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Afro-alpin flora på Kilimanjaro, 
Afrikas högsta berg
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Giant groundsel Senecio cottonii with its mantle of dead leaves.Jättekorsört Senecio cottonii med sin päls av döda blad. -

Pleijel, H. 1997: Afro-alpin flora på Kilimanjaro - Afrikas högsta berg. [Afro-alpine flora on Kilimanjaro - the 
highest mountain of Africa.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 129-138. Lund. ISSN 0039-646X.
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Övre delen av trädljungzonen med Mawenzi, Kilimanjaros näst högsta topp, i bakgrunden.
The upper part of the giant heather zone with Mawenzi, the second highest peak of Kilimanjaro, in the background.

Högt upp på Öst- och Centralafrikas berg finns en 
flora av underliga och vackra växter, med starka 
färger och osannolika former i en av vår jords mest 
extrema miljöer, den afro-alpina. Denna högfjälls
natur är trots närheten till ekvatorn alltför kylig för 
att kallas tropisk, men ändå inte nordisk i sin karak
tär, eftersom den saknar tydliga årstider. Den präglas 
istället av en daglig växling mellan värme och kyla 
- sommar på dagen och vinter på natten (Hedberg 
1964). En varaktig gynnsam växtsäsong saknas. 
Afro-alpin natur finns på en rad mer eller mindre 
isolerade höga berg, de flesta vulkaner av äldre 
eller yngre damm. Till de mest kända hör Mount 
Kenya, Elgon, Virunga-vulkanerna, Aberdares, 
Kilimanjaro samt Ruwenzori. Den sistnämnda är 
till skillnad från övriga inte är en vulkan. I Eti
opien, som till stor del har karaktären av ett vid
sträckt, söndersprucket högland, förekommer också 
afro-alpina miljöer.

Materialet till denna artikel är hämtat från ett 
besök på Kilimanjaro, som till största delen ligger 
i Tanzania, och vars väldiga vulkankägla ständigt 
är toppad av is och snö. De första uppgifterna om 
detta snöklädda berg nästan mitt på ekvatorn ansågs 
av många vara en bluff när de började strömma till 
Europa vid mitten av 1800-talet. Missionären 
Johann Rebmann var 1849 först med att skildra det 
snöklädda berget i Afrika. Den förste europé som 
besteg Kilimanjaro var Hans Meyer (Hanby 1987). 
Året var 1889. Endast Mount Kenya och Ruwen
zori bland tropiska Afrikas höga berg har, förutom 
Kilimanjaro, en kontinuerlig förekomst av snö och is.

Vegetationsbälten på Kilimanjaro

Vandringen upp för Kilimanjaro börjar i de flesta 
fall vid Marangu, nästan 2 000 m över havets yta, 
på bergets sydöstra sida. Det gör även bergsregn-
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Jättekorsört i en fuktig dalgång. 
Giant groundsel in a moist valley.

skogen, som på denna nivå avlöser chaggafolkets 
odlingar av bananer, kaffe och majs. Regnskogen 
bildar en gördel runt hela berget. Här dryper allt 
av fukt. Man befinner sig bokstavligen i molnen. 
Molnkransen runt berget är regnskogens livsluft. 
Ett par dagsmarscher senare kan man betrakta 
dessa moln uppifrån, i en betydligt torrare och 
kallare position.

Det mäktiga hinder i terrängen som det höga 
berget utgör är själva förutsättningen för bergs
regnskogens existens. Luften tvingas stiga, varvid 
den avkyls, och moln bildas som sveper in berget 
i fukt. Molnbildning och ökad nederbörd vid berg är 
ett generellt fenomen, som bukar kallas orografisk 
hävning. På mycket höga berg, som Kilimanjaro 
med sina 5 695 m ö h är ett exempel på, upphör 
denna effekt på mycket hög höjd, där förhållandena 
åter blir torrare. Vegetationsbältena på Kilimanjaro 
är i tur och ordning: bergsregnskog, en trädljung - 
zon som i sin nedre del är mycket fuktig, samt 
ovanför den en rent alpin zon utan träd och större

buskar (Hedberg 1951). På lägre nivå i den alpina 
zonen är myrar och andra fuktiga miljöer vanliga. 
Med stigande höjd blir miljön torrare, kallare och 
alltmer ökenartad i sin karaktär. Högst upp är det 
alpina bältet helt vegetationsfritt. På flera av Öst
afrikas höga berg finns även ett bälte med bambu 
i anslutning till begsregnskogen. Så ej på Kiliman
jaro, som är torrare än de flesta av de andra 
afrikanska bergsmassiven.

Bergsregnskogens flora

Bergsregnskogen är mycket mörk, men i ljusningen 
längs stigen finns växter att se. En del arter känns 
igen hemifrån som prydnadsväxter. Slingor av 
klätterbegonia Begonia meyer-johannis hänger ner 
från träden, och vackra bestånd av Streptocarpus 
glandulosissimus, nära släkt med den välkända 
Saintpaulian som också har sitt ursprung i Östafrika, 
ses här och var, liksom en Thunbergia-art. Balsa
miner Impatiens finns av flera arter. De är skira
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Helichrysum forskahlii.

örter som är beroende av den kontinuerligt höga 
fuktigheten. Regnskogen på de höga bergen i Öst
afrika är blöta öar på en annars torr del av den 
afrikanska kontinenten. Flera av dessa berg har 
sina egna Impatiens-arter. Den mest iögonenfallande 
bland de som förekommer på Kilimanjaro är Impa
tiens kilimanjari, vars intensivt röda blommor har 
dekorationer i gult. Arten är endast känd från detta 
berg. Sällskap har den av Impatiens pseudoviola 
med rosa blommor. Den lilla violen Viola eminii 
tycks fördra den djupa skuggan i bergsregnskogen 
bättre än de flesta andra växter.

På trädstammarna växer stora bladiga lavar, 
bland annat lunglavar Lobaria och arter av släktet 
Pseudocyphellaria. Olika lumrar Lycopodium och 
dvärglumrar Selaginella, hänger meterlånga i träden. 
På en del ställen korsar vandringsmyrornas arméer 
vår väg. De ser mycket bestämda ut där de mar
scherar, olycksbådande blekbruna. En del är sol
dater med enorma käkar. När vi stannar och stirrar 
nyfiket på dem ropar en av guiderna: ”Go, go, go, 
they are very dangerous when they are many!” 
Antalet avgör i detta fall, inte storleken.

Trädljung och trädgräns
Vid bergsregnskogens övre del ändrar växtligheten 
karaktär. Trädformiga ljungarter tar över och domi
nerar den subalpina zonen ovanför bergsregnskogen. 
Här har två till förväxling lika släkten stämt möte. 
Det ena, Erica, företräds av E. arborea, som är 
ganska vanlig i medelhavsområdet och även finns 
på de fuktigare av Kanarieöarna, medan det andra, 
Philippia, har sitt ursprung i Sydafrika. Kanske 
nådde de Östafrikas berg från varsitt håll under 
istiden, då klimatet i Afrika var svalare och fukti
gare än idag (Kingdon 1990). Trädljungen är in
svept i khakifärgad skägglav Usnea, och ser nästan 
spöklik ut i den täta tjockan, där de orange blom
ställningarna av liljan Kniphofla thomsonii utgör de 
främsta färgklickarna.

Vid Mandara, på knappt 3 000 meters höjd, kan 
man övernatta. Denna plats ligger nedom skogs- 
gränsen och blå markattor Cercopithecus mitis rör 
sig i träden. Här kan man studera vackra exemplar 
av trädet Hagenia abyssinica. I närheten finns en 
liten slocknad vulkankrater. Den är inte trädbevuxen 
och dess kant är rik på blommor. Här möter man
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Helichrysum newii når 5 670 möh, högst av alla blom
växter på Kilimanjaro.
Helichrysum newii reaches 5 670 m a. s. 1., the highest 
altitude of all the flowering plants on Kilimanjaro.

Strax ovanför Mandara finns den slutna skogens 
sista utposter. Den taggiga Mawenzi, Kilimanjaros 
näst högsta topp, reser sig framför vandraren. 
Kibo, den högsta toppen, med mjukare former är 
ännu inte synlig. Båda topparna är rester av vulkaner 
och geologiskt sett unga bildningar - mindre än en 
miljon år gamla. Chaggafolkets muntliga tradition 
vet berätta att deras förfäder bevittnat Kibos senaste 
utbrott. Geologerna tvekar på den punkten, men 
klart är att Kibo är en slumrande vulkan snarare än 
en slocknad.

Bland eterneller och rosettväxter

Ett markant inslag i floran ovanför skogsgränsen 
är olika arter av släktet Helichrysum, vilka lyser 
mellan de grova, täta och brunaktiga grästuvorna. Av 
detta eternell-släkte har vi endast en art i Sverige: 
hedblomster H. arenarium. Några av arterna på 
Kilimanjaro är faktiskt ganska lika hedblomster, 
t ex H. forskahlii, med sin samling av ganska små,

faktiskt en växt som även finns i Sverige: fältvädd 
Scabiosa columbaria. I Sverige är den en ganska 
exklusiv art, kalkgynnad och med sydostlig drag
ning i utbredningen. Här hör den hemma i nedre 
delen av kalfjället. Till de övriga, fåtaliga botaniska 
hemlandets tongångar som kan höras på Kiliman
jaro kan även vitgröe Poa annua räknas. Sin plats 
på Afrikas högsta berg har den funnit på stigen 
genom bergsregnskogen, bokstavligen i männi
skans fotspår. Annars är antalet arter som Kiliman
jaro har gemensamt med Sverige obetydligt. Högre 
upp ses i alla fall också fjälltrav Arabis alpina, en 
vanlig art i svenska fjällen som är sig alldeles lik 
här på Afrikas tak. Daggkåporna Alchemilla känns 
också igen hemifrån. Här växer de i mattor eller 
täta ruggar och det rör sig om andra arter än i 
Sverige, t ex A. johnstonii. I likhet med det nämnda 
trädet Hagenia abyssinica hör den till familjen 
Rosaceae, en familj som annars är mycket dåligt 
representerad i tropikerna. Rent allmänt visar den 
afro-alpina floran vad gäller högre taxa, familjer 
och släkten, större likheter med den tempererade 
floran i Europa än med det omgivande, tropiska 
låglandets flora.

Helichrysum meyeri-johannis.
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Horombo - vandrarhem på Afrikas tak. Lämplig utgångspunkt för studier av afro-alpin flora. I bakgrunden till vänster 
en liten slocknad vulkankrater. Över bergsregnskogen nedanför hänger molnen.
Horombo - hostel on the roof of Africa. This is a convenient starting point for studies of the afro-alpine flora. In the 
background an extinct volcano crater. Clouds cover the monutain rain forest below.

höggula blomställningar. H. kilimanjari går snarare 
i gulbrunt och har citrondoftande blad. Andra arter 
har blomställningarna en och en och är vita eller 
röda. H. meyeri-johannis verkar vid första anblicken 
vara det alpina Afrikas svar på edelweiss Leonto- 
podium alpinum. Högst av alla blommande växter 
på Kilimanjaro når Helichrysum newii. Den uppges 
växa på 5 670 m höjd, nere i Kibos krater i närheten 
av fumaroler, platser där heta gaser tränger fram 
ur jordens inre och förser den härdiga evighets
blomman med den avgörande gnuttan värme.

I det artrika Kaplandet i Sydafrika finns ett stort 
antal representanter för släktet Protea, buskar med 
stora blomställningar något påminnande om kron
ärtskockor. På Kilimanjaro finns också en art av 
detta släkte, P. kilimandscharica, med intensivt 
vitgula blomställningar. Euryops dacrydoides är en 
låg buske med barrlika blad tryckta till stammen 
och lysande gula blommor. Även släktet Euryops 
har ett centrum för rik artbildning i Sydafrika, och

den afro-alpina arten är en av dess relativt få 
representanter utanför detta område.

