Den gradvisa övergången från typisk honblomma 
(vänster) till typisk hanblomma (höger); blommor från ett stort antal korgar (submascula, Uppland Norränge). - B: 
Den normala, abrupta övergången mellan hon- och hanblommor inom en enskild korg. Blommorna ordnade och 
numerade i morfologisk och könlig sekvens, nr 10-31 ej ritade (submascula, Uppland Norränge). - C: Den gradvisa 
övergången mellan de extrema blomtyperna hos subfeminea-, blommor från ett stort antal korgar (Uppland Frö
lunda). - D: Tre honsterila hermafrodita blommor med skiftande sterilitet hos ståndarna (submascula, flera insam
lingar). - E: Variation hos kronrörets topp hos några honblommor. Överst normala honblommor; toppen av stiftet 
med märkesflikarna medtagna (submascula och subfeminea, många insamlingar). - F: Abnorm, central hanblomma. 
Fruktämnena och kronorna har vuxit samman hos två blommor; pistillerna är fria (subfeminea).
Variation in the florets of Petasites hybridus. The gradual transition between typical female (left) to typical male 
florets (right); florets from an large number of capitula (submascula, Uppland Norränge). - B: The ordinary, abrupt 
transition between female and male florets within a single capitulum. The florets arranged in a morphological and 
sexual sequence and numbered, no. 10-31 not shown (submascula, Uppland Norränge). - C: The gradual transition 
between the extreme floret types within subfeminea; florets from a large number of capitula (Uppland Frölunda). - 
D: Three female sterile hermaphrodite florets showing various degrees of male sterility (submascula, several collec
tions). - E: Variation in the apical part of the corolla tube in some female florets. Upper row: typical female florets; 
the apical portion of the style with the stigma lobes is also drawn (submascula och subfeminea, several collections). 
- F: Abnormal, central male floret. The achenes and corollas of two florets have fused; there are two pistils {sub
feminea, Uppland Frölunda).
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Beskrivningen har gällt en typisk hanblomma. 
Hanblomman varierar både i utformning och fer- 
tilitet. Variationen syns bl a hos pistillens slutliga 
längd, pistillspetsens form och behåring, kron- 
flikarnas bredd och tendens att riktas utåt, stån- 
darrörets slutliga höjd i förhållande till kronan, 
ståndarnas grad av fertilitet och utformning samt 
hos fruktämnets form och längd. Särskilt lång
smala fruktämnen kan man finna hos blommor i 
korgens mitt. Där uppträder ibland även ett eller 
ett par exempel på sammanväxning av två blom
mor. Sammanväxningen kan variera från att gälla 
bara fruktämnena till hela kronorna. I det senare 
fallet får blomman en ovanligt bred krona med 
fler än fem flikar (fig 2F).

Hos atypiska hanblommor och övergångsfor
mer kan ståndarna vara helt fria och även visa en 
glidande skala av reduktion och sterilitet. Lätt 
assymmetriska kronor kan förekomma hos sådana 
övergångsformer.

Enligt Neuman (1901) skall vissa hanblommor 
sakna pistill, en uppfattning som måste vara base
rad på en alltför ytlig observation. Formen femi- 
nea kännetecknas av att ha några få sterila han
blommor i korgens mitt. Dessa har ibland betrak
tats som en särskiid ”neutral” blomtyp och be
nämnts ”honungsblommor”. Namnet och särbe
handlingen beror på att de antagits ha enbart 
insektslockande funktion i dessa korgar (von Uex- 
kull-Gyllenband 1901). Blommor av denna ut
formning finns dock även hos andra könliga for
mer av arten. Då har den exemplifierat den grad
visa atypiseringen av hanblomman ut mot korgens 
periferi och dess honblommor.

Vid bedömningen av hanblommans känne
tecken måste man beakta att blommans utseende 
förändras gradvis fram till det mogna stadiet. De 
olika faserna hos bl a stiftets och ståndarrörets ut
veckling har redovisats av Hildebrand (1869 s 37).

Variation i könsfördelningen inom individen

Korgarnas olika position på blomskottet saknar 
betydelse vad beträffar deras könliga typ. Den 
numerära könsfördelning man finner hos blom
morna i en viss korg återfinns nämligen med obe

tydlig variation hos blomskottets samtliga korgar. 
Detta gäller även om man jämför korgarna hos 
flera (normala) blomskott som utvecklats från ett 
och samma rhizom. Jag har därför antagit att den 
könsfördelning som utmärker ett visst blomskott 
återspeglar hela indi videts könliga typ. Någon 
variation mellan olika år hos ett individ har jag 
inte heller funnit. En viss lätt skillnad hos ett indi
vid går möjligen att finna om man jämför dess 
normalt utvecklade blomskott och de sällan upp
trädande s k foliosa-skotten (se vidare under sub- 
mascula).

Enligt den gängse uppfattningen är arten upp
delad i en hanlig och en honlig form: hanväxten 
och honväxten (planta mascula resp planta foemi- 
nea). Hanväxten har även kallats den andromorfa 
eller den androdynamiska plantan, honväxten den 
gynomorfa eller den gynodynamiska plantan. En 
sådan tuklyvning är felaktig om man beaktar hur 
könsfördelningen varierar i korgar hos olika indi
vid. Det finns ju fler än två könliga typer av både 
korgar och individ. Utgår man enbart från blom
mornas könliga typ och deras fertilitet bör arten 
delas upp i en hanlig enhet, en honligt fungerande 
enhet samt en med samkönade korgar. Den 
senare består av två skilda enheter. Med de be
dömningsgrunder jag valt har resultatet blivit fyra 
jämställda enheter.

En tuklyvning av materialet kan i viss mån vara 
berättigad. Den kan motiveras av praktiska skäl 
och genom att den sammanfattar den viktiga kön
liga polariseringen hos arten. Man måste då in
kludera fler karaktärer än vad som tidigare varit 
fallet. Kännetecknen hos dessa två huvudgrupper 
framgår i min nyckel.

En skillnad mellan ”han-” och ”honplantan” 
har uppgivits vara blomskottets olika grenighet. 
Hos ”honplantan” uppges det vara yvigt och 
upprepat förgrenat (korgar i sammansatt klase), 
medan ”hanplantan” däremot är tät och enkelt 
förgrenad (korgar i klase). Skillnaden håller inte 
alltid streck. Den rikt förgrenade typen utmärker 
visserligen ”honplantan”, dvs feminea och sub- 
feminea, men uppträder ofta även hos ”hanplan
tan”, dvs mascula och submascula. Blomställ
ningens påfallande yvighet hos ”honplantan”

Fig 3. Antalet hon- och hanblommor per korg hos de fyra enheterna av pestskråp Petasites hybridus. Hos mascula 
saknas honblommor.
Diagram showing the number of female and male florets per capitulum in the four entities of Petasites hybridus. The 
entity mascula lacks female florets. - Horizontal axis: number of female and male florets per capitulum. Vertical 
axis: number of capitula.
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beror egentligen på att skottet lever längre än vad 
som är normalt hos ”hanplantan”. Det gör att kor
garnas skaft hinner förlängas mera.

Nyckel för bestämning av svenskt material
1 Individ honliga eller samkönade. Rikligt frukti-

fierande. Korgar med betydligt fler honblommor 
än hanblommor. Totala antalet blommor i en 
korg 42-110. Blomskotten fortsätter att tillväxa 
efter blomningen (upp till 1,5 m vid fruktmog
naden). Blommor bleka, vitaktiga. Korgar vid 
blomningen endast (4—)5-6 mm höga, basen slut
ligen avrundad ”Honplantan” 2

- Individ hanliga eller svagt samkönade. Ej eller 
obetydligt fruktifierande. Korgar med betydligt 
fler hanblommor än honblommor (dessa saknas 
ibland). Totala antalet blommor i en korg 14-66. 
Blomskotten vissnar i regel ner strax efter blom
ningen (blir maximalt 50(-70 cm). Blommor 
svagt rödtonade. Korgar vid blomningen (5-)6- 
10 mm höga, basen snart koniskt avsmalnande

”Hanplantan” 3
2 Hanblommor 1-4, sterila, i korgens mitt. Hon

blommor ca 55-110 feminea
- Hanblommor 5-30, övervägande fertila, i kor

gens centrala del. Honblommor ca 25-70 subfeminea
3 Samtliga korgar med enbart hanblommor mascula
- Korgar med 0-25 honblommor i kanten. Enstaka

frukter kan utbildas submascula

Namnsättningen av formerna

Av praktiska skäl har jag satt namn på de olika en
heterna. Jag har valt några latinska epitet som jag 
tyckt vara passande. Dessa ”former” skall inte 
jämföras med taxonomiska enheter och jag har 
därför inte heller försett dem med formella diag
noser. Namnsättningen är helt enkelt praktisk och 
även provisorisk.

Beteckningarna feminea och mascula återgår på 
äldre namn för den s k honliga och hanliga plantan 
av arten (planta foeminea, planta mascula). Be
teckningarna har här fått en snävare och mera 
preciserad tillämpning. A. P. De Candolle (1836 s 
205-207) valde i stället epiteten subfeminea och 
submascula för att beteckna den honliga resp han
liga plantan inom släktet. Med planta submascula 
avsåg Neuman (1901) all svensk hanlig pestskråp. 
Även namnen subfeminea och submascula har nu 
fått en mera preciserad och inskränkt betydelse än 
vad som tidigare varit fallet.

Enheten mascula
Blommor 16-44 per korg, alla hanliga.
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Mascula representerar hanliga individ som helt 
saknar honblommor. Jag har inte heller funnit 
några övergångsformer mot honliga blommor i 
korgarna. Samtliga blommor har varit pollen
förande. Det är tänkbart att fertiliteten hos blom
morna kan variera hos olika kloner. Ett individ 
med enbart sterila hanblommor har sålunda rap
porterats från Tyskland (Hegi 1938 s 686).

För att säkert kunna identifiera mascula krävs 
det att man undersöker ett stort antal korgar hos 
ett individ. En förväxling kan annars lätt ske med 
submascula, som ibland har enstaka rent hanliga 
korgar i blomställningen.

Mascula är förmodligen inskränkt till de syd
ligaste landskapen hos oss, bl a Skåne. På konti
nenten torde den ha en mera allmän utbredning 
eftersom den kom att exemplifiera ”hanplantan” i 
Hildebrands undersökning (Hildebrand 1869 s 
37-38).
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Enheten submascula
Honblommor 0-25 per korg; genomsnittligt antal varie
rar mellan olika kloner. Hanblommor 14-49 per korg. 
Honfertila hermafrodita blommor observerade i några 
insamlingar. Totala antalet blommor 24-66 per korg. 
Frukt mycket sällsynt, endast hos vissa kloner.

Submascula består till övervägande delen av han- 
ligt fungerande individ. Frukter har iakttagits hos 
några få individ. Antalet honblommor varierar 
mellan 0 och 25 i hela materialet. Hos de enskilda 
individen är variationen betydligt snävare. Det är 
högst troligt att enheten submascula sammanför 
individ med skiftande honlig tendens. Enheten 
skiljer sig därför från de andra genom att den 
sammanför flera sexuellt skilda kloner till ett 
kollektiv.

Hos huvudparten av materialet finns det ca 3-5 
honblommor per korg. Om det finns ett iakttag- 
bart fröämne bland dessa blommor brukar det 
abortera på ett tidigt stadium. Plantorna får alltså 
en rent hanlig funktion.

Hos en extremtyp av submascula uppträder det 
påfallande få honblommor, endast en honblomma 
på ca 5-10 korgar (t ex Södermanland Strängnäs 
1904 Samuelsson, S). I vissa av dessa korgar 
ersätts dock honblommorna av övergångsformer 
mot hanblommor, något som betydligt under
lättar en separering från enheten mascula.

En annan extremtyp har däremot ovanligt 
många honblommor, ofta 5-6 st per korg, sällan 
upp till 10-14, i enstaka fall maximalt 25 st (många



insamlingar, t ex från Skåne och Södermanland 
Huddinge). Det är hos denna extremform som 
man ibland kan påträffa enstaka frukter. Hit hör 
t ex originalmaterialet av formen ambigua Ilien, 
beskriven från Skåne (Ilien 1941). Dess taxo- 
nomiska värde har inte tidigare granskats, varför 
några kommentarer kan lämnas här.

Enligt Ilien kännetecknas f. ambigua främst av (det 
höga) antalet honblommor i korgarna, dvs 6-8, samt av 
att frukt utbildas. Han påpekar även att blomskotten får 
en egenartad habitus. De blir spensliga, har små blad
skivor och själva korgsamlingen är liten och kompakt 
(Ilien 1941). Enligt det herbariematerial som jag stude
rat har sådana avvikande blomskott redan tidigare blivit 
uppmärksammade och åsatts beteckningen f. foliosa. 
Vem som skapat detta namn har jag inte lyckats spåra. 
Lägger man vikten enbart vid blomskottens vegetativa 
särart kan man alltså kalla dem för foliosa-skoU. Små 
bladskivor kan dock uppträda även på blomskott som 
har en normal, kraftig blomställning.

Det verkar som om sådana foliosa-skott tillfälligt kan 
utbildas från sidoställda, undertryckta skottknoppar och 
från korta, utlöpande rhizomdelar. Tydligen rör det sig 
om en modifikation hos dessa plantor. Det är dock 
möjligt att fenomenet är knutet till plantor av en viss 
genetisk konstitution. Fo/rosa-skotten är sällsynta, även 
i Skåne (Ilien 1945). Ilien har också själv påpekat att 
sådana abnorma skott kan utvecklas från samma rot
stock som annars ger normala blomskott (Ilien 1941 s 
225). Detta finns även dokumenterat i hans insamlade 
material (Skåne Hässlunda 1940 Ilien, LD). En kont
rollräkning av antalet honblommor hos de båda skott- 
typerna i detta material visade endast en lätt avvikelse: 
2-6 hos normalskottet, 6-9 hos foliosa-skottet. Endast 
ett fåtal korgar kunde undersökas. Exempel på antalet 
honblommor hos några andra/oftora-skott: 0-4 (Väster
götland Toarp 1919 Olsson, S), 0-4 (Skåne Risekatslösa 
1985 Kers), 6-10 (Skåne Kropp Västerby 1939 Ilien, 
LD), 7—15 (Södermanland Huddinge 1890 Collijn, 
UPS).

Det är alltså inte alltid som/o/iasa-skottet har ett högt 
antal honblommor. Detta kan däremot vara fallet i 
många insamlingar som enbart består av normalskott. 
Hos foliosa-skottet kan man möjligen spåra en viss för
stärkning av antalet honblommor jämfört med samma 
individs normalskott. Observationerna är alltför fåtaliga 
för en säkrare bedömning av detta förhållande.

Formen ambigua kan alltså inte urskiljas enbart 
genom habituella kännetecken, dvs genom sina foliosa- 
skott. På grund av sitt relativt höga antal honblommor 
har f. ambigua här förts till enheten submascula, inom 
vars Variationsserie den ingår i den ena extremtypen.

En insamling av submascula har haft mogen frukt 
(Skåne Slimminge 1983 Kraft, LD). I ett fåtal 
andra har fruktbildningen varit långt gången vid 
insamlingstillfället (t ex Södermanland Huddinge 
Stortorp 1868 Berlin, S). Ilien (1941) uppger ju 
också att frukt kan utbildas hos f. ambigua. Alla 
de blomskott av submascula som haft frukt eller
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långt gången fruktbildning har varit påfallande 
högvuxna med yvig, grenad blomställning. Hos 
submascula kan frukt utvecklas från honblommor 
i korgarnas kantzon men även från enstaka hon
fertila övergångsformer mot korgarnas hermafro
dita (hansterila) blommor och hanblommor.

Även om frukt börjar utbildas hos submascula 
leder detta sällan till frukt som är mogen för sprid
ning. Orsaken är att blomskottets tidiga nedviss- 
ning avbryter processen i förtid. Vad som är orsak 
och verkan när det gäller fruktsättning och skot
tets nedvissning är osäkert. Hypotetiskt skulle 
man kunna anta att det är graden av fröämnenas 
vitalitet och deras numerär inom blomskottet som 
dirigerar skottets tillväxt eller tidiga nedvissning.

Submascula är den helt dominerande enheten i 
vårt land. Uppgifter från England (Clapham m fl 
1987) tyder på att den är vanlig även där.
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Enheten feminea
Honblommor 55-108 per korg. Hanblommor 1-4 per 
korg. Totala antalet blommor 58-109 per korg.

Honligt fungerande individ med enstaka sterila 
hanblommor i korgens mitt, där de snart döljs av 
omgivande honblommor. Hos dessa ”honungs- 
blommor” är ståndarknapparna mer eller mindre 
tillbakabildade. Stiftet hos dem är kort och föga 
ansvällt mot spetsen. Några övergångsformer 
mellan dessa hanblommor och korgens honblom
mor har jag inte observerat. Blomskotten når vid 
fruktmognaden upp till 1,5 m i höjd. Fruktsätt- 
ningen är riklig.