Kilimanjaros kalfjäll hyser också flera arter ro
settväxter med stjälklösa blommor. Haplocarpha 
rueppelli heter en liten gul skönhet som trycker hårt 
mot den afro-alpina myllan. Det tillplattade växtsättet 
ger skydd mot kylande och uttorkade vind. Från 
mitten av rosetten utgår en kraftig pålrot, som står 
pall för de rörelser i marken som den regelbundna 
frosten ger upphov till. Vi har nu kommit upp i den 
köldöken som vid ca 4 000 m över havets yta avlöser 
hedar och myrar längre ner på kalfjället. I köldöknen 
hör förutom rosettväxtema även en del Helichrysum- 
arter hemma liksom tuvbildande gräs, bl a Festuca 
pilgeri, och den mycket dekorativa Senecio teleki.

Vid Horombo, 3 800 meter över havets yta, 
finns övernattningsstugor. Långt därnere ses mol
nen klänga på bergets sluttning. De stiger och 
sjunker med dygnets rytm av sol och värme, natt 
och kyla. De klimatiska betingelserna i den afro- 
alpina miljön är speciella i flera avseenden. Så



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997) Floran på Kilimanjaro 135

länge molnen håller sig borta är instrålningen av 
solljus dagtid mycket stark så här i ekvatorns 
närhet. Mark och växtlighet värms då upp och kan 
nå temperaturer betydligt över luftens. Plötsligt 
kan ett molnsjok glida in. Instrålningen minskar då 
kraftigt och det blir nästan momentant betydlig 
kallare. Förändringen vid ett sådant omslag är 
mycket påfallande. Det låga lufttrycket, på 4 400 
m ö h, 60% av det vid havsnivån, gör att luftens 
värmekapacitet är låg, vilket ökar hastigheten i de 
temperaturkast som är en viktig del i den afro- 
alpina florans vardag. På natten är himlen oftast 
klar. Då sker en kraftig avkylning av mark och 
växtlighet genom utstrålning, med regelbunden 
nattfrost som följd. Vindarna är förhållandevis 
svaga i den afro-alpina miljön. Eftersom vinden 
jämnar ut temperaturskillnader mellan mark/vege- 
tation och luften ovanför, leder de svaga vindarna 
till att uppvärmningen på dagen och avkylningen 
på natten av mark och växter blir starkare än de 
skulle varit om vindstyrkorna vore högre.

Jättekorsört och jättelobelia

Den afro-alpina miljöns symboler framför andra är 
extremt storvuxna former av Lobelia och Senecio. 
Dessa imponerande växter kan studeras kring 
Horombo. De hör hemma på relativt fuktiga mar
ker högt upp på Kilimanjaro och vissa andra afri
kanskaberg. Vår välkända lilla korsörts S. vulgaris 
likhet med kusinerna på Kilimanjaro är i förstone 
ganska små. Här rör det sig om upp till fem meter 
höga jättar, osannolika uppenbarelser som tycks 
hämtade från en annan värld. Jättekorsörterna förs 
ibland till ett eget släkte, Dendrosenecio. Lobeliorna 
är inte fullt så stora, men av samma grundform. 
Vad vi ser är anpassningar till det afro-alpina 
klimatets ständiga rytm av växling mellan värme 
och kyla. De dagliga svängningarna ger inga var
aktiga frostfria perioder. Det ställer höga krav på 
den som skall överleva.

Jätte korsörterna bär en päls av döda blad på 
stammen som isolerar de vattenledande vävnaderna 
innanför mot kylan. I grenarnas toppar sitter de 
levande bladen i rosetter som påminner om kål
huvuden. Där inne göms de känsliga skottspetsarna 
som på så sätt skyddas mot nattens stränga kyla. 
Jättekorsörter växer mycket sakta och blommar 
med 10-20 års mellanrum. Blommorna liknar de 
hos våra Senecio-arter. På Kilimanjaro finns två 
arter av jättekorsört: S. kilimanjari och S. cottonii.

Skotten hos jättelobelian Lobelia deckenii har en 
tät beklädnad av levande blad. De har också en 
annan finess i sitt skydd mot nattens kyla. De 
växande skotten bildar i toppen en tratt av blad. På 
natten sluter sig de översta bladen och bildar en 
huva över skottspetsen som finns nere i tratten och 
från vilken skottets tillväxt sker. I tratten finns en 
vätska som växten avger. Ytskiktet av denna vätska 
fryser på natten, men längre ner i det decimeter
djupa badet är skottspetsen skyddad mot frost. 
Jättelobeliornas blommor sitter insänkta i en lång 
grön blomställning och pollineras av solfåglar (fam 
Nectariniidae).

Säregna livsformer

De säregna livsformer som många växter i den 
afro-alpina miljön uppvisar utgör anpassningar till 
skydd mot frost och delvis torka i ett klimat präglat 
av dagliga kast, men så gott som utan årstider. 
Jättekorsörtens bladpäls, jättelobelians märkliga 
rörelser över dygnet med den skyddande vätskan,

jm

Afroalpin öken med silvervit Helichrysum. 
Afro-alpine desert with silvery Helichrysum.
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Protea kilimandscharica utgör en länk till sydligare trakter. Släktet är rikligt förteträtt i Kaplandets flora. 
Protea kilimandscharica, a link to the Cape flora.
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Haplocarpha rueppellii. I nederkanten blad och en blomma av Ranunculus oreophytus. 
Haplocarpha rueppellii. Leaves and a flower of Ranunculus oreophytus can also be seen.
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Senecio teleki intill ett stenblock i köldöknen på hög höjd. 
Att under natten kunna tillgodogöra sig en del av den 
värme som ett stenblock magasinerat under dagen kan 
vara utslagsgivande för överlevnaden där det är "vinter 
varje natt”.
Senecio teleki growing beside a rock in the Afro-alpine 
desert. Heat radiating from rocks at night is important 
for the survival of plants in this zone.

liksom de täta tuvorna av bruna döda blad som 
utgör isolering kring de levande hos många afro- 
alpina gräs är anpassningar till den ständigt åter
kommande nattfrosten. Det stjälklösa, tillplattade 
växtsättet hos en rad örter (t ex Haplocarpha) utgör 
ett skydd mot uttorkning eftersom luften är fukti
gare och mera stilla nära markytan. Rosettväxterna 
har som redan nämnts ofta en mycket kraftig pålrot 
som förankrar växterna väl och därmed gör dem 
mindre känsliga för tjälskjutning. Många arter har 
utpräglat xeromorfa drag, dvs har långlivade, ofta 
hårda eller läderartade blad som genom olika egen
skaper, t ex hårighet, rundad form med liten yta 
eller tjockt vaxlager på ytan är anpassade till att 
uthärda torka. Exempel på detta är de barrlika 
bladen hos Euryops dacrydioides samt de hårda och

Jättelobelian Lobelia deckend.
The giant lobelia Lobelia deckend.

håriga bladen hos Helichrysum-artema. Särskilt rik 
på arter i den afro-alpina flora är familjen korg
blommiga, Asteraceae. Det anses att korgblommiga 
växter har en anatomisk grundkonstruktion som 
gör att anpassningar i skottbyggnaden till bl a stark 
kyla relativt lätt kan utvecklas (Kingdon 1990). Till 
denna växtfamilj hör såväl Haplocarpha, Euryops, 
Senecio som Helichrysum.

Svenska pionjärer

Ett flertal svenskar har varit aktiva i utforskandet 
av naturen på Afrikas höga berg. Robert och Thore 
Fries gav t ex båda viktiga bidrag till kunskapen 
om den afro-alpina floran. Bland annat arbetade de 
med systematiken och anpassningarna has jätte
korsört och jättelobelia (Fries & Fries 1922a,b). 
Olov Hedbergs banbrytande arbete om den afro- 
alpina miljöns växtekologi (Hedberg 1964) är en 
guldgruva för den som vill sätta sig in i natur
förhållandena på tropiska Afrikas berg.
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Först på plan bland svenska biologer på Kilman- 
jaro var en zoolog som hette Yngve Sjöstedt. Anlag 
för den höjdsjuka som många hemsöks av på Kili
manjaro tycks inte ha belastat denne naturforskare. 
Han var troligen den första professionella zoolog 
som nådde Kilimanjaros eviga snö (Kronestedt 
1989). Där lyckades han skrapa fram några spindlar 
och andra smådjur ur stenskravlet. Han förde med 
sig stora zoologiska samlingar från Östafrika hem 
till riksmuseet. Det var 1906. Snöbollskastning var 
för Sjöstedt det självklara nöjet vid den första 
afrikanska snödrivan. För höjdsjukan och skräcken 
hos sina afrikanska följeslagare hade han bara 
förakt till övers. Sjöstedt höll god reda på många 
av de växter han mötte, och hans reseskildring från 
expeditionen till Östafrika är i hög grad läsvärd även 
för en botanist (Sjöstedt 1911). En användbar modern 
flora för denna del av Afrika är Blundell 1987.
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Om brudkullan, Gymnadenia runei, och dess ursprung
STEFAN ERICSSON

Ericsson, S. 1997: Om brudkullan, Gymnadenia runei, och dess ursprung. [On the origin of 
Gymnadenia runei.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 139-142. Lund. ISSN 0039-646X.
Gymnigritella runei Teppner & E. Klein, a rare apomictic orchid (2n = 80) known from four 
localities in southern Swedish Lapland, has been proposed to have originated from an 
interspecific cross. Gymnadenia conopsea (2n = 40) was then proposed to have acted as the 
putative mother, fertilized with unreduced pollen from the triploid Nigritella nigra (2n = 60). 
Gymnigritella runei is here proposed to have originated by autoploidy from an unknown diploid 
sexual ancestor within Nigritella. Since Nigritella should be sunk into Gymnadenia, the new 
combination Gymnadenia runei (Teppner & E. Klein) Ericsson is made.
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, 
E-post: sbt@ekbot.umu.se

Brunkulla Nigritella nigra uppfattades länge som 
en enda variabel art, eventuellt med urskiljande av 
ssp. rubra i Centraleuropas berg, men senare under
sökningar har visat att gruppen är mycket mer 
komplex än så. Delforge (1995) tar upp nio arter, 
dessutom har ytterligare minst två beskrivits (Tepp
ner & Klein 1993, Teppner m fl 1994). Av dessa 
arter är fyra sexuella diploider (2n = 40) en (N. 
nigra s. str.) en apomiktisk triploid (2n = 60) och 
fem apomiktiska tetraploider (2n = 80). Brunkulla 
N. nigra anses nu, sedan dess närmaste motsvarig
het i Centraleuropa N. rhellicani konstaterats vara 
sexuell och diploid, vara endemisk för Skandi
navien (Teppner & Klein 1990).

Brudkullan

På sluttningen av fjället Rödingsnäset vid Tängvattnet 
i Tärna socken, Lycksele lappmark, upptäckte Olof 
Rune 1960 en population av en orkidé som då 
troddes vara brunkulla Nigritella nigra (Rune 1963). 
Fyndet var oväntat eftersom brunkullan närmast 
var känd från Jämtland. Redan tidigt uppmärksam
mades att den lappländska växten avvek från den 
jämtländska genom att vara något större, ha ljusare 
blomfärg och senare blomningstid (Björkbäck m fl 
1976, Lidberg 1988). Växten hittades senare på 
fler lokaler och är nu känd från fyra områden, eller 
lokalgrupper, i södra Lappland (Rune 1993).