Någon nu existerande förekomst av feminea i 
Sverige är inte känd. Den enda säkra svenska 
lokalen har varit Gävle hamn. Där är den ut
gången sedan länge. Från Gävle hamn nämns den 
första gången av C. Hartman (1848 s 16), varvid 
lokalen angavs som Tackjärnsvågen. Hartman 
gjorde en insamling härifrån men datum saknas. 
Materialet kan ha insamlats 1848 men även något 
år tidigare. Lokalen Tackjärnsvågen citeras sedan 
i flera upplagor av Hartmans Handbok (C. J. 
Hartman 1854, 1858, 1861, 1864), men könet an
ges inte längre. Från Gävle hamn är feminea även 
insamlad 1856 och då anges lokalerna som Gamla 
resp Nya Brobänken (herb S och UPS).

Till Gävle bör arten ha inkommit med ballast 
eller annat avfall. Redan tidigt tycks den ha för
svunnit därifrån. Den kan ha varit utgången redan 
före 1863, eftersom själva arten då inte längre
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anges från staden (R. W. Hartman 1863). Då 
hade området med tackjärnsvågen och de båda 
brobänkarna (= småhamnarna) blivit exploaterat 
för andra ändamål, varvid den rika ruderatfloran 
försvunnit (R. W. Hartman 1863). Någon flytt
ning av plantor till annan lokal i Gävle tycks inte 
heller ha skett. Varken Arnell (1916) eller Ahlner 
(1929) nämner arten från staden.

Honplantans etablering i Gävle hamn bör alltså 
ha skett åren närmast före 1848 och växten bör ha 
försvunnit någon gång mellan åren 1857 och 1863.

Det finns en ytterligare svensk insamling av feminea 
(Quistrum 1880 M. Huss, UPS), men lokalen får anses 
som tvivelaktig. Mateialet har en gång införlivats i Kind
bergs herbarium och etiketten kan då ha fått en vilse
ledande formulering. Arket har ursprungligen varit av
sett för två separata insamlingar, men endast en av 
dessa har fästs upp. På etiketten finns även årtalet 1865 
tillfogat för hand. Materialet kan alltså ha insamlats av 
läkaren och generaldirektören Magnus Huss (1807— 
1890). År 1880 var han bosatt på gården Kvistrum i 
Gärdserums socken i nordöstra Småland (nu Östergöt
lands län). Men texten kan även tolkas som en uppgift 
på vem som sänt materialet till Kindberg och när detta 
skett. Det kan även röra sig om en materialförväxling 
eftersom arket varit avsett för två insamlingar. Årtalet 
1865 kan då vara insamlingsår för den aktuella växten. 
Man kan inte heller utesluta att växten insamlats av 
någon annan än Huss, möjligen 1865, och från ej upp
given lokal. Kanske är det en insamling från Gävle, som 
efter diverse öden förvärvats av Kindberg. Insamlingen 
nämns varken av Sjöstrand (1863) eller av Kindberg 
(1861, 1901). Att pestskråpet verkligen förekom vid 
Kvistrum under den här aktuella tiden antyder Ek
strands (1866 s 19) uppgift om att arten insamlats där
ifrån av en studerande C. F. Willd. Något beläggexem
plar av denne har jag inte lyckats hitta. Ekstrand ger 
ingen kommentar om plantans kön, varför man kan för
moda att det rört sig om en hanlig planta.

År 1882 förekom det ett upprop om honplantan i 
Botaniska Notiser (Nilsson 1882). Den sades då 
sakna känd förekomst i landet. Något positivt svar 
på detta upprop har jag inte funnit vare sig i litte
raturen eller i herbarierna. Att det blev negativt 
framgår indirekt av Neumans (1901) uttalande om 
honväxten: ”svenska ex. ej sedda av författaren”. 
Materialet från Gävle var tydligen okänt för 
honom. Efter Neuman har endast ett fåtal svenska 
författare brytt sig om att nämna att arten har s k 
han- och honplantor. Och alla har de med små 
språkliga variationer uttryckt samma sak, nämli
gen att honväxten såvitt känt inte är funnen i vårt 
land (t ex Lindman 1922, Lagerberg 1949). Det är 
märkligt att den gamla lokalen i Gävle så snabbt 
kom att glömmas bort, trots att den både publice
rats och dokumenterats med herbariematerial!

Enheten subfeminea

Honblommor 25-68 per korg. Hanblommor 5-30 per 
korg, i korgens centrala del. Totala antalet blommor 42- 
83 per korg.

Någon form som motsvarar subfeminea tycks inte 
tidigare ha identifierats hos pestskråp. Äldre dia
gram kan tolkas som att en motsvarighet finns 
hos vitskråp Petasites albus och snöskråp P. para
doxus (”P. niveus”) (von Uexkull-Gyllenband 
1901, schema XII B nr 3 samt XII C nr 3 och 4). 
De citerade korgdiagrammen bör ju återge även 
själva individets könliga typ.

Subfeminea har många hanblommor i korgarna, 
5-30 st. Ofta är de fler än femton. De flesta har 
fullgod hanlig funktion, dvs de har pollen och 
detta exponeras genom stiftets sträckning. Några 
hanblommor kan ha ståndare vars knappar är helt 
fria från varandra och vissa knappar kan vara ste
rila. I zonen mellan korgens han- och honblom
mor uppträder enstaka övergångstyper.

Subfeminea har rik fruktsättning. I frukt har 
blomskotten av subfeminea och feminea samma 
utseende. Fruktsättningen hos subfeminea uteblir 
dock när växten odlas väl skild från andra pollen
förande individ. Blomskotten har då vissnat ner 
strax efter blomningen på samma sätt som hos 
hanligt fungerande individ. Under ett par år har 
jag korspollinerat mitt odlade material av sub
feminea med pollen från submascula. Blomskot
ten har då fortsatt sin längdtillväxt och producerat 
rikligt med frukt. De år då jag inte utfört korspol- 
linering har skotten vissnat ned tidigt. Experimen
tet antyder att subfeminea är självsteril.
Subfeminea är hittills känd endast från en lokal i 
södra Uppland (Kungsängens socken, Lennarts- 
näshalvön, Frölunda gård). Där upptäckte jag 
den 1983. Ett par smärre bestånd finns där in
sprängda i en ca 40 m lång plantering av submas
cula. Arten odlas där som marktäckare längs ett 
svinhus (fig 1). Den planterades omkring 1972 av 
gårdens ägare Clas af Ugglas. Enligt honom hade 
samtliga plantor hämtats från ett bestånd på Norr- 
änge gård, Håtuna socken, 6 km V om Sigtuna. 
Jag har tyvärr inte kunnat upptäcka någon sub
feminea i den rika förekomsten av submascula vid 
Norränge gård. Beståndet har dock decimerats 
under senare år genom täckdikning. Enligt ägaren 
till Norränge gård har pestskråpet ”alltid funnits 
där”. Mitt försök att spåra ursprunget till detta 
material har alltså misslyckats. Material från Frö
lunda odlas av mig i Stockholm sedan 1983.
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ANTAL HONBLOMMOR per korg
Fig 4. Förhållandet mellan antalet hon- och hanblommor i enskilda korgar hos tre enheter inom pestskråp Petasites 
hybridus. Enheten mascula ej medtagen (saknar honblommor).
The relation between the number of female and male florets in single capitula of three entities within Petasites hybri
dus. The entity mascula not included (lacks female florets). - Horizontal axis: number of female flowers per capitu- 
lum. Vertical axis: number of male florets in the same capitulum.

Utbredningen av arten och av honliga plantor

Pestskråpet anses vara vildväxande i Sydeuropa, 
västra Sibirien och i Kaukasus (Hegi 1938, Peder
sen 1961). Det är naturligtvis svårt eller omöjligt 
att precisera en gräns mellan områden med vild 
förekomst och sådana där arten enbart förekom
mer som odlad, kvarstående samt förvildad. I 
Skandinavien anses den säkert nå norr om sin 
spontana areal.

Där arten med säkerhet är vild förekommer 
hon- och hanplantor i samma frekvens. Så är fallet 
t ex i de centrala och sydliga delarna av Europa 
(Pedersen 1961). Honplantornas frekvens avtar 
norr om gränszonen för spontan förekomst. I 
England uppges honväxten vara vanlig endast 
inom ett bälte tvärs över de centrala delarna av 
landet (Clapham m fl 1987).