Närmare undersökningar av Herwig Teppner 
(Graz) och Erich Klein (Hamburg) av populationen

Umeå Universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.

på Rödingsnäset visade att det, förutom vissa tidi
gare förbisedda morfologiska skillnader, även före
låg en skillnad i kromosomtalet. Medan de jämt
ländska populationerna hade 2n = 60, hade växten 
på Rödingsnäset 2n = 80. Populationen konsta
terades även, i likhet med den jämtländska brun
kullan, sätta frö genom apomixis, dvs utan befrukt
ning (Teppner & Klein 1989). Med ledning av 
dessa resultat tolkades den lappländska växten som 
en allopolyploid bildad genom hybridisering mellan 
brudsporre Gymnadenia conopsea (2n = 40) och 
brunkulla Nigritella nigra. Man tänkte sig att hybridi- 
seringen tillgått så att en brudsporre agerat som 
moder (n = 20) och befruktats med oreducerat 
pollen från brunkulla (2n = 60), varvid talet 2n = 80 
skulle ha uppkommit. Apomixin skulle ha ärvts 
från faderplantan.

Populationen beskrevs av Teppner och Klein 
(1989) som en egen art under namnet ”Gymnigri
tella runei". På svenska fick den namnet brudkulla. 
Genom detta förfarande fördes alltså brudkullan till 
det av Camus (1894) beskrivna notosläktet xGym- 
nigritella (notosläkte = släkte uppställt för att 
inrymma hybrider mellan andra släkten), vilket 
därmed kom att innefatta både verkliga hybrider 
och en i sen tid uppkommen art. Brudkullan skiljer 
sig från brunkullan framförallt genom blomfärgen, 
den längre sporren (2 mm mot 0,8-1,5 mm hos 
brunkulla) och den plana läppen utan nämnvärd 
insnörning vid basen (fig 1,2).
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Fig 1. BrudkuWa. Gymnadenia runei. Lycksele lappmark, 
Tärna, Rödingsnäset). - Foto Karl-Åke Karlsson 20 juli 
1992.

Släktesavgränsning
Hos en allopolyploid har genetiskt material från 
olika föräldraarter genom hybridisering kombine
rats till en avkomma med högre kromosomtal. 
Allopolyploidi är en viktig evolutionär process. I 
den nordiska floran finns många exempel på arter 
som uppkommit genom allopolyploidi, t ex bland 
ormbunkarna. Naturligtvis fungerar denna process 
bara när föräldrarna är nära besläktade. I en taxo- 
nomi uppställd efter sunda principer bör därför 
sannolikheten för att allopolyploider skall kunna 
uppstå vara mindre ju längre föräldaarterna place
rats från varandra. Möjligheten borde vara utom
ordentligt låg, om ens någon, mellan arter ur olika 
släkten. Med detta följer att konstaterad artbildning 
genom allopolyploidi mellan arter ur olika släkten 
bör uppfattas som ett starkt indicium för att de 
uppställda släktena avgränsats felaktigt.

Hybrider mellan orkidéer hörande till olika släk
ten är inget ovanligt, exempelvis listar Peitz (1972) 
28 kombinationer mellan tyska släkten. Betecknande 
är dock att samtliga dessa släkteshybrider påträffas 
som enstaka, sterila plantor utan förmåga till vidare 
spridning. Bland europeiska orkiéer har jag inte, 
förutom brudkullan, funnit något annat fall där 
släkteshybriderna sägs ha lett till artbildning.

De nordiska representanterna för Gymnadenia 
och Nigritella ser i förstone ganska olika ut, men 
släktena står mycket nära varandra, och man ser

Fig 2. Blommor av brunkulla Gymnadenia nigra (A), brudkulla G. runei (B), brudsporre G. conopsea (C) och 
xGymnigritella suaveolens [= Gymnadenia conopsea x Nigritella rhellicani] (D). - Teckning Stefan Ericsson.
Flowers of orchids discussed in the text.
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ibland att de slås samman under det äldre namnet 
Gymnadenia, med brunkullan som G. nigra (L.) 
Rchb. I nordisk litteratur har framförallt dansken 
Bernt Löjtnant använt denna indelning (se t ex Moss
berg & Nilsson 1977b, dock ej korrekt auktors- 
citering för Gymnadenia nigra).

Hos Gymnadenia s. str. är läppen riktad nedåt 
genom att fruktämnet (som hos de flesta orkidéer) 
är vridet 180°, sporren är lång och trådfin, och de 
tre uppåtriktade kalkbladen är hjälmlikt böjda över 
könspelaren. Hos ”Nigritella” är läppen riktad 
uppåt genom att fruktämnet inte är vridet, sporren 
mycket kort och säckformad, och kalkbladen alla 
utbredda, ej hjälmlika (fig 2). Dessa karaktärer ger 
knappast tillräckliga skäl för att upprätthålla Nigri
tella'. frånvaro av vridning av fruktämnet har ut
vecklats parallellt på många håll inom familjen, 
inom flera andra orkidésläkten varierar också vrid- 
ningen inom släktet; sporrens utformning är hos 
orkidéer synnerligen plastisk och kan vara föremål 
för snabb evolution, t ex som respons på skilda 
pollinatörer; kalkbladens utformning slutligen, är 
närmast en gradskillnad där någon skarp gräns inte 
finns, faktiskt har också Nigritella archiducis-joannis 
kalkblad av klar ”Gymnadenia-typ”.

I en stor studie över orkidéernas fylogeni baserad 
på DNA-sekvensanalys har Pridgeon m fl (1997) 
presenterat data som stöder inkluderandet av Nigri
tella i Gymnadenia. Arterna inom detta utökade 
Gymnadenia är närmare besläktade än arterna inom 
flera andra goda släkten, t ex Dactylorhiza.

Alternativ hypotes till brudkullans ursprung

Tesen att Nigritella bör inkluderas i Gymnadenia 
är alltså väl grundad, och allopolyploidi som meka
nism för uppkomsten av brudkullan skulle därmed 
vara lättare att acceptera. Emellertid har jag, efter 
att ha vägt samman de angivna argumenten, funnit 
att en annan möjlighet förefaller mer sannolik.

Förutom kromosomtalet anför Teppner & Klein 
(1989) inga direkta bevis för att brudsporre Gymna
denia conopsea utgör den ena föräldern till brud
kullan. De uppger bara att blomfärgen, sporrlängden 
och läppens utformning sägs peka i denna riktning. 
Blomfärgen hos brudsporre är dock mycket olik 
brudkullans och ger knappast någon ledning, sporren 
är hos områdets brudsporre-typ ca 10-15 mm lång 
vilket snarast talar mot ett brudsporre-inslag, och 
läppens utformning hos brudsporre så olika att 
resultatet vid hybridisering blir svårbedömt (fig 2). 
Emedan mekanismerna för dessa karaktärers ned-

ärvning inte är känd anser jag att argumenten är 
alltför svaga för att underbygga den anförda tesen.

Teppner och Klein gör också jämförelser med 
morfologin hos tidigare kända xGymnigritella-taxA, 
dvs konstaterade hybrider mellan Gymnadenia s. str. 
och ”Nigritella” från Centraleuropas berg. Delforge 
(1995) uppger fyra sådana hybridkombinationer, 
varav brudsporre ingår i två. xGymnigritella suave- 
olens (Gymnadenia conopsea x Nigritella rhellicani) 
är det vanligaste av dessa nototaxa, och den ena 
föräldern, N. rhellicani, den mest utbredda ”Nigri- 
tellan” i alperna. xG. suaveolens beskrevs av Villars 
(1787) under namnet ”Orchis suaveolens” och var 
den hybrid för vilken Camus (1894) ursprungligen 
ställde upp notosläktet xGymnigritella. Illustra
tioner och beskrivningar av xG. suaveolens finns 
t ex hos Godfery (1925) och Delforge (1995). 
Blomfärgen hos xG. suaveolens liknar mycket brud
kullans, men läppen är helt annorlunda utformad. 
Sporren är ca 4-7 mm, ett mått som antyder att 
längden styrs av andelen ”Nigritella” i hybriden, 
varför brudkullan, om den haft hybridursprung, 
borde uppvisat en 3-4 mm lång sporre. Det mest 
påfallande draget hos xG. suaveolens och de övriga 
kända hybriderna är emellertid att blommorna all
tid är vridna ca 45°-90° i förhållande till lodlinjen 
(fig 2). Brudkullans blommor är dock orienterade 
på helt normalt Nigritella-vis, dvs överhuvudtaget 
inte vridna. Blommans orientering synes mig vara ett 
indicium på att genmaterial från brudsporre Gymna
denia conopsea överhuvud taget inte ingår i brud
kulla.

Fem av de "Nigritella”-'Arter som tas upp av 
Delforge (1995) är tetraploida apomikter, dvs de har 
samma kromosomtal som konstaterats för brudkullan 
(2n = 80). Tre av dem (N. austriaca, N. archiducis- 
joannis, och N. rubra) liknar mycket brudkullan i 
färg och habitus, medan de andra två (N. stiriaca 
och N. widderi) är ljusare. Alla antas ha utvecklats 
ur någon av de sexuella arterna genom autoploidi, 
dvs genom kromosomtalsfördubbling utan hybrid
inslag från arter utanför ”Nigritella”.

Min slutsats blir att både brunkullan och brud
kullan kan ha en liknande bakgrund. Brunkullan 
har förmodats vara en triploid apomikt utvecklad 
från N. rhellicani (Teppner & Klein 1990), brud
kullan skulle kunna vara en tetraploid motsvarighet 
med, än så länge, okänt ursprung. Brudkullans 
plana läpp utan basal insnörning och dess 2 mm 
långa sporre är visserligen karaktärer som övriga 
”Nigritella"-taxa saknar, men jag anser inte att 
man behöver räkna med ett hybridinslag av brud
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sporre Gymnadenia conopsea för att förklara deras 
uppkomst

Placeras i Gymnadenia

Nigritella kan, som ovan nämnts, inte upprätthållas 
som släkte utan skall synonymiseras med Gymna
denia. Brunkullan kallas då Gymnadenia nigra (L.) 
Rchb. Övriga Nigritella-taxa. kommer att överföras 
till Gymnadenia av Bateman m fl (Pridgeon m fl 
1997). Gymnigritella som släktnamn är överflödigt, 
och följande nykombination är nödvändig:

Gymnadenia runei (Teppner & E. Klein) Ericsson 
comb. nov.

Basionym: Gymnigritella runei Teppner & E. Klein 
1989. Phyton (Austria) 29: 163.

Ytterligare studier nödvändiga

Den ovan presenterade hypotesen om brudkullans 
uppkomst kan inte bevisas med nuvarande kun
skap. För att få full klarhet i frågan om brudsporre 
varit inblandad i uppkomsten av brudkulla eller ej, 
bör en studie där man jämför DNA från brudkulla 
med DNA från brudsporre och representanter för 
”Nigritella” genomföras.

Själva närvaron av ”kullorna” i Norden är en 
växtgeografisk gåta. Hur kommer det sig att dessa 
apomikter förekommer hos oss, så långt från de 
kända sexuella föräldraarterna? Frågan leder i sin 
tur till tanken att det kanske funnits (eller finns?) 
sexuella populationer även hos oss. Tyvärr saknas 
viktig information för att besvara denna fråga. 
Tidigare studier av brunkulla har i huvudsak utförts 
på jämtländska kulturmarkspopulationer, men arten 
är förmoligen ursprunglig endast i fjällen och längs 
vissa vattendrag. Förmodligen har brunkullan sedan 
via fäbodbruket spridits till kulturmarkerna på 
samma vis som fjällgentiana Gentiana nivalis och 
fjällskallra Rhinanthus groenlandicus (Björkbäck 
& Lundqvist 1997, Nilsson & Gustafsson 1977). 
Kulturmarkernas brunkulla är synnerligen enhetlig, 
men på andra håll uppges en viss variation finnas 
(Stenar 1947, Nilsson 1986), varför man kan miss
tänka att låglandets brunkulla representerar en sär
skild ekotyp med liten genetisk variation. Bättre 
studier behövs därför även av brunkullepopulationer 
i andra områden, t ex i de norska fjällen. En bra 
början vore att genomföra kromosomtalsbestäm- 
ningar av långt fler populationer än vad som hittills 
gjorts.