Honligt fungerande individ är inte kända från 
Finland och Norge. I Danmark har fyra förekom

ster noterats (Pedersen 1961, Rostrup & J0r- 
gensen 1973. Av dessa kan två dateras till 1850 
resp före 1856. Båda är nu utgångna. En ännu exi
sterande förekomst upptäcktes 1959 medan den 
fjärde bör ha tillkommit senare. Den honliga form 
som beskrivs från Danmark (Pedersen & Schou 
1990) motsvarar formen feminea.

I Sverige har feminea förekommit i Gävle hamn 
under ett par decennier i mitten av 1800-talet. 
Subfeminea är endast känd från en lokal i södra 
Uppland, där den upptäcktes 1983. Både i Sverige 
och i Danmark har honväxtens 1800-talsförekom- 
ster varit relativt kortlivade. Orsaken har säkert 
varit att den uppträtt som ruderatväxt och på loka
ler som snart spolierats.
Det kan verka förbryllande att de honligt 
fungerande plantorna så snabbt avtar i frekvens 
norrut i Mellaneuropa. Under den tidigaste sprid
ningen av vegetativt material norrut bör ju utplan-



50 Lars E. Kers SVENSK BOT. TIDSKR. 85 (1991)

teringen lika väl ha kunnat ske med honliga som 
med hanliga plantor. Det är tydligt att ett urval 
skett. När de första introduktionerna sedan sked
de i Skandinavien blev det av naturliga skäl han
plantor som användes. De dominerade ju på de 
lokaler varifrån växten bekvämt kunde hämtas. 
Den tidigaste odlingen hos oss bör ha skett under 
medeltiden och växtens förmenta medicinska 
egenskaper var anledningen till denna odling. 
Sedan dess har materialet spritts omkring i landet 
genom överflyttning av uppgrävt material. Vad 
gäller pestskråpet kan man nog med säkerhet 
bortse från import av främmande material för för
säljning i handelsträdgårdar. Hos oss har alltså 
artens frekvens ökats genom upprepad utplante- 
ring av inhemskt material. Antalet kloner bör där
för vara relativt begränsat.

Förekomsten av honplantor på ruderatmark 
visar dock att arten även kommit in med lång- 
transporterade diasporer, t ex frukter. Naturligt
vis bör även hanligt fungerande individ ha kommit 
in på samma sätt. Åtminstone teoretiskt kan man 
dessutom tänka sig att växten någon gång även 
spritt sig inom landet med frukt från inhemska 
plantor (feminea, subfeminea, submascula).

Summary
With a few exceptions the florets of Petasites hybridus 
can be classified as either male or female. They differ in 
morphology as well as in sexual function. The floret 
types are, however, linked to each others by rare and 
occasional examples showing atypical or more or less 
intermediate features. Florets with both pollen and an 
ovule, e.g. true hermaphrodites, are very rare. Only one 
or a few of their thecae are developed and the produc
tion of pollen is scanty. As a rule the ovule of these flo
rets wither or abort at an early stage. Furthermore the 
pollen will not become functionally exposed. Autogamy 
within hermaphrodite florets can certainly be left out of 
consideration. Observations made on a bisexual plant 
(subfeminea) indicate that the species is self-sterile.

According to morphology and final sexual function 
the florets can be grouped into the following categories: 
female (typical or atypical, sterile or fertile), herma
phrodite (true hermaphrodites, e.g. with pollen and 
ovule), and male (typical or atypical, sterile or fertile). 
When counting the florets I have ignored the very rare 
true hermaphrodite florets. Since the final sexual 
function of the florets has been stressed, all remaining 
florets have been separated into two categories only, 
viz. male and female.

The ratio between the male and female florets in 
single capitula has been studied. The ratio found in seve
ral capitula taken from the same inflorescence shows 
very little if any variation. The same was also found 
when the comparison was made between capitula from

different floral shoots from the same rhizome. In con
sequence the sexual type of a floral shoot (or a clone) 
can safely be determined by studying rather few capi
tula.

Hitherto Petasites hybridus has commonly been trea
ted as dioecious and consisting of ”female” and ”male” 
plants. In reality the sexual division is more complex. 
First of all it would be more correct to treat the species 
as predominantly dioecious in function. Furthermore, 
the species does not consist of two sexual forms only. I 
have recognized four entities in the Swedish material.

The characters which separate the four entities are 
presented in the text and in a key. Feminea and subfemi
nea have more female florets than male florets in their 
capitula. Both produce plenty of fruit. Their floral 
shoots continue to elongate until fruit-setting. Feminea 
is unisexual in function and has a few sterile male florets. 
Subfeminea has bisexual capitula. Mascula and sub
mascula have more male florets than female ones in 
their capitula. Mascula is unisexual and lacks female flo
rets. The plants of submascula are bisexual, but the 
function is generally male, rarely bisexual. The function 
is generally male because the ovule - when present - 
tends to abort at an early stage. Fruits have been ob
served on a few floral shoots of submascula. In mascula 
and most submascula the floral shoots wither soon after 
flowering. When fruits have been seen in submascula 
this has been correlated with a prolonged growth of the 
floral shoots. The concept of submascula probably in
cludes several genotypes with different tendencies to 
produce female florets and mature fruits.

If we accept the dioecious condition to represent an 
advanced stage, this has been gained or promoted in 
various ways: by unisexuality of most florets and certain 
clones, by numerical reduction of florets belonging to 
one of the sexes in a capitulum, by full or partial sterility 
of the morphologically hermaphrodite florets, by diffe
rent duration of the floral shoots in functionally female 
or male plants, and very likely also by self-sterility.

In Sweden feminea is known with certainty only from 
the harbour of Gävle where it occurred in 1857-1863. It 
was introduced with ballast. Subfeminea is only known 
from a single site in east central Sweden where it was dis
covered in 1983. Material from there is now cultivated in 
Stockholm. Submascula is the widespread entity in Swe
den. Mascula has only been identified from southern
most Sweden.

Petasites hybridus is an ancient introduction in Swe
den. Although it is widespread in the country, the popu
lation may consist of rather few genotypes correspon
ding to the originally introduced clones. Later on this 
old stock may have been enriched with new clones origi
nating from successfully established seedlings. These in 
turn can be traced back either to long dispersal of fruits 
(e.g. with ballast) or to fruits produced by some already 
established, fruit-setting clone - of feminea, subfeminea, 
or submascula.
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Recension

Dansk bestämningsbok för vattenväxter

Moeslund, B. m fl 1990: Danske vandplanter. 
Miljönyt 2. 192 sidor, 57 textfigurer och 67 hel- 
sidesteckningar. Beställ från Miljöministeriet, 
Miljöstyrelsen, Strandgade 29, DK-1401 Köben- 
havn K, Danmark. ISSN 0905-5991. ISBN 87-503- 
8378-7. Pris 185 DKK.

Sjöar, åar, diken och andra vattenhål utgör oaser 
i landskapet där den botaniskt intresserade kan 
fynda bland nate, slamkrypor och möjor. Tyvärr 
betraktas många vattenväxter som svåridentifie- 
rade, framför allt om man endast har tillgång till 
sterilt material. Det som kunde varit ett intressant 
fynd utmynnar därför ibland bara i ett frågetec
ken. Att inte rätt kunna bestämma vattenväxter 
är ytterst otillfredställande, inte bara för botanis
ten utan även sett ur naturvårdssynpunkt. Åtskil
liga är de vattenväxter som är på tillbakagång till 
följd av försurning, övergödning och landskaps- 
omvandling och vars utbredning och frekvens det 
är angeläget att kunna överblicka. Att arter som 
är stadda i försvinnande försummas vid inven

181-303.
Kindberg, N. C. 1861,1901: Östgöta flora. 1 resp 4 uppl. 

Norrköping.
Lagerberg, T. 1949: Vilda växter i Norden 4. Stockholm. 
Lindman, C. A. M. 1922: Bilder ur Nordens flora 1. 

Stockholm.
Neuman, L. M. 1901: Sveriges flora. Lund.
Nilsson, N. H. 1882: Petasites officinalis. (Upprop.) 

Bot. Notiser 1882: 63-64.
Pedersen, A. 1961: Kurveblomsterens udbredelse i 

Danmark (ekskl. Hiracium og Taraxacum). Bot. 
Tidsskr. 57: 83-287.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1990: Hestehov, figurer og 
noter. Urtl4: 99-115.