Tack till Folke Björkbäck, Olof Rune och Ann 
Smithson, med vilka jag diskuterat brudkullan ur 
skilda synvinklar.
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for all other factors treated by Ellenberg et al. but only a small proportion of the variance in 
the documented changes could be explained by those factors. The relative change in frequency 
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Vad vet vi egentligen om vilka förändringar som 
skett i vår flora under de senaste decennierna? Att 
landskapet och markanvändningen förändrats dra
matiskt, att vissa föroreningar ökat, och att äldre 
botanister säger att många arter var vanligare förr, 
det vet vi. Men hur mycket vanligare var dessa 
arter och vilka är det egentligen frågan om?

Naturligtvis kan man få fram en hel del kunskap 
om förändringar bara genom att rådfråga sina 
minnen från barndomen, läsa gamla floror och se

vad som finns samlat i herbarierna, men alla sådana 
källor har tyvärr en tendens att vara förfalskade på 
så vis att arter som uppfattats som intressanta i 
något avseende, eller som är särskilt vackra, är 
överrepresenterade. Dessutom är möjligheterna att 
kontrollera källornas trovärdighet oftast små, och 
det är vanligt att de uppgifter man får fram bara 
gäller för ett mycket begränsat område där uppgifts- 
lämnaren exkurerat. Trots att det mycket sällan 
motiveras ser man ändå ofta uppgifter om att den
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Fig 1. Antalet lokaler för taggstarr Carex pauciflora i 
Skåne har på fyra decennier minskat med ca 97 %. Den 
är därmed den art i vår studie som minskat mest drama
tiskt. - Foto Åke Svensson.
Over the last four decades, the number of localities for 
Carex pauciflora in Scania has decreased by c. 97 %. 
This is the species which has decreased most dramatically 
in our study.

eller den arten ”blivit ovanligare på senare år”. 
Nästan alltid vilar sådana uppgifter på lös grund, 
eller åtminstone på ett mycket litet material från ett 
starkt begränsat geografiskt område. Om man på 
ett mer objektivt vis vill kunna beräkna och beskri
va de förändringar som har skett för enskilda arter 
behövs ett stort material med uppgifter från olika 
tidsperioder, insamlat på ett konsekvent och jämför
bart sätt.

Skåne är troligen unikt i Sverige i det avseendet 
att data finns bevarat om alla kärlväxtarters före
komst från två inventeringar av hela landskapet, 
och att båda inventeringarna utförts med en något 
så när modern och konsekvent inventeringsmetodik.

Den senaste inventeringen är visserligen ännu inte 
avslutad, men det finns redan tillräckligt med färdig- 
inventerade delområden för att kunna göra omfat
tande jämförelser med data från den inventering 
som utfördes 1938-1971.

Vi presenterar här resultaten från en sådan jäm
förelse, där vi velat belysa förändringarna i Skånes 
flora under tidsperioden mellan de båda inventering
arna. Vi har analyserat skillnader i arternas frekvens 
(förekomsternas täthet i landskapet, rumsligt eller 
tidsmässigt) och undersökt deras stabilitet (bunden
het till gamla lokaler, alternativt svårighet att sprida 
sig till nya lokaler). Vi har även, genom att jämföra 
olika egenskaper hos de arter som minskat respektive 
ökat, försökt påvisa vissa generella samband mellan 
floraförändringarna och arternas olika krav vad gäller 
ett antal miljöfaktorer.

Det mest betydelsefulla resultatet av vårt arbete 
är säkert uppskattningen av de enskilda arternas 
frekvensförändringar i Skåne. Det är orimligt att 
anta att man skulle kunna finna en gemensam enkel 
förklaring till dessa förändringar. För att kunna 
påvisa orsaker till förändringarna i enskilda arters 
frekvens krävs i allmänhet helt andra data än de 
som florainventeringarna kan ge. Spekulationer om 
orsakerna till enskilda arters ökning eller tillbaka
gång avhåller vi oss därför i allmänhet från.

I det undersökta materialet ingår, förutom rena 
arter, även en del hybrider och underarter. I syfte 
att förenkla framställningen skriver vi dock genom
gående ”art”, utom i några få fall då benämningen 
”taxon” (pl. ”taxa”) är oundviklig.

Den tidigare inventeringen

Den tidigare av de båda inventeringarna av Skånes 
flora genomfördes 1938-1971 under ledning av 
Henning Weimarck. Alla uppgifter som insamlades 
under denna period finns arkiverade i ett stort 
kortregister, men då detta register är sorterat art 
för art, inte omfattar alla arter, och dessutom 
innehåller uppgifter från ett stort antal olika källor 
(inte bara inventeringar), är det svårt att utgå från 
registret när man vill jämföra med hur floran ser 
ut i dag. Lokaluppgifterna till vår undersökning 
hämtade vi istället från bevarade fältantecknings
böcker och liknande källor. Det är mycket beklagligt 
att många av de gamla fältanteckningarna saknas i 
projektets arkiv. En del anteckningar finns förmod
ligen fortfarande kvar hos gamla inventerare som 
av någon anledning inte velat lämna dem ifrån sig,
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Fig 2. Rödnarv Spergularia rubra har blivit betydligt vanligare på senare år. Förmodligen gynnas den särskilt av 
tillkomsten av nya skogsbilvägar. - Foto Åke Svensson.
Spergularia rubra has become markedly more common in recent years. It is probably favoured by the expanding 
network of forestry roads.

men många har säkert förkommit under den tid som 
förflutit sedan inventeringen avslutades.

Under inventeringen inventerades Skåne sock
envis. Metodiken byggde på att socknarna delades 
in av inventerarna själva i sektioner utifrån natur
liga gränser (vägar, vattendrag m m). Den rekom
menderade sektionsstorleken var 6-8 km2 men det 
var långt ifrån alla inventerare som följde denna 
rekommendation. Över huvud taget utvecklade 
många inventerare en högst personlig inventerings- 
metodik vilket, även i de fall då den personliga 
metodiken var bättre än den allmänt rekommen
derade, avsevärt försvårar jämförelser med andra 
inventeringar. Alla arter som påträffades skulle 
noteras minst en gång per sektion. Lokalerna skulle 
anges så noggrant som möjligt efter då aktuella 
kartor (topografiska konceptblad utgivna 1938— 
1941). Sällsyntare arter, liksom en del arter som 
förmodades ha en intressant utbredningsbild i land
skapet, skulle dock noteras oftare. Förvildade träd

gårdsväxter, liksom arter i vissa kritiska släkten, 
förbigicks i varierande grad av olika inventerare.

Eftersom det ofta gjordes upp kompletta artlistor 
för intressantare lokaler kom i praktiken de flesta 
arter att noteras flera gånger per sektion. Variationen 
mellan olika inventerares sätt att anteckna var 
emellertid stor. Man hade centralt beslutat att vissa 
arter som antogs vara mycket vanliga inte skulle 
registreras i huvudregistret, vilket resulterade i att 
vissa inventerare även i fältanteckningsböckerna 
lät bli att anteckna dessa arter. Så här i efterhand 
kan detta bara beklagas, då sådana anteckningar 
inte går att använda för den typ av undersökning 
som presenteras här. Många av de arter som på den 
tiden ansågs vara triviala är i dag inte alls särskilt 
vanliga och det är inte helt självklart att de någonsin 
varit det. Det är därför synd att man inte i efterhand 
säkert kan rekonstruera deras tidigare utbredning 
och frekvens. För mer detaljer om den tidigare 
inventeringen se Weimarck & Weimarck (1980).



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)

Den pågående inventeringen

Den inventering av Skånes flora som pågår just nu 
startade 1989. Hittills har ungefär en tredjedel av 
landskapet inventerats mer eller mindre noggrant. 
Inventeringsenheterna är nu kvadranter av eko
nomiska kartblad. Dessa rutor, vilka motsvarar den 
tidigare inventeringens sektioner, är därmed lik
formiga och omfattar 6,25 km2. Även nu skall 
varje påträffad art noteras minst en gång per ruta 
och inventeraren avgör själv hur många fler gånger 
arten skall noteras i rutan. Alla lokaler anges på 
100 meter när med kartkoordinater enligt RUBIN, 
men lokalerna anges även i klartext varvid det är 
obligatoriskt att ange socken, något som väsentligt 
underlättar alla jämförelser med den tidigare inven
teringen. Alla vilda arter skall antecknas, liksom 
alla arter som kan anses vara förvildade eller sedan 
länge kvarstående från odling; de flesta inventerare 
har en mycket liberal syn på vad som skall anses 
vara förvildat. Alla fynd registreras fortlöpande i 
projektets centrala databas. Det kan konstateras att 
den nu pågående inventeringen i genomsnitt är 
betydligt noggrannare än den tidigare och att fler 
arter noteras per areaenhet än vad som förut var 
fallet.
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Att jämföra data från inventeringar

På grund av de mycket stora skillnaderna mellan de 
båda skåneinventeringarna vad gäller inventerings- 
metodik och dokumentationssätt är det inte helt 
okomplicerat att jämföra inventeringarnas insam
lade data.

Att den pågående inventeringen är noggrannare 
än den tidigare är naturligtvis positivt, men får till 
följd att nästan alla arter noteras från fler lokaler 
nu än förr. Detta gäller även arter som kan förmodas 
ha blivit ovanligare. Man kan därför inte enbart 
genom att rakt av jämföra antalet lokaler förr och 
nu få ett mått på förändringarna i floran. Att den 
tidigare inventeringens sektioner i genomsnitt var 
större än dagens inventeringsrutor spelar naturligt
vis också en roll i detta sammanhang.

Vidare följer lokalangivelserna långt ifrån alltid 
rekommendationen. Ibland har andra kartor än 
konceptbladen använts utan att detta angivits. Dess
utom anges alltför ofta lokaler i förhållande till 
punkter som inte förekommer på någon officiell 
karta. Lokalangivelser som ”hitom Trelleborg”, 
”vid den igenfyllda brunnen”, ”kullen som vi bor 
på” och ”hagen med tjurarna” är skräckexempel, 
men även tillsynes korrekta lokalangivelser, t ex

gårdsnamn, kan vara mycket svåra att lokalisera 
om man inte vet vilken karta som använts. På skilda 
kartor kan, även om kartorna är samtida, samma 
gårdsnamn avse olika gårdar, ibland belägna ganska 
långt ifrån varandra. Lokalangivelsen ”500 m V om 
Lindberga” kan därför avse minst två olika lokaler 
med upp till någon kilometer emellan beroende på 
om det är den ekonomiska eller topografiska kartan 
som används. Uppenbart är också att anteckningarna 
ibland avser mycket vidsträckta lokaler. Naturligt
vis utgör också den långa inventeringsperioden ett 
problem; mycket hann förändras i Skåne under den 
tidigare inventeringens gång (se Weimarck & Wei- 
marck 1985 s 116-118).

Att förvildade växter förr inte noterats konse
kvent innebär att sådana arter måste uteslutas från 
alla jämföreslser.

Det största problemet är nog ändå att det särskilt 
under den tidigare inventeringen inte fanns någon 
helt konsekvent och allmänt accepterad inventerings- 
metodik. En följd av detta är att anteckningar från 
olika socknar inte är lika noggranna och även i 
andra avseenden kan skilja sig mycket åt.