Rostrup, E. & Jörgensen, C. A. 1973: Den danske flora. 
20 uppl. Köbenhavn.

Sjöstrand, M. C. 1863: Calmar läns och Ölands flora. 
Kalmar.

Uexkull-Gyllenband, M. von 1901: Phylogenie der Blü
tenformen und der Geschlechtsverteiligung bei den 
Compositen. Bibliotheca Bot. 52. Stuttgart.

teringar på grund av bestämningssvårigheter är 
mycket olyckligt.

Detta faktum har det danska Miljöministeriet 
tagit fasta på när de givit ut Danske vandplanter 
för att ”forbedre både kendskabet og det miljö- 
masssige hensyn til den danske vandplanteflora”. 
Boken omfattar bestämningsnycklar och beskriv
ningar över de i sött, bräckt och salt vatten före
kommande danska kärlväxterna. Förutom de 
egentliga vattenväxterna och de amfibiska väx
terna innefattas även sumpväxter som kan bilda 
speciella vattenformer, t ex igelknopp Sparga- 
nium emersum. I ett supplement finns även ett 
litet urval sumpväxter som ofta påträffas vid 
vatten eller på fuktig mark men som inte uppvisar 
några egentliga morfologiska anpassningar till ett 
akvatiskt levnadssätt. Bestämningsnyckeln, som 
är uppdelad i en huvudnyckel och fyra special
nycklar, utgår uteslutande från vegetativa karak
tärer och är illustrerad med mycket instruktiva 
detaljteckningar. Variabla taxa återkommer på 
flera ställen i nycklarna. Dessa omfattar även ett 
antal kryptogamer, olika mossor och alger, som
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kan påträffas i sötvatten. Exempel på dessa senare 
finns även beskrivna och illustrerade längst bak i 
boken, där den intresserade läsaren hänvisas 
vidare till speciallitteratur.

Den beskrivande delen är indelad så att varje 
uppslag utgörs av en textsida och en bildsida om
fattande en till fem arter. De arter som är lättast 
att förväxla presenteras alltid tillsammans. Till 
större släkten, t ex Sparganium och Ranunculus, 
finns också inledande stycken med bl a artnycklar. 
Även i artnycklarna har man försökt hålla sig till 
vegetativa karaktärer men i vissa fall, t ex sterila 
undervattensformer av några Ranunculus- och 
Callitriche-arter, betonar man att artbestämning 
är omöjlig utan blommor eller frukter.

Under artbeskrivningarna återfinns uppgifter 
om kännetecken, förväxlingsmöjligheter, växt- 
plats samt utbredning och frekvens. I enlighet 
med bokens naturvårdsinriktning informeras om 
ståndortskrav, föroreningskänslighet, förändring
ar av utbredningen och värde som indikatorarter. 
När man läser dessa textavsnitt förstår man hur 
angelägen denna bok är ur floravårdssynpunkt. 
Av de 138 vattenväxter (inklusive två hybrider 
och två underarter) som utgör bokens kärnpunkt 
är 22 upptagna på röda listan över hotade danska 
kärlväxter och ytterligare 35 uppges ha minskat 
framför allt till följd av eutrofiering. Texten kom
pletteras av Jens Christian Schous utmärkta teck
ningar, vilka visar habitus samt viktiga skilje
karaktärer. Ofta är flera former av samma art illu
strerade för att visa variationen.

Hur relevant kan då denna danska flora vara för 
svenskt vidkommande? Beträffande artuppsätt

Matrikel medföljer
Tillsammans med detta häfte av SBT får du en 
förteckning över medlemmar i Svenska Botaniska 
Föreningen för 1990. Som prenumerant på tid
skriften är du också medlem i föreningen, och 
hade du SBT i fjor ska du alltså finna dig själv i 
listan. Vi hoppas att du får nytta av denna - det är 
nog en ganska täckande katalog med adresser till 
svenska botanister och botanikintresserade.

ningen finns givetvis en viss diskrepans mellan 
våra länder. På plus-sidan kan danskarna räkna 11 
arter vilka för närvarande ej är kända från Sve
rige. Några av dessa har tidigare förekommit i 
Sverige, t ex tätnate Groenlandia densa. Ett par är 
nykomlingar i Danmark vilka eventuellt kan dyka 
upp även hos oss, t ex smal vattenpest Elodea nut- 
tallii. Det får därför ur svensk synpunkt snarare 
ses som en fördel än en belastning att dessa arter 
ingår. Minusposterna väger dessvärre tyngre, då 
åtminstone 14 svenska vattenväxter saknas i det 
danska floraområdet. Flera av dessa tillhör 
ganska svårbearbetade släkten, t ex kotteslinga 
Myriophyllum sibiricum, nordslamkrypa Elatine 
orthosperma och tretalig slamkrypa E. triandra 
samt tre av våra sju Sparganium-arter, varför art
nycklarna brister i aktualitet för stora delar av 
Sverige. Huvudnyckeln och specialnycklarna är 
dock tillämpbara även på den svenska floran och 
tillför, tillsammans med de rikliga illustratio
nerna, många användbara karaktärer.

Bokens uttalade syfte är att vända sig inte bara 
till fackmannen, utan även till den intresserade 
allmänheten. De vetenskapliga namnen har där
för fått stryka på foten för de danska trivialnam
nen i löpande text och bestämningsnycklar. Den 
vakne läsaren lär sig dock snart vad som döljer sig 
bakom krebseklo, sppryd och vandkrans. Som ett 
gott komplement till våra vanliga fältfloror för
tjänar Danske vandplanter att ledsaga även sven
ska botanister ut i fält (pärmen är plastad).

Karin Martinsson
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Under två vinterhalvår har vi, en grupp moss- 
intresserade personer, träffats ungefär en kväll i 
månaden för att studera mossor. Oftast har vi hål
lit till på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 
Ganska tidigt föddes idén att kartera en del mos
sor i stockholmstrakten, dels för att se vilka ut- 
bredningsmönster som finns i området, dels för att 
det är ett bra sätt att lära sig känna igen olika 
arter ordentligt.

Man kan kanske undra varför det är intressant 
att göra utbredningskartor för mossorna i stock
holmstrakten när det redan finns en hel del infor
mation om utbredningarna i området i Stock
holmstraktens bladmossor (Krusenstjerna 1964). 
Under de drygt 25 år som gått sedan detta arbete 
kom ut har det emellertid gjorts många nya fynd. 
Minst 13 bladmossarter (Ditrichum lineare nord- 
grusmossa, Dicranum fulvum sydkvastmossa, D. 
leioneuron skottkvastmossa, Phascum floerkea- 
num dvärgknoppmossa, Tortula calcicolens kalk- 
skruvmossa, Tortella inclinata kortbladig kalk
mossa, Aphanorrhegma patens muddermossa, 
Rhodobryum ontariense kalkrosmossa, Zygodon 
viridis simus liten ärgmossa, Amblystegium confer- 
voides småkrypmossa, Sanionia orthothecioides 
(Lindb.) Loeske, Callicladium haldanianum hal- 
danenmossa, Pogonatum dentatum nordlig gräv
lingmossa) har tillkommit för området och själv

klart har även de flesta andra arter hittats på nya 
lokaler. Krusenstjerna (1964) tar inte heller upp 
släktet Sphagnum eller levermossor.

I denna artikel presenterar vi en del av resulta
ten av två års studier. Arterna vi valt att studera är 
sällsynta eller har intressanta utbredningar eller 
intressant ekologi.

Metoder
Kartorna bygger på information från flera olika 
källor. Först har vi gått igenom (och kontroll- 
bestämt) materialet av de olika arterna i Naturhis
toriska riksmuseets (S) herbarium. Här ligger näs
tan allt material av intresse för området inlagt. 
Sedan har vi utnyttjat de anteckningar som gjorts 
under förarbetet till Stockholmstraktens blad
mossor (Krusenstjerna 1964). Dessa finns för
varade i mossherbariet på Naturhistoriska riks
museet och har varit av stort värde, speciellt när 
det gäller lite vanligare arter. I dessa noteringar 
finner man dels antecknat herbariematerial, dels 
observationer som gjorts under exkursioner, dels 
anteckningar som rör material som ännu inte sor
terats in i Riksmuseets herbarium. Motsvarande 
anteckningar finns också för vitmossor och lever
mossor. Slutligen har vi utnyttjat egna observatio
ner och våra privata herbarier.
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Fig 1. Utbredningen av Buxbaumia viridis. Den ofyllda 
cirkeln representerar en inexakt lokal.
The distribution of Buxbaumia viridis. The open symbol 
represents an inexact locality.

r ^

Fig 2. Utbredningen av Buxbaumia aphylla. Inexakta 
lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Buxbaumia aphylla. Inexact locali
ties are represented by open symbols.