Vi anser att det är angeläget att en inventering 
går att upprepa på ett sådant sätt att man i framtiden 
kan slå fast de eventuella förändringar som skett. 
De som i dag planerar eller håller på med större 
inventeringsprojekt bör tänka efter om den valda 
metodiken medger att inventeringen kan upprepas 
i framtiden. Det är också viktigt att det vid redo
visningen tillräckligt tydligt och detaljerat redogörs 
för hur inventeringen i praktiken utförts, inte bara 
hur det från början var tänkt att den skulle genom
föras. Det går aldrig att vara för utförlig när det 
gäller att förklara metodik; mycket av det som 
verkar självklart kan vara helt okänt, och obegripligt, 
för den som vill upprepa en undersökning hundra 
år senare.

Metod
Materialets omfattning

Denna studie baseras på inventeringsanteckningar 
från 124 (6,2 %) av Skånes 1 998 inventeringsrutor 
(ftg 3). För vissa av dessa rutor, där äldre uppgifter 
bara bevarats från den del som omfattas av en viss 
socken, har endast nya uppgifter från samma rutdel 
använts som jämförelsematerial. Totalt omfattar 
materialet 95 054 fynduppgifter fördelade på 1 133 
arter.
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Fig 3. Karta över Skåne med 
ekonomiska kartans bladindel
ning, dvs 5x5 km-rutor rutor 
baserade på rikets nät. De mar
kerade kvadranterna utgör de 
inventeringsrutor varifrån mate
rialet till vår studie hämtades.
Map of Scania with 5x5 km 
grid-squares. The quadrants from 
which floristical data was used 
for this study are indicated.
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De utvalda rutorna inventerades första gången 
någon gång mellan 1938 och 1967, andra gången 
mellan 1989 och 1996. Det är alltså generellt sett 
förändringar under tidsperioden mellan dessa in
venteringar som vi undersökt. I medeltal har 41,2 år 
förflutit mellan inventeringstillfällena.

Bland annat på grund av skillnader i inventerings- 
metodik visade det sig nödvändigt att utesluta vissa 
arter från undersökningen. Det rör sig bl a om ett 
stort antal odlade, kvarstående eller endast tillfälligt 
förvildade växter som i allmänhet inte alls noterats 
vid den tidigare inventeringen. Vidare uteslöts en del 
svåravgränsade taxa som behandlats olika under 
olika tidsperioder, och där vi befarar att en stor del 
av noteringarna grundats på felbestämningar eller 
missförstånd. Av förvildade trädgårdsväxter har vi 
bara tagit med sådana som på åtskilliga lokaler 
tycks sprida sig helt oberoende av människan och 
som därigenom kan anses vara införlivade i den 
vilda floran. Ibland har det härvid dock blivit fråga 
om rent subjektiva gränsdragningar, särskilt för arter 
som förekommer både som vilda och som odlade.

Bearbetning

Lokaler angivna i fältanteckningsböckerna från 
den tidigare inventeringen koordinatsattes enligt 
RUBIN med hjälp av kartor från motsvarande tid. 
Uppgifterna matades sedan in i Projekt Skånes 
Floras databas av K.-A. Olsson på precis samma 
sätt som fynduppgifter registreras i den pågående 
inventeringen. Härigenom fördelades de gamla note
ringarna på de inventeringsrutor som nu används. 
Till den fortsatta bearbetningen användes endast 
rutor där mer än 150 arter noterats vid den tidigare, 
respektive mer än 200 arter vid den pågående 
inventeringen.

För varje art som hade noterats i någon av de 
124 undersökta rutorna summerades dels antalet 
rutor med fynd, dels det totala antalet lokaler för 
båda inventeringarna var för sig. Vi registrerade 
även antalet återfynd, dvs antal lokaler där arten 
blivit noterad vid båda inventeringarna. En ”lokal” 
definieras här som angiven hundrameters-koordinat 
±200 m i alla riktniningar.
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Att koordinatsättningen skedde upp till 50 år i efterhand 
medförde naturligtvis att koordinaterna behäftades med 
en hel del osäkerhet och ibland med rena fel, något som 
emellertid torde sakna betydelse vid en studie av arters 
frekvensförändringar över ett helt landskap.

Antalet fynd per ruta är i princip inte av någon 
betydelse för den statistiska bearbetning vi gjort. Tyvärr 
tillät inte grundmaterialet att vi kunde göra ett slump
mässigt eller regelbundet urval av rutor för våra fortsatta 
undersökningar. Vi var i stället hänvisade till de rutor 
för vilka det fanns såväl bevarade fältanteckningar från 
den tidigare inventeringen (saknas från många socknar) 
som material från den pågående, ännu ej avslutade inven
teringen.

Ett snävare lokalbegrepp än det av oss definierade 
(angiven hundrameters-koordinat +200 m) kunde ej till- 
lämpas eftersom angivelserna i sig ofta var ganska osäkra. 
Dessutom kan den sammanhängande populationen av en 
art på en lokal mycket väl ha en större utsträckning än 
200 m. Det var således nödvändigt att använda ett mycket 
liberalt lokalbegrepp vid vår bedömning av om en art 
påträffats på samma lokal vid båda inventeringarna.

Beräkningar

Alla statistiska beräkningar utfördes i programmet Stat- 
ViewSE + Graphics, version 1.03 (Feldmanm fl 1984).

Relativ frekvensförändring
Vid beräkningen av arternas frekvensförändringar 
användes en relativ metod där kvoten mellan antalet 
nya och antalet gamla noteringar för varje art 
jämfördes med samma kvot för andra jämförbara 
arter. För att kunna göra denna jämförelse tog vi 
på statistisk väg fram en ”medelart”, vilken tjänade 
som modell för en art med oförändrad frekvens.

”Medelarten” utgörs av två linjära regressions
linjer av andra graden över alla arter (n).

Den ena regressionslinjen uttrycker sambandet mel
lan antalet rutor med notering vid de båda inven
teringarna för arter med oförändrad frekvens:

Y = 3,082 + 1,151 X + 0,001 X2 

(n = 1 133; r2 = 0,824; p < 0,0001)

Den andra regressionslinjen uttrycker samma sam
band mellan antalet lokaler:

Y = 2,669 + 1,148 X - 0,003 X2 

(n = 1 133; r2 = 0,814; p < 0,0001)

Beräkningen av de enskilda arternas relativa fre
kvensförändring utfördes i enlighet med följande 
exempel:

Vildlin Linum catharticum noterades från 44 (av 
124) rutor vid den tidigare inventeringen. Enligt

Förklaringar till regressionerna

Y = antalet noteringar under den pågående 
inventeringen.

X = antalet noteringar under den tidigare in
venteringen.

n = antal observationer (här = antal arter).

r2 = förklaringsgrad (r2 = 0 innebär ingen 
överensstämmelse, r2 = 1 innebär total överens
stämmelse, dvs att alla observationer ligger 
ordnade på linjen).

p = sannolikhet för förkastande av noll-hypote- 
sen (p = 0 innebär att hypotesen är sann, p = 
1 att den är falsk; p < 0,0001 innebär alltså att 
sannolikheten är mindre än 1 på 10 000 att 
noll-hypotesen är felaktig).

modellen (”medelarten”) skulle den då, om dess 
frekvens i landskapet förblivit oförändrad, ha note
rats från ca 55 rutor vid den pågående inventeringen. 
Vildlin noterades emellertid endast från 13 rutor, 
varför den i jämförelse med ”medelarten” kan 
sägas ha minskat med 42 rutor (55-13), dvs 76 % 
(42 / 55).

Genom ett enkelt chi-två-test undersöktes signi- 
fikansen för de erhållna frekvensförändringarna, 
dvs graden av sannolikhet för att de erhållna skill
naderna i antalet noteringar berodde på slumpen, 
genom att antalet noteringar från den pågående 
inventeringen för varje enskild art testades mot vad 
modellen (”medelarten”) förutsade. Det är mycket 
viktigt att lägga märke till att det använda testet 
endast prövar om det är troligt att en arts frekvens 
ökat/minskat eller ej och att resultatet inte säger 
något om hur stor frekvensförändringen varit.

De beräknade värdena på relativ frekvensför
ändring är i många fall är mycket osäkra, varför 
vi, i syfte att undvika övertolkningar, valt att vid 
redovisningen fördela arterna på elva förändrings- 
klasser. Klasserna har följande ungefärliga gränser: 
+0 förändring mindre än 16 %; -F/-1 förändring 
16-30 %; +/-2 förändring 31-45 %; +/-3 för
ändring 46-60 %; +/-4 förändring 61-75 %; 
+ /-5 förändring större än 75 %. Vildlin Linum 
catharticum, som i exemplet beräknades ha minskat 
i frekvens med 76 %, anges alltså som ”-5”.

Eftersom de flesta arter, även de som minskat, noterats 
från fler rutor och fler lokaler under den pågående 
inventeringen jämfört med den tidigare, kunde frekvens-
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förändringarna inte beräknas direkt genom att endast 
jämföra antalet noteringar förr och nu. Av denna anled
ning var det nödvändigt att använda en relativ metod vid 
beräkningarna.

Vi är medvetna om att ursprungsdata inte helt uppfyller 
kraven för regressionsanalys vad gäller normalfördel
ning, men med ett så högt n-värde som 1 133 bör detta 
vara av försumbar betydelse; ”mätpunkter” förekommer 
i alla delar av det intervall inom vilket modellen tillämpats. 
Vi valde att använda regressioner av andra graden efter
som vi teoretiskt kunde visa att effekten av att den 
tidigare inventeringen hade större inventeringsenheter än 
den pågående, blev större ju vanligare en art är. Denna 
effekt kan inte tas hänsyn till vid regression av första 
graden.

Vid användningen ett chi-två-test för att undersöka om 
antalet noteringar förr och nu för enskilda arter signi
fikant avvek från vad ”medelarten” förutsade förelåg ett 
otillåtet cirkelresonemang: de enskilda arterna testades 
mot en modell som samma arter utgjorde en del av 
grunden för. Genom det höga n-värdet är emellertid detta 
av försumbar betydelse; en regression över alla arter 
utom en (som sedan kan testas mot vad modellen förut
säger) skulle med säkerhet inte avvika på något betydelse
fullt vis från den som beräknats här.

Erhållna signifikansnivåer antogs vara oberoende av 
övriga arter för vilka testet upprepats. Hänsyn togs inte 
till osäkerheten i modellen (regressionslinjernas konfidens- 
intervall), vilken i sammanhanget är mycket liten, utan 
modellen betraktades som absolut när de enskilda arterna 
testades mot denna.

Stabilitet

Stabiliteten beräknades som andelen av de lokaler 
en art noterats på vid den pågående inventeringen 
där den även noterats vid den tidigare inventeringen. 
Denna kvot erhölls för varje art genom att dividera 
antalet återfynd, dvs där den noterats från samma 
lokal vid båda inventeringarna, med det totala 
antalet noteringar (lokaler) av arten vid den pågående 
inventeringen.

Vid redovisningen har vi valt att fördela arterna 
på fem stabilitetsklasser med följande indelning: 
1 mycket låg stabilitet (0-4 %); 2 låg stabilitet (5-8 
%); 3 normal stabilitet (9-15 %); 4 hög stabilitet 
(16-24 %); 5 mycket hög stabilitet (>25 %).

Det är mycket enkelt att för en viss art räkna fram hur 
många lokaler som är gemensamma för två inventeringar, 
men det är betydligt svårare att finna ett mått på stabili
teten som kan användas till att jämföra arter på ett 
okomplicerat vis. Efter flera försök valde vi att använda 
ovanstående metod.

Eftersom man vid inventeringarna långt ifrån har 
antecknat alla lokaler där en art förekommer, eller ens 
påträffats, blir de beräknade stabilitetsvärdena alltid lägre 
än de ”sanna” värdena, dvs vad de skulle ha blivit om 
man hade känt till alla lokaler förr och nu. Arter som

Fig 4. Springkorn Impatiens noli-tangere är en krävande 
sumpskogsart som förefaller klara sig bra i dagens land
skap. - Foto Åke Svensson.

Impatiens noli-tangere, a demanding plant found in 
marshy forest, seems to manage quite well in the modern 
landscape.

blivit vanligare får också automatiskt lägre stabilitetsvär
den än arter som minskat eller har oförändrad frekvens. 
Medan stabilitetsvärdena för sällsynta arter, som säkert 
antecknats varje gång de påträffats, blir mer sannings
enliga (och därmed oftast högre), blir värdena för mycket 
vanliga arter säkert genomgånde alldeles för låga - ofta 
har rena slumpen avgjort var i en noteringsruta man 
noterat dem.

De beräknade värdena påverkas också av svårigheterna 
att få syn på, och identifiera, vissa arter. Svårupptäckta 
arter har oftare blivit förbigångna och får därför orimligt 
låga stabilitetsvärden. Även andra faktorer vad gäller 
inventeringsmetodiken kan ha påverkat dessa beräkningar. 
Ett annat problem är att det för många arter, även om 
man har ett stort fyndmaterial, blir väldigt få lokaler som 
är gemensamma för båda inventeringarna, vilket medför 
en stor osäkerhet i värdena rent statistiskt. Eftersom det 
inte minst i bevarandebiologiska sammanhang kan vara 
av mycket stor betydelse att veta hur ofta en art ”flyttar”,
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fann vi det ändå högst angeläget att försöka utföra dessa 
uppskattningar.

Miljöfaktorer

Genom en enkel linjär regressionsanalys sökte vi 
efter eventuella samband mellan frekvensförändring
arna i vårt material och indikatorvärden för kärl
växters krav på vissa miljöfaktorer enligt listan i 
Ellenberg m fl 1991 (i det fortsatta kallade ”Ellen- 
bergs indikatorvärden”). Som mått på frekvensför
ändring användes vid denna analys förändringklass 
(se ovan).

För att kompensera för skensamband orsakade 
av att indikatorvärdena för olika miljöfaktorer i sig 
är korrelerade, utförde vi även s k stegvis regression. 
Med denna metod kan man, när man funnit ett 
starkt samband med någon miljöfaktor, räkna bort 
effekterna av att denna faktor är korrelerad till 
övriga faktorer innan man testar om det går att 
finna något samband även med de senare. Eftersom 
denna typ av analys kräver att alla ingående arter 
har ett indikatorvärde för alla miljövariabler kunde 
den endast utföras på en del av datamaterialet med 
den ökade statistiska osäkerhet detta medförde.

I syfte att undersöka om floraförändringarna i 
skilda naturtyper kunde ha samband med olika 
miljövariabler upprepades testet var för sig på 
artgrupper sammansatta efter växtplats (skog, sump
skog, gräsmark, öppna kärr, vattendrag eller öppen 
jord). Gruppindelningen grundade sig på vår erfaren
het av hur arterna växer i Skåne och varje art fördes 
endast till en grupp. Slutligen slog vi samman de 
besläktade artgrupperna ”skog” och ”sumpskog”, 
samt ”gräsmark” och ”öppna kärr”, och letade efter 
samband även med dessa större grupper (tabell 4).

För att kunna utröna om några generella trender döljer 
sig bakom de enskilda arternas reaktioner krävs en 
objektiv bedömning av deras krav vad gäller ett stort 
antal faktorer som skulle kunna tänkas ha påverkat deras 
frekvenser. Listan i Ellenberg m fl 1991 utgör en sådan 
bedömning för centraleuropeiska förhållanden. Ellen- 
bergs indikatorvärden används ofta inom ekologin för att 
i fält utifrån artuppsättningen kunna bedöma olika miljöers 
egenskaper. Listan har ibland även använts för att finna 
orsaker till konstaterade förändringar, eller skillnader i 
artuppsättningen på eller mellan lokaler. I listan tilldelas 
ett mycket stort antal arter värden mellan 1 och 9 för krav 
på ljus, temperatur, kontinentalitet (nederbördens och 
temperaturens fördelning över året), markreaktion (pH- 
värde) och kvävetillgång samt ett värde mellan 1 och 12 
för krav på markfuktighet.

Resultat och diskussion
Primära resultat
Relativ frekvensförändring

I appendix anges frekvensförändringen för de arter 
för vilka uppgifterna kunnat behandlas statistiskt, 
dvs de som noterats från minst fem rutor vid någon 
av inventeringarna. I tabell 2 redovisas även den 
beräknade frekvensminskningen i procent för de 
arter som minskat mest.

De beräknade värdena på relativ frekvensför
ändring är i många fall är mycket osäkra, varför 
vi, i syfte att undvika övertolkningar, valt att vid 
redovisningen fördela arterna på elva förändrings- 
klasser (se appendix).

Arternas placeringar bland förändringsklasserna innebär 
en kompromiss mellan de ibland inte helt samstämmiga 
uppgifterna om förändringar av antalet rutor med fynd 
och förändringarna av det totala antalet noterade lokaler. 
För alla vanligare arter har dock de förra givits störst 
vikt när vi bedömt förändringens storlek. Lägg märke till 
att eftersom förändringarna alltid redovisas relativt artens 
frekvens vid den förra inventeringen, kan en vanlig art 
som förlorat 20 % av sitt tidigare lokalantal (förändrings- 
klass -1) ha försvunnit från fler lokaler än en ovanlig art 
som minskat med t ex 80 %. Det är alltså inte alltid så 
att de arter som placerats i de mest extrema förändrings
klasserna är de som koloniserat eller försvunnit från det 
största antalet lokaler.

Stabilitet
I appendix anges stabiliteten för de arter som 
noterats från minst tio lokaler vid den pågående 
inventeringen. Medelvärdet på stabiliteten för alla 
arter var 12,7 %. Vid redovisningen har vi valt att för
dela arterna på fem stabilitetsklasser (se appendix). 
För de arter som har varit mest stabila på sina 
lokaler (stabilitet >30 %), anger vi i tabell 3 även 
de beräknade värdena i procent.

Storskaliga floraförändringar

I detta avsnitt diskuterar vi de storskaliga trenderna 
i frekvensförändringar för floran i skilda biotoper. 
Medelförändringarna (medelvärdet av förändrings
klasserna för ingående arter) för arter bundna till 
några speciella biotoper framgår av tabell 1. Det 
framgår där också att den genomsnittliga föränd
ringen för alla arter totalt under undersöknings
perioden låg mycket nära noll. Detta har sin för
klaring i att beräkningarna för de enskilda arterna 
baserats på jämförelser med alla andra arter. Resul-
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tatet är en bekräftelse på att den använda relativa 
metoden fungerat konsekvent och att beräknings
modellen varit riktig.

Under den undersökta tidsperioden har arter i 
öppna kärr minskat mest. Allra sämst har det gått 
för arter som hör hemma i rikkärr, oftast källkärr 
med kalkrikt vatten, där flertalet av de karakteris
tiska arterna minskat med mer än 60 %. I de 
kalkrikare slättområdena av Skåne finns det i dag 
nästan inga naturliga källor kvar utanför naturreser
vaten och de som finns är ofta påverkade av 
gödselläckage från jordbruksmark eller har fått 
tjäna som dumpningsplats för diverse avfall och 
schaktmassor. Att arter bundna till rikkärr minskat 
är därför knappast någon nyhet.

Däremot har det knappast varit känt tidigare att 
arter som är typiska för medelrikkärr och rena 
fattigkärr minskat nästan lika katastrofalt som rik- 
kärrsarterna. Kärr finns det fortfarande ganska gott 
om i norra Skånes fattigbygder, men det verkar 
som om dessa kärr förlorat många av sina karak
teristiska arter. I ett nationellt perspektiv är dessa 
fattigkärrsarter till stor del sådana som är vanliga 
och har stor utbredning i landet. I ett snävare 
regionalt perspektiv kan de emellertid vara väl så 
sällsynta och hotade som rikkärrsarterna. Då det 
knappast alls finns några fridlysta fattigkärr i Skåne, 
medan däremot flertalet av de rikkärr som återstår 
skyddats som naturreservat, kan man befara att 
fattigkärrens arter löper större risk än rikkärrs
arterna att även i fortsättningen förlora i antal 
lokaler och kanske i förlängningen försvinna helt 
från landskapet.

Att de öppna kärrens arter minskat så starkt 
beror naturligtvis till en del på att kärren helt enkelt 
försvunnit genom dikning eller andra dränerings- 
åtgärder. Även om skogskärren nu i princip skyddas 
enligt lag från dikning så har ofta dikningar av 
omgivande skogsmark resulterat i en sänkt grund
vattennivå som drabbat många kärr. En del mindre 
blöta kärr har naturligtvis också vuxit igen helt 
spontant som en följd av upphörd hävd. Många 
kärrarter, i synnerhet fattigkärrsarter, verkar ha 
minskat betydligt mer än kärrbiotoperna i sig. 
Därför måste man, för att förklara dessa arters 
tillbakagång, söka efter andra orsaker än igenväxning 
och utdikning.

Högmossarnas arter har minskat ungefär lika 
mycket som fattigkärrens. Troligen har de båda 
biotoperna varit utsatta för ungefär samma sorts 
påverkan. Dessutom var de flesta mossar under

världskrigen utsatta för torvtäkt; dessa sönderskur
na mossar växer nu sakta igen till fattig skogsmark.

Lövskogens växter har generellt sätt klarat sig 
bra och de genomsnittliga förändringarna är små. 
Mellan olika arter finns emellertid mycket stora 
skillnader, vilket inte alltid är så lätt att förklara. 
En tendens finns dock till att de mest krävande 
arterna, vilka är bundna till lövskog på naturligt 
kalk- och näringsrika jordar, har minskat, medan 
arter på främst intermediära marker istället blivit 
något vanligare. Man kan misstänka att de senare 
arterna kan ha gynnats av igenväxning och skogs
plantering på före detta jordbruksmark och annan 
kulturmark på grund av att jordmånen i sådan 
ungskog är bättre än i de flesta äldre skogsområden. 
Detta skulle i så fall gälla särskilt i de fattigare 
skogsbygderna där stora arealer gammal jordbruks
mark övergått i skog samtidigt som de gamla 
skogarna har en mycket fattig jordmån. I fattigbyg
derna koloniseras ungskogar kring nedlagda gårdar 
ofta av vissa mer krävande skogsväxter som annars 
knappast förekommer där. Ibland är det uppenbart 
att moderna skogsmaskiner hjälpt till med sprid
ningen av växter till isolerade förekomster av rikare 
mark längs vägar och vid gamla boplatser. Bland 
de allra mest krävande skogsväxterna verkar det 
dock finnas många som inte förmår kolonisera 
några nya lokaler och samtidigt långsamt försvinner 
från de gamla.

Sumpskogarnas arter visar ungefär samma tendens 
som de torrare skogsmarkernas arter, men föränd
ringarna är i allmänhet mindre. Få eller inga sump- 
skogsarter har ökat eller minskat mer dramatiskt. 
Det finns inte heller någon tendens till att de mest 
krävande bland dem skulle ha minskat mer än 
övriga arter. Det ligger nära till hands att anta att 
många öppna kärr som vuxit igen (naturligt eller 
efter dikning) övergått i just sumpskog, vilket i så 
fall gynnat sumpskogarnas arter på bekostnad av 
de ljuskrävande kärrarterna. Tvärt emot vad som 
ibland tidigare framförts från naturvårdshåll så har 
vi alltså inte funnit något som tyder på att sump
skogarnas flora skulle vara generellt minskande 
eller hotad, åtminstone inte i Skåne. Detta hindrar 
ju inte att det kan finnas andra starkt hotade orga
nismer i de överlag mycket artrika sumpskogarna, 
men hoten mot dessa måste nog i så fall sökas i 
andra faktorer än en påstådd generell minskning av 
sumpskogsarealen.