Den bryologiska aktiviteten i stockholmsområ
det har varit ganska låg under de senaste tjugo 
åren, varför det är svårt att bedöma om olika arter 
eventuellt ökat eller minskat under senare år. En 
del material från senare år kan också ligga i olika 
privata herbarier. För varje art har vi dock noterat 
hur många fynd som gjorts under perioden 1980- 
sommaren 1990 (markerat ”80-90” i artkommen
tarerna nedan) respektive sammanlagt under hela 
perioden efter 1950 (”50-90”). Detta ger en viss 
indikation om hur vanlig en art verkar vara idag. 
Det bör också noteras att de nordvästra delarna 
av området är betydligt sämre kända än övriga de
lar, något man bör hålla i minnet när man studerar 
kartorna.

Till varje art har vi fogat en kort kommentar om 
dess ekologi i stockholmstrakten och vanligen 
också om dess utbredningsmönster i området. 
Uppgifterna om arternas ekologi grundar sig på 
egna observationer i fält eller på anteckningar på 
herbarieetiketter.

Nomenklaturen följer Hallingbäck och Söder
ström (1987).

Buxbaumia viridis grön sköldmossa - fig 1
Arten är glest spridd i stora delar av området. 
Buxbaumia viridis växer främst på murket trä el
ler på jord med hög halt av organiskt material, 
vanligen i äldre och gärna fuktiga skogar. Ett fynd 
har gjorts på en symbiosknöl på klibbal Alnus glu- 
tinosa i ett alkärr. - 80-90 8, 50-90 9.

Buxbaumia aphylla brun sköldmossa - fig 2
Buxbaumia aphylla är vanlig i stora delar av 
Stockholms län. Den vanligaste växtmiljön är tro
ligen hällmarkstallskog, där man hittar arten på 
partier med tunt, oftast stört jordlager. Arten 
växer också på vägkanter och på gamla brandplat
ser. - 80-90 13, 50-90 19.
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Fig 3. Utbredningen av Cynodontium bruntonii .
The distribution of Cynodontium bruntonii.

Fig 4. Utbredningen av Neckera pennata.
The distribution of Neckera pennata.

Fig 5. Utbredningen av Bazzania trilobata. Inexakta 
lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Bazzania trilobata. Inexact localities 
are represented by open symbols.

Cynodontium bruntonii slät klipptuss - fig 3

Cynodontium bruntonii är en suboceanisk art som 
har sin nordgräns på svenska ostkusten i Uppland. 
I stockholmsområdet hittar man den vanligen på 
fattiga klippor nära vatten. - 80-90 2, 50-90 3.

Neckera pennata aspfjädermossa - fig 4

En mycket sällsynt art som främst växer på grova 
lövträd med rik bark. På den sydligaste lokalen i 
området växer arten emellertid på murbruk vid 
ett gammalt (numera torrt) vattenintag till en 
kvarnränna. - 80-90 1, 50-90 1.
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Fig 6. Utbredningen av Ctenidium molluscum. Inexakta 
lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Ctenidium molluscum. Inexact loca
lities are represented by open symbols.

Bazzania trilobata stor revmossa - fig 5
Bazzania trilobata växer i fuktiga skogar, ibland i 
alkärr. Majoriteten av fynden är gjorda i skärgår
den eller intill sjöar. - 80-90 1, 50-90 7.

Ctenidium molluscum kalkkammossa - fig 6
Ctenidium molluscum är knuten till kalkrikt 
underlag och förekommer därför främst i de stör
re kalkområdena. Arten växer på klippor och i 
klippskrevor, exponerat eller skyddat. - 80-90 6, 
50-90 9.

Rhodobryum ontariense kalkrosmossa - fig 7
Denna art, som ganska nyligen noterats i landet 
för första gången (Iwatsuki & Koponen 1972) har 
visat sig vara ganska vanlig i kalkrika områden i 
stockholmstrakten. Typiskt hittar man arten på 
kalkhällar i små skrevor eller försänkningar där

Fig 7. Utbredningen av Rhodobryum ontariense 
The distribution of Rhodobryum ontariense.

vatten stannar en kortare period i samband med 
nederbörd. Denna miljö är vanligast just i de kust
nära områden där de flesta fynden av arten gjorts, 
medan kalkområdena i länets västra del söder om 
Mälaren har en något annan karaktär (för mycket 
skog). - 80-90 10, 50-90 12; dessutom hittades en 
kollekt från 1915 i Riksmuseets herbarium under 
Rhodobryum roseum rosmossa.

Dicranoweisia cirrata kustsnurrmossa - fig 8
Liksom föregående art är denna kustbunden i om
rådet, men här beror detta inte på att arten är 
knuten till kalk. Tvärtom hittar man den oftast på 
fattigare klippor och block. Arten har nordgräns 
på svenska ostkusten i Uppland. Fyndet som 
markerats med en fylld kvadrat finns upptaget i 
Krusenstjerna (1964) och bygger på en insamling 
gjord av S. O. Lindberg (1800-talet), men inget 
material finns i Riksmuseet, och lokalen (Upp
land: Solna, Ulriksdal) verkar konstig med tanke 
på övriga förekomster i länet. - 80-90 3, 50-90 7.
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Fig 8. Utbredningen av Dicranoweisia cirrata. Inexakta 
lokaler representeras av ofyllda cirklar. Kvadraten be
tecknar en osäker uppgift.
The distribution of Dicranoweisia cirrata. Inexact locali
ties are represented by open symbols. The square repre
sents a doubtful report.

Fig 9. Utbredningen av Hylocomium umbratum. In
exakta lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Hylocomium umbratum. Inexact 
localities are represented by open symbols.

Fig 10. Utbredningen av Tomentypnum nitens. Inexakta 
lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Tomentypnum nitens. Inexact locali
ties are represented by open symbols.

Hylocomium umbratum mörk husmossa - fig 9

Hylocomium umbratum hittas i fuktiga eller sum
piga skogar, ofta i kanten av alkärr. I stockholms
området växer den oftast i artrika biotoper och 
fungerar här som en ganska bra indikator för mil
jöer som är värdefulla för sin mossflora. Arten når 
ut till kusten men tycks inte trivas särskilt långt ut 
i skärgården. Bristen på fynd i nordväst beror an-

y ,3»
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Fig 11. Utbredningen av Trichocolea tomentella.
The distribution of Trichocolea tomentella.

tagligen åtminstone delvis på att detta område är 
dåligt undersökt. - 80-90 19, 50-90 32.

Tomentypnum nitens gyllenmossa - fig 10

Denna art hittas i intermediära till rika kärr. Ut
bredningen i stockholmstrakten är ganska jämn 
och fynd saknas främst i de sämre kända områ
dena. - 80-90 3, 50-90 6.

Trichocolea tomentella dunmossa - fig 11
Trichocolea tomentella är knuten till källpåver- 
kade lokaler, främst i sumpskogspartier eller i al
kärr. - 80-90 3, 50-90 9.

Plagiothecium undulatum vågig sidenmossa - fig 
12

En suboceanisk art som främst växer i fuktiga sko
gar av olika slag. I stockholmsområdet är Plagio
thecium undulatum inte alltför ovanlig i skärgårds

Fig 12. Utbredningen av Plagiothecium undulatum. In- 
exakta lokaler representeras av ofyllda cirklar.
The distribution of Plagiothecium undulatum. Inexact 
localities are represented by open symbols.

området men minskar snabbt i frekvens inåt lan
det. - 80-90 4, 50-19 19.

Scapania apiculata timmerskapania
Denna art är endast känd från två lokaler i stock
holmstrakten (Södermanland: Utö, Mynäs 1944 
S. Arnell; Tyresö, S om Stensjön, vid Nedre 
Lanan 1984 L. Hedenäs). På lokalen i Tyresö 
växte arten på murket trä vid en sjöstrand. Vid 
högvatten dränks troligen lokalen tillfälligt.