Arter i alla typer av ”naturliga” gräsmarker 
(”högörtsäng”, ”fuktängar” och ”torrängar” i tabell 
1) har minskat, men i mycket olika grad. Generellt
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Fig 5. Kornvallmo Papaver rhoeas hör till de åkerogräs som är vanligare nu än förr. - Foto Åke Svensson. 
Papaver rhoeas belongs to those agricultural weeds that are more common now than formerly.

sett är minskningen mycket mindre än för de öppna 
kärrens arter. Störst minskning visar arter bundna 
till de fattigaste och de mest kalkrika fuktängarna, 
samt arter karakteristiska för stäppartade torrängar. 
För arter i dessa biotoper är den genomsnittliga 
minskningen ca 30-50 %. Här ingår arter som 
förekommer i ogödslade så kallade naturbetes
marker. Många av dessa arter är alltså idag bara 
hälften så vanliga som för lyra decennier sedan. 
Gödsling och upphörd hävd är väl de rimligaste 
huvudorsakerna till dessa arters tillbakakång, men 
även andra faktorer kan spela in, vilket antyds av 
att en del av de mer krävande torrängsarter som 
minskat inte är särskilt betesgynnade även om de 
är ljuskrävande. Minst har de hedartade torrängarnas 
arter minskat, vilket nog delvis kan förklaras av att 
många av dem trivs utmärkt på torra vägskärningar 
i fattigbygderna, där de kan ha funnit en fristad när 
de mer ursprungliga ängarna utarmats.

Bland arter i och vid vattendrag har många 
minskat, men det finns också sådana som ökat 
kraftigt. De näringsfattigaste och suraste vatten

dragens arter har minskat mest, vilket är lite för
vånande. Dessa miljöer har ju i relativt hög ut
sträckning förskonats från större direkta mänskliga 
ingrepp. Kanske får man för dessa vattendrag söka 
förklaringen till de stora förändringarna i artsamman
sättningen i att de i likhet med andra vattendrag på
verkats av luftburna föroreningar. Nära bebyggelse 
kan kanske eutrofiering genom utsläpp av orenat 
avloppsvatten m m förklara vissa förändringar, 
men de flesta vattendrag i de glesbefolkade skogs
bygderna är nog opåverkade av sådana utsläpp.

Vid återbesök på gamla lokaler för minskande 
vattenväxter finner man ofta att vattnet, såväl som 
bottnen, ”förorenats” med bruna humuspartiklar. 
Den starka ökningen av humuspartiklar och slam i 
många vattendrag har säkerligen förändrat villkoren 
för de vattenväxter som föredrar näringsfattigt, 
men klart och rent, vatten. Ökningen av utflödet av 
humussyror till vattendragen verkar inte vara helt 
enkel att förklara, men ökad beskogning, dikning, 
kalavverkningar och försurning är faktorer som 
kan ha spelat in.
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Tabell 1. Relativ frekvensförändring och stabilitet under de senaste lyra decennierna för arter bundna till (subjektivt 
utvalda) skånska biotoper. Relativa frekvensen anges som medelvärden av de ingående arternas förändringsklasser 
(en enhet motsvarar ungefär 15 %).
Relative changes in frequency (”förändring”) and stability during the last four decades for species related to 
(subjectively selected) Scanian habitats. For relative frequency, the mean value of change of included species is given 
(one unit approximately equals 15 % of change). See appendix for further explanations.

Frekvensförändring Stabilitet
Change in frequency Stability

Biotop Biotope
Medelvärde

Mean
Antal 

arter (n)
Spridning

Range
Medelvärde (%) 

Mean (%)
Antal 

arter (n)

lövskog deciduous forest -0,40 73 -5 - +5 16,9 59
hedartad heath type +0,18 17 -5 - +5 12,9 11
medelrik intermediate +0,22 27 -4 - +4 14,6 25
ängsartad rich -1,31 29 -4 - +3 21,2 23

högmosse raised bog -2,67 6 -5 - +0 31,5 6

sumpskog marshy forest -0,33 27 -3 - +3 13,9 24
björksumpskog Betula type -0,43 7 -1 - ±0 16,8 6
alsumpskog Ainus type -0,67 12 -3 -+1 14,8 11
ask-/almsumpskog Ulmus type +0,44 9 -1 - +3 10,6 8

öppna kärr treeless fens -3,52 36 -5 - +1 24,8 27
fattigkärr base-poor -2,88 16 -5 -+1 27,2 12
medelrikkärr intermediate -3,88 8 -5 - +0 24,7 6
rikkärr av källtyp base-rich spring type -4,17 12 -5 - ±0 21,7 9

högörtsäng tall herb meadow -1,20 15 -4 -+1 15,9 14

fuktängar damp meadows -1,70 43

o+11

*9 16,3 33
hedartad heath-like -3,20 10 -5 —1 24,0 5
ängsartad intermediate -0,83 23 -4 -±0 15,0 21
basrik base-rich -2,20 10

o+11

T

14,6 7

torrängar dry meadows -1,34 69 -5 - +5 12,5 51
hedartad heath-like -0,40 15 +

11 8,1 10
ängsartad intermediate -1,19 27 -5 - +2 11,5 23
stäppartad base-rich -2,04 27 -5 -+1 16,3 18

vattendrag watercourses -1,13 68 -5 - +5 15,4 44
oligo-/dystrofa oligo-ldystrophic -2,93 14 -5 - ±0 22,1 18
mesotrofa mesotrophic -0,78 18 -3 - +1 16,7 10
eutrofa eutrophic -0,08 24 -3 - +5 15,3 19
basrika klarvatten base-rich, clear -2,00 12 A

.
1 1+ o 6,4 7

kulturmark waste ground, roadsides etc. +1,30 89 -3 - +5 10,4 71
basfattig base-poor +0,90 19 -3 - +5 12,9 14
basrik base-rich +1,41 70 -3 - +5 9,7 57

åkermark arable land -0,40 35 -5 - +5 7,4 26

alla arter all species +0,04 845

1/)+
1 12,7 712
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Det kan verka märkligt att de arter som trivs i 
naturligt sura vattendrag skulle ha påverkats mest 
negativt av försurningen, men det är ändå möjligt 
att det förhåller dig så. Naturligt sura vattendrag 
påverkas lättare än kalkhaltiga av surt nedfall även 
om de senare genomgår en mer dramatisk förändring 
när de försuras. De mest näringsrika (eutrofa) 
vattendragens växter har i genomsnitt knappast 
minskat alls men det är stor skillnad mellan olika 
arter.

Arter i kulturmarker av olika slag har ökat och 
brett ut sig över landskapet. Främst tycks arter som 
trivs på vägrenar ha ökat kraftigt. Vägrenar är en 
biotop som blivit mycket vanligare under hela detta 
århundrade, och även om de växter som växer där 
ofta upplevs som triviala och ointressanta så är 
artrikedomen ofta stor.

Åkermarkens växter har generellt minskat något, 
men inte så mycket som man kanske skulle kunna 
föreställa sig utifrån vetskapen om att vissa tidigare 
vanliga åkerogräs på grund av ändrade bruknings
metoder blivit helt, eller nästan helt, utrotade under 
detta sekel. Den generella minskningen för åker
ogräsen är faktiskt inte större än vad som kan 
förklaras utifrån den minskning av åkerarealen i 
främst Skånes norra och mellersta delar som ägt 
rum under senare decennier. Åkerogräs återfinns 
emellertid såväl bland de arter som minskat allra 
mest som bland de som uppvisar den största expan
sionen. Detta förhållande speglar förmodligen de 
mycket genomgripande förändringar av jordbruks
metoderna som skett under perioden - dagens 
konstgödslade och kalkade åkrar med moderna 
grödor utgör i många avseenden en helt annan 
biotop än gårdagens ofta utarmade åkermarker med 
glest växande gröda.

Frekvensförändringar för enskilda arter

De största förlorarna

De arter som minskat mest listas i tabell 2. Mest av 
alla har fattigkärrsarten taggstarr Carex pauciflora 
och åkerogräset renlosta Bromus arvensis minskat. 
Av de arter för vilka lokalantalet minskat med mer 
än 75 % (förändringsklass -5) är en stor grupp 
knutna till öppna och mycket blöta fattigkärr och 
en nästan lika stor grupp utgörs av rikkärrs arter. 
Ungefär 50 % av arterna i denna förändringsklass 
växer i någon typ av öppna kärr. Vattenväxter, 
hedmarksväxter och åkerogräs är också rikligt repre
senterade. Endast en skogsväxt, tallört Monotropa 
hypopitys finns med i denna förändringsklass. Detta

är som bekant en art med mycket speciell ekologi 
(parasit på svampar). Eftersom den inte visar sig 
varje år på sina lokaler är det också svårt att veta 
om den verkligen försvunnit från en lokal.

Åtskilliga arter i förändringsklass -5 var förr 
ganska vanliga; loppstarr Carex pulicaris, ängsstarr 
C. hostiana, nålstarr C. dioica, kattfot Antennaria 
dioica, vildlin Linum catharticum och granspira 
Pedicularis sylvatica noterades alla från fler än 800 
lokaler under den tidigare inventeringen men tycks 
nu finnas på färre än 100 lokaler i Skåne. Mätt i 
antal lokaler har troligen kärrsälting Triglochin 
palustris minskat mest av alla. Den noterades vid 
den tidigare inventeringen från ca 1 600 lokaler 
men har nu minskat med ungefär 70 % och finns 
således på åtminstone 1 100 färre lokaler i dag än 
för ca fyra decennier sedan.

De största vinnarna

Bland de arter som ökat med mer än 75 % (föränd
ringsklass +5) återfinns främst ett stort antal för
vildade trädgårdsväxter och andra sentida invand
rare. Många av dessa håller fortfarande på att 
invandra och sprida sig, och skulle förmodligen ha 
ökat även om inga miljöförändringar skett under 
perioden. De får helt enkelt ses som de senaste 
invandrarna i den långa rad av arter som har 
invandrat till Sverige efter istiden, dvs under de 
senaste 12 000 åren. Att dessa nykomlingar i de 
flesta fall fått hjälp av människan förändrar egent
ligen ingenting i sak. Andra arter som ökat finns 
både som vilda och som odlade, t ex alm Ulmus 
glabra och tibast Daphne mezereum. Där kan man 
misstänka att det i huvudsak är förvildade före
komster som står för ökningen.

Bland de som ökat mycket dramatiskt under 
undersökningsperioden finns även arter med en 
längre historia i landskapet. Det rör sig bl a om ett 
antal starkt kvävegynnade, och delvis även kalk- 
krävande, kulturjordsväxter som växer på ruderat- 
mark och i trädgårdar som t ex spjutmålla Atriplex 
prostrata, fiskmålla Chenopodium polyspermum, 
skär kattost Malva neglecta, grådunört Epilobium 
lamyi, kantdunört E. tetragonum, luddveronika 
Veronica opaca och odört Conium maculatum. De 
två sistnämnda har av vissa ansetts vara minskande 
och hotade; odört är till och med klassad som 
hänsynskrävande på den nationella hotlistan (Arons
son m fl 1995). Trots att de visar en starkt ökande 
tendens måste emellertid dessa båda arter alltjämnt 
anses vara ovanliga i Skåne.
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En annan grupp arter som ökat mycket kraftigt är 
de växter som förr främst förekom i mer naturliga 
biotoper men som på senare år anpassat sig till 
trädgårdsmiljöer och spritts snabbt via plantskolor, 
t ex knipparv Cerastium glomeratum, bergbräsma 
Cardamine hirsuta och strandfräne Rorippa sylves
tris. Andra arter i denna förändringsklass är blå
hallon Rubus caesius och renfana Tanacetum vulgare 
som i huvudsak växer på vägrenar med god jord 
och troligen gynnats av alla nya landsvägar som 
byggts, inte minst i fattigområden där dessa arter 
tidigare inte förekommit. En annan art som dragit 
stor nytta av nya vägar är rödnarv Spergularia 
rubra som emellertid är en kalkskyende art som 
främst påträffas på skogsbilvägar.

Bland de taxa som ökat mest märks även några 
hybrider. Vissa av dessa kan misstänkas ha blivit 
förbigångna förr då de kan vara svåra att känna 
igen, men hybriderna mellan stormåra och gulmåra 
Galium album x verum och mellan humleblomster 
och nejlikrot Geum rivale x urbanum är så paranta 
att den synbara ökningen knappast kan bero på 
detta. Dessa hybriders mycket kraftiga ökning är 
särskilt intressant, eftersom det i bevarandebiolo
giska sammanhang ibland framförs att exploatering 
av mark i nära anslutning till lokaler för sällsynta 
arter medför en risk för att den sällsynta arten 
skulle kunna gå förlorad genom ”borthybridise- 
ring” med ogräsbetonade släktingar. Särskilt humle
blomster och nejlikrot utgör exempel på två när
besläktade arter som länge förekommit i samma 
områden men i mycket olika biotoper varför hybrider 
sällan uppkommit. I dag, när människan skapat 
intermediära miljöer och fört dessa biotoper närmare 
varandra, har hybridisering blivit mycket vanligare.

Tabell 2. Arter för vilka antalet lokaler beräknas ha 
minskat med mer än 75 % (förändringsklass -5) under 
perioden mellan de båda skåneinventeringarna. Minsk
ningen anges i procent av artens frekvens vid den tidigare 
inventeringen. De enskilda procenttalen kan vara mycket 
osäkra, däremot är det för samtliga arter statistiskt sig
nifikant (p < 0,05) att de verkligen har minskat. För 
arter som saknar aktuella fynd har förändringen angivits 
som ”> X Dessa arter kan i verkligheten ha minskat 
med nästan 100 %.
Species for which the number of localities in Scania 
decreased by more than 75 % during the time elapsed 
between the two surveys. The given percentages will be 
unreliable, but there is a statistically significant decrease 
in frequency for each species (p < 0.05).

Minskning
Art Species Decrease (%)

taggstarr Carex pauciflora 97
renlosta Bromus arvensis 97
dvärglin Radiola linoides 96
ljungögontröst Euphrasia micrantha >95
gräsull Eriophorum latifolium 95
brunag Rhynchospora fusca 95
nålstarr Carex dioica 95
gaffelglim Silene dichotoma > 92
späd ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis 92 
klätt Agrostemma githago 92
fodervicker Vicia sativa 92
källört Montia fontana 90
vittåtel Aira caryophyllea 90
korskovall Melampyrum cristatum > 89
kärrull Eriophorum gracile 89
snip Trichophorum alpinum 80
kattfot Antennaria dioica 89
storsileshår Drosera anglica 88
kärrspira Pedicularis palustris 87
myrtåg Juncus alpinoarticulatus ssp. nodu- 

losus 87
loppstarr Carex pulicaris 87
tagelsäv Eleocharis quinqueflora 86
kärrknipprot Epipactis palustris 85
pipstäkra Oenanthe fistulosa 84
uddögontröst Euphrasia stricta var. stricta 84 
spåtistel Carlina vulgaris 84
ängsstarr Carex hostiana 84
kambräken Blechnum spicant 83
granspira Pedicularis sylvatica 83
slåtterblomma Parnassia palustris 81
mossviol Viola epipsila 80
trindstarr Carex diandra 80
dysäv Eleocharis multicaulis 80
mattlummer Lycopodium c lavatum 79
grådådra Alyssum alyssoides 79
åkerrättika Raphanus raphanistrum 79
låsbräken Botrychium lunaria 78
tallört Monotropa hypopitys 78
tätört Pinguicula vulgaris 78
gyttrad igelknopp Sparganium glomeratum 78 
vildlin Linum catharticum 77
krypfloka Apium inundatum 77
hedsäv Trichophorum cespitosum ssp. ger- 

manicum 77
majviva Primula farinosa 76
slåtterfibbla Hypochoeris maculata 76
knagglestarr Carex flava 75
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Fig 6. Antalet lokaler av vittåtel Aira caryophyllea har 
på fyra decennier minskat med ca 90 - Foto Åke
Svensson.
Over the last four decades, the number of localities for 
Aira caryophyllea in Scania has decreased by c. 90 %.

Skogsväxter
Generellt sett har skogsarterna klarat sig bra under 
de senaste fyra decennierna, det är bara de arter 
som har störst krav på god och kalkrik jordmån 
som minskat, med i genomsnitt ca 20 %, medan 
arter i övriga skogstyper i stället ökat något.

Hedlövskog, främst av bok och ek, är den mest 
utbredda skogstypen i Skåne (möjligen med undantag 
för planterad granskog), men i sådan skog finns 
mycket få fältskiktsarter. De flesta av dem, t ex 
blåbär Vaccinium myrtillus, kruståtel Deschampsia 
flexuosa, vårfryle Luzula pilosa och ängskovall 
Melampyrum pratense, har oförändrad frekvens, 
medan några få, t ex pillerstarr Car ex pilulifera, 
ekorrbär Maianthemum bifolia och skogsstjärna 
Trientalis europaea, har blivit lite vanligare (+1). 
Dessa arter var redan tidigare mycket vanliga,

varför även en relativt liten procentuell ökning kan 
innebära en stor ökning av antalet lokaler. Två 
arter i denna miljö avviker dock från mängden: 
tallört Monotropa hypopitys som minskat mycket 
kraftigt (-5) och vildkaprifol Lonicera periclymenum 
som ökat lika kraftigt (+5). Vildkaprifol odlas 
ibland, och spridning från odling kan ha orsakat en 
del av dess ökning. Emellertid har säkert också den 
vilda populationen expanderat. Denna var förr 
mycket ojämnt spridd över landskapet (karta 817 i 
Weimarck & Weimarck 1985).

I medelrik lövskogsmark, som i Skåne dels 
förekommer på fattigare eller försurade fläckar i 
slättbygderna, dels som smådungar vid gårdar och 
åkrar i fattigbygderna, finns det många arter som 
ökat något. Exempel på sådana arter är storrams 
Polygonatum multiflorum (+1), skogsnarv Moeh- 
ringia trinervia (+2), skogssallad Mycelis muralis 
(+2), hässlebrodd Milium ejfusum (+3) och busk- 
stjärnblomma Stellaria holostea (+4). Däremot har 
vispstarr Carex digitata (-3), lundstarr C. montana 
(-4) och blåsippa Hepatica nobilis (-2), vilka ofta 
växer tillsammans på något kalkpåverkade rullstens- 
åsar med lite öppnare skog samt i branta skogsslutt- 
ningar på rikare bergggrund, minskat ganska kraftigt.

Det finns här en tendens till att de arter som ökat 
är något ogräsbetonade skogsväxter som lätt sprids 
längs vägar, medan de arter som minskat är mycket 
långlivade på sina lokaler och sällan flyttar till nya (se 
”stabilitet”). Förmodligen uppkommer nya lokaler 
med lite rikare skog både ofta och snabbt när 
gammal kulturmark växer igen. Därför har arter 
som förmår kolonisera sådana nya lokaler kunnat 
öka, medan de som har sämre spridningsförmåga 
drabbats hårt när deras gamla lokaler försurats eller 
blivit olämpliga av andra skäl. Grönvit nattviol 
Platanthera chlorantha (+2), som ofta påträffas i 
sådan ung lövskog, har troligen speciellt gynnats 
av sådana igenväxande kulturmarker i mellanbyg
derna. Grönvit nattviol är för övrigt den enda 
orkidé som visar en statistiskt säker ökning i Skåne.

Bland de allra mest krävande arterna, vilka bara 
förekommer i ängsartade ädellövskogar med alm, 
ask och bok på kalkrik jord i slättområdena, är det 
däremot många som minskat ganska kraftigt, t ex 
tvåblad Listera ovata (-3), lundvårlök Gagea spatha- 
cea (-3), vätteros Lathraea squamaria (-3), sårläka 
Sanicula europaea (-3), vårärt Lathy rus vernus 
(-3), underviol Viola mirabilis (-4) och hålnunneört 
Corydalis cava (-4). Det stora flertalet arter i dessa 
de rikaste av våra skogar har minskat något mindre 
(förändringsklass -1 eller -2). Det finns emellertid
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också mycket krävande arter som har oförändrad 
frekvens eller tom har ökat något, t ex tandrot 
Dentaria bulbifera (±0), skogsbingel Mercurialis 
perennis (±0), lundskafting Brachypodium sylvati- 
cum (±0), lundslok Melica uniflora (+0) och myska 
Galium odoratum (+3). Åtminstone en del av dessa 
har troligen klarat sig så bra genom att de har 
förmåga att sprida sig till nya lokaler med skogs- 
maskiner och längs vägar; lundskafting och myska 
påträffas t ex förvånandsvärt ofta längs skogsvägar 
även i områden där själva skogen är för fattig för 
att dessa arter ska trivas.

Naturlig barrskog förekommer bara i en liten del 
av Skåne, och gran förekommer som spontan endast 
i landskapets nordostligaste hörn. Det är därför 
svårt att få fram uppgifter om eventuella frekvens
förändringar för de arter som är bundna till denna 
skogstyp. Den enda statistiskt signifikanta föränd
ring vi kan visa på är för linnea Linnaea borealis, 
som minskat ganska kraftigt (-3), förmodligen som 
en följd av att den missgynnas av dagens rationella 
skogsbruk och inte överlever vare sig på kalhyggen 
eller i täta granplanteringar. En art som däremot 
blivit betydligt vanligare, och ofta ses på fattigare 
hyggen, är bergkorsört Senecio sylvaticus (+2).

Sumpskogsväxter

Sumpskogarna utgörs i Skåne i allmänhet av alkärr. 
I kalkområden finns även ask- och almdominerad 
sumpskog, medan glasbjörk kan dominera i fattig
bygder. De flesta arter i dessa miljöer har knappast 
förändrat sin frekvens alls under de senaste fyra 
decennierna. Detta gäller såväl för arter som har höga 
krav på god jordmån, t ex skogsnycklar Dactylo- 
rhiza maculata ssp .fuchsii, hässlekocka Campanula 
latifolia och springkorn Impatiens noli-tangere, 
som för arter som växer i betydligt fattigare miljöer, 
t ex trådtåg Juncus filiformis och gråstarr Carex 
canescens. En del arter har emellertid minskat 
måttligt, främst arter i lite fattigare björk- och al
sumpskogar i Skånes urbergsbygder. Exempel på 
sådana arter är kråkklöver Potentillapalustris (-1), 
missne Calla palustris (-1), gullpudra Chryso- 
splenium alternifolium (-1), dvärghäxört Circaea 
alpina (-2) och skogsstjärnblomma Stellaria longi- 
folia (-3). Det finns även några sumpskogsarter 
som ökat, t ex majbräken Athyrium filix-femina 
(+1) och skogsskräppa Rumex sanguineus (+2). Att 
sumpskogarnas arter, så som ibland sagts, skulle 
vara generellt minskande och hotade kan vi således 
dementera.

Fig 7. GranbräkenDryopteris cristata är en rödlistad_art 
som säkert minskat mycket kraftigt i Skåne. - Foto Åke 
Svensson.
Dryopteris