Dicranum tauricum nålkvastmossa
Även denna art är känd från två lokaler i området 
(Uppland: Blidö, Åsmansboda 1949 H. Persson 
(enligt Krusenstjerna 1964); Södermanland: Grö- 
dinge, NV om Tegelvreten 1985 L. Hedenäs). På 
lokalen i Grödinge växer arten på en gammal låga 
som ligger över bäcken i botten på en djup ravin.
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Dicranum fulvum sydkvastmossa

Dicranum fulvum noterades första gången från 
stockholmsområdet 1984 (Södermanland: Tyresö, 
mellan Stensjön och Nedre Lanan 1984 L. Hede- 
näs). Senare har Thor-Björn Engelmark hittat 
några få skott inblandade i annat material i Riks
museets herbarium (Uppland: Rådmansö, inre 
Söderarmsskärgården, Spjutsten 1963 M. Fries). 
Artens närmaste lokaler ligger i Västergötland. 
Fyndet 1984 gjordes på en bergvägg i ganska rik 
skog.
Deltagare i karteringsarbetet: M. Aronsson, T. 
Carlsson, K. Cervin, G. Ekelöf, J. Ekman, L.
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Fältbiologernas mossflora reviderad

Fältbiologerna 1989: Mossflora. Fälthandbok 
över Sveriges vanligaste arter. ISBN 91-85094- 
22X. Beställes från Fältbiologerna, Box 6022, 
191 06 Sollentuna. Pris 80 kr (medlem i Fältbio
logerna eller SNF 56 kr).
Åtta år efter att första upplagan av Fältbiologer
nas Mossflora kom ut har nu Lars Söderström 
reviderat denna populära bok. När jag bläddrar i 
mitt exemplar märker jag genast att bilderna är 
betydligt bättre i den nya upplagan än i den 
gamla. Levermossbilderna har huvudsakligen 
hämtats ur Norrlands bållevermossor och Norr
lands bladlevermossor (kan beställas från ovan
stående adress) medan bladmossbilderna tagits ur 
Braithwaites British moss flora, som kom ut kring 
sekelskiftet. Nycklarna är genomarbetade eller 
helt utbytta och har i många fall vunnit på det, för
utom att sidhänvisningarna försvunnit. Tyvärr har 
en hel del fel också smugit sig in och jag vill bara 
peka på de allvarligaste här. På sidan 18 ska första 
alternativet i dikotomi 10 ändras till 12 och sista 
dikotomin i den nyckeln ska ha nr 12. På sidan 67

Eriksson, L. Hedenäs, I. Herber, I. Karlsson, 
B.-O. Larsson, O. Strohl, R. Sundin, K. Söder- 
holm, L. Ödklint.
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ska Ulota curvifolia bytas ut mot U. crispa och 
dikotomi 7 saknar nummer. På sidan 70 går Bart- 
ramia ithyphylla ut under ”bladbas grön”, vilket 
stämmer dåligt. På sidan 72 saknar dikotomi 5 
nummer. På sidan 75 ska Hylocomium umbratum 
bytas ut mot H. splendens och under dikotomi 4 
ska det andra alternativet vara 8. Vänder man på 
bladet hittar man två akrokarpa arter ur släktet 
Andreaea i nyckeln Pleurokarper på block. Slut
ligen ska Drepanocladus revolvens och D. inter
medins i nyckeln på sidan 137 gå ut under alterna
tivet ”tämligen regelbundet grenad åt två håll ...” 
i första dikotomin. En del andra småfel finns 
också i texten, som påståendet att Thamnobryum 
har parafyllier, och man kan också lära sig att 
Fontinalis antipyretica är en ”vattenmossa som 
flyter i vattnets strömriktning”. Om felen rättas 
till blir floran, som tar upp ca 300 av Sveriges 
omkring 1000 arter, mycket användbar för den 
som vill tränga in i mossornas värld. Till detta 
bidrar inte minst att det inledande avsnittet i flo
ran nu är bättre organiserat än i första upplagan.

Lars Hedenäs



Svenska botaniska föreningar

Här kommer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdate
rad och gäller, om inte annat anges, för 1990. För
eningarna listas från söder till norr. Rikstäckande 
föreningar kommer dock först.
Ny på listan är Vetlanda botaniska sällskap, som 
bildades redan 1988. Det finns säkert fler lik
nande föreningar som skulle listas här. Hör av dig 
om du känner till eller är med i någon sådan! De 
lokala svampklubbarna listas i Sveriges myko- 
logiska förenings matrikel och är därför inte med
tagna här.

Svenska botaniska föreningen

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Lena Jonsell, Inst för systematisk botanik, 
Box 541, 751 21 Uppsala. 018-18 27 80.
Sekr: Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36, 1 tr, 
723 53 Västerås. 021-12 43 07.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt ca 
400 sid/år. - Som supplement till tidskriften utkom 
1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med svensk 
undertitel Första litteraturuppgift för Sveriges vild
växande kärlväxter jämte uppgifter om första sven
skafynd. Förvildade eller i senare tid inkomna väx
ter. 332 sidor, pris 56 kr. - 1987 utgavs Nils Lundq- 
vists och Olle Perssons Svenska svampnamn. 88 si
dor, pris 30 kr.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten eko
nomiskt.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arrangeras 
s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 195 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift). Familjemedlemskap (utan tidskrift) 40 kr. 
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet

Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Studentstaden 27, 752 33 
Uppsala. 018-14 28 82.
Utger monografiserierna Act a Phytogeographica 
Suecica (1 nr på ca 100 sidor/år) och Studies in 
plant ecology (f d Växtekologiska studier).
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år. 
Medlemsavgift 80 kr (60 kr för studerande). 
Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 
kryptogambotanik, Box 50007,104 05 Stockholm. 
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 00 Åby. 
011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - Hit
tills 4 småskrifter: Å. Strid, Svampstudier med 
mikroskop (1983), M. Jeppson, Släktet Lycoper- 
don i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar spin- 
delskivlingar (1985), S. Jacobsson, A. Stridvall 
och L. Stridvall, Preliminär förteckning över skiv- 
lingar och soppar i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Kartering av vissa svampars utbredning. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar 
och föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag 
etc).
Medlemsavgift: 100 kr (familjemedlem 30 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.

Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Lund: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204,



240 10 Dalby. 046-20 09 25. - Göteborg: Pär Jo
hansson, Birgittagatan 4B, 414 53 Göteborg. 031- 
12 94 83. - Värmland: Göran Sidenvall, Karla- 
vägen 7, 671 00 Arvika. 0570-142 53. - Stock
holm: Lars Hedenäs, Nyängsvägen 19 nb, 146 00 
Tullinge. 08-77 86 134. - Umeå: Lars Söderström, 
Institutionen för ekologisk botanik, Umeå univer
sitet, 901 87 Umeå.
Utger Mossornas Vänner. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år. - 1989 utkom H. Andersson m fl, Vit
mossor i Norden, 2 uppl. 121 sidor, pris med frakt 
70 kr.
Annan verksamhet: Floristiska inventeringar, ex
kursioner, kurser, utbildningsprogram, bestäm- 
ningsservice.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 13 37 88-0.
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Nordisk lichenologisk förening

Kontaktperson i Sverige: Göran Thor, Botaniska 
institutionen, Stockholms universitet, 106 91 
Stockholm. 08-31 88 56 (hem), 08-16 22 26, 018- 
67 24 67 (båda arb).
Utger tidskriften Gr aphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 80 sidor/år.
Möten: 1 sammankomst/år i Sverige. Vartannat år 
gemensam nordisk exkursion.
Medlemsavgift 125 danska kr för 1990-91. 
Postgiro (danskt) 8 50 50 04.

Lunds botaniska förening

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 222 39 
Lund. 046-12 37 55 (hem), 046-10 95 58 (arb). 
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 
1 ca 40-sidigt häfte/år, utökning planeras. - 1982 
kom John Krafts Floran i Brunnby socken med 
Kullaberg. 88 sidor, pris 30 kr. 1987 utkom Fal- 
sterbohalvöns flora av samme författare. 152 
sidor, pris 60 kr. - Tidskriften Botaniska Notiser 
startade 1839, men utgivningen upphörde 1980 i 
samband med tillkomsten av Nordic Journal of 
Botany. Monografiserien Opera Botanica utges 
nu genom Nordiska forskningsrådet med huvud
redaktion i Köpenhamn.

Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna startades 1990. 
Projektledare är Kjell-Arne Olsson, 044-22 60 24. 
Möten: 8 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av i regel en veckolång till medelhavsområdet och 
en flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 75 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Projekt Blekinges flora

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Hans Wachtmeister, Johannishus. - Vice 
ordf: Björn Berglund, Kvartärgeologiska inst, 
Tornavägen 13, 223 63 Lund. 046-10 78 86.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 78 (arb), 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. - 
Årsrapport om aktiviteter och nyfynd publiceras i 
Blekinges Natur.
Möten: 2 sammankomster/år. En sommarexkur
sion samt 1-3 helger med gemensam inventering. 
Medlemsavgift 0.

Föreningen Smålands flora

Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 39 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: John Christoffersson, Villa Vibo, Långe- 
måla, 570 76 Ruda. 0499-300 06.
Utger tidskriften Parnassia, 2 häften med totalt 40 
sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, Små
lands flora, totalt 42 st.
Projekt: Nyinventering av Smålands flora samt ut
givning av en modern landskapsflora.
Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift 25 kr. Inventerare betalar ingen 
medlemsavgift.
Postgiro 66 29 27-3.

Vetlanda botaniska sällskap

Kontaktperson: Tommy Merkert, Orkestervägen 
27, 574 34 Vetlanda. 0383-165 97.
Möten 1990: Maj-aug en träff/vecka. En långex
kursion utanför länet. Sept-april en träff/månad. 
Medlemsavgift 1990: 20 kr.
Postgiro 465 39 85-4.
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Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf: Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 00 
Mullsjö. 0392-126 69; 036-37 22 35.
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 34 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en del
rapport.
Projekt: Publicering av Södra Våtterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 föredrag/år. 4-6 exkursioner, varav 
ett par längre med buss el bil.
Medlemsavgift 35 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Gotlands botaniska förening

Adress: Box 1339, 621 24 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 621 45 
Visby. 0498-713 43.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby.
Utger tidskriften Rindi, 2 nr med totalt 90-100 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. 13 av öns 
inventeringsytor är ännu lediga för intresserade 
inventerare. - Projektansvarig: Bo Göran Johans
son, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 662 04. 
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj tom aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästgatan 1, 1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 50 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 38 Falkenberg. 0346-808 96.
Utger årligen ett Meddelande frän Projekt Hal
lands flora på 15-20 sidor.
Projekt: Inventering av landskapet Hallands kärl
växter.
Medlemsavgift 0.
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Botaniska föreningen i Göteborg

Ordf: Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
41 87 00.
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 40 Askim. 031-28 76 91.

Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 60 kr. 1979 kom Gustaf Bernström, En 
frisk och blomstrande perenn. Botaniska före
ningen i Göteborg 1919-1989. Pris (för medlem
mar) 110 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. 
Aktiva naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fort
satt insamling av uppgifter om växter i O-län. 
Möten: 9 sammankomster/år. 4-6 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Uddevalla botaniska förening

Ordf: Anders Larsson, Kämpegatan 53, 8 tr, 
451 32 Uddevalla. 0522-316 81.
Sekr: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden P1 
7237, 451 91 Uddevalla. 0522-632 02.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 30 kr enskild medlem, 35 kr med 
familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 00 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Kvarnvägen 23, 461 58 Troll
hättan. 0520-329 53.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 60 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora ca 
1995.
Möten: Årsmöte. En heldagsexkursion samt ett 
tredagars inventeringsläger.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

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

Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Se kr: Per-Arne Andersson, Sandbol 4524, 662 00 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisationer 
i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med totalt 
ca 70 sidor/år.
Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981. 
Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars utanför landskapet. 
Medlemsavgift: 20 kr.
Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening

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

Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 Öre
bro. 019-11 24 76.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landskapet. 
Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 00 
Arboga, 0589-139 98.

Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 veckolång ex
kursion, 1 veckoslutsexkursion, 4-6 endagsexkur- 
sioner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm

Adress: Botaniska institutionen, Stockholms uni
versitet, 106 91 Stockholm.
Ordf: Mora Aronsson, Norra Parkhemsvägen 
100, 146 00 Tullinge. 08-778 53 15 (hem), 08- 
16 48 88 (arb).
Sekr: Torsten Eriksson, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 08- 
16 12 16 (arb).
Utger Daphne. 2 nr med totalt ca 80 sidor/år. - Re
daktör: Joakim Ekman, Odengatan 35A, 633 52 
Eskilstuna. 016-12 13 69.
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ordf i projektgruppen: Hans- 
Erik Wanntorp, Wirséns väg 19,186 50 Vallentu
na. 0762-773 42 (hem), 08-16 37 71 (arb).

Stockholmstraktens lavar. Sammanställning 
och publicering av tidigare inventeringsresultat. - 
Kontaktperson: Rikard Sundin, c/o Norberg, 
Skarpövägen 49 nb, 132 32 Saltsjö-Boo. 08- 
715 74 93 (hem), 08-666 41 52 (arb).

Inventering och kartläggning av floran i Upp
land (i samarbete med Botaniska Sektionen i 
Uppsala). - Kontaktperson: Arne Anderberg, Ki- 
runagatan 83, 162 25 Vällingby. 08-759 91 41. 
Möten: 6-7 sammankomster/år. 6 exkursioner. 1- 
2 inventeringsläger om 2 dagar.
Medlemsavgift 50 kr (inkluderar Daphne). 
Postgiro 19 60 94-7.
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Botaniska sektionen i Uppsala

Adress: Institutionen för systematisk botanik, Box 
541, 751 21 Uppsala.
Styrelse nyväljs i januari 1991. Intresserade kan 
kontakta Mats Wedin, tel 018-18 27 70 (dag), 
55 22 39 (kväll).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Uppland (i samarbete med Botaniska Sällskapet i 
Stockholm, se ovan)
Möten: ca 20 sammankomster med föredrag och 
2-3 exkursioner.
Medlemsavgift 20 kr.
Postgiro 32 79 56-9.



Dalarnas botaniska sällskap

Fristående sektion av Naturskyddsföreningen i 
Dalarna.
Kontaktpersoner: Lennart Bratt, Slättavägen 7, 
791 75 Falun. 023-276 01. - Sören Nyström, Tans- 
ågatan 10, 781 52 Borlänge. 0243-120 22.
Utger tidskriften Trollius. 2 nr med totalt ca 80 
sidor/år.
Projekt: Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter i 
Dalarna.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, 
varav en veckolång exkursion till Dalarnas fjäll
värld.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 67 67 17-2.
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Gävleborgs botaniska sällskap

Ordf: Anders Delin, Lundnäs 3279, 820 10 Arbrå. 
0278-400 57.
Sekr: Ulf Swahn, S. Kopparslagargatan 13B, 
802 21 Gävle. 026-60 35 86 (hem).
Utger tidskriften Väx. 3 nr med totalt ca 180 
sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ca 5 sammankomster/år och ca 5 exkur
sioner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 57 58 11-5.

Hur man uttalar latinska namn

Sörmlandsbotanisten Raoul Iseborg har samman
ställt ett litet kompendium (Latinska uttalsregler 
och betoningsregler\ format A5, 24 sidor) om hur 
man bör uttala latinska namn.

Det är anpassat för dem som inte kan latin och 
är uppbyggt på ett helt nytt sätt. Huvuddelen 
består nämligen av en förteckning över ändelser, 
och för var och en anges var i ordet betoningen 
ska ligga. Dessutom finns två sidor med uttals- och 
betoningsregler.

Häftet kostar 30 kr och beställs från Raoul Ise
borg, Grönfinkvägen 23, 147 71 Grödinge. Post
giro 60 86 73-0. Tel 0753-290 73.

Projekt Jämtlands flora

Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Stor
gatan 5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils 
Nilsson, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - 
Staffan Åström, P1 2515, 830 40 Krokom. 0640- 
131 14. - Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 Näl- 
den. 0640-230 75.
Utger Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen.
Prenumerationsavgift 50 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening

Adress: Box 10098, 900 10 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
902 45 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Biologigränd 23, 
902 41 Umeå. 090-19 28 00.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening Natur i norr. 2 nr med totalt ca 160 sidor/år. 
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig 
för, Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeå uni
versitet, 901 87 Umeå. 090-16 68 26.
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner 
och en inventeringsvecka inom länet. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 29 17 23-5.
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Inventeringsvecka i Jämtland

Projekt Jämtlands flora arrangerar en invente
ringsvecka i St. Blåsjön (nordvästra Jämtland) 
19.7.-23.7.1991, dvs före SBFs botanikdagar i 
Ångermanland.

Närmare upplysningar genom Ingemar Grawé, 
Ripstigen 3, 833 00 Strömsund (tel 0670-11265) 
eller Carl-Olof Wetterhall, Storgatan 5, 831 30 
Östersund (tel 063-120152).



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. 1 T. G. Tutin m fl 

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

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

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

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

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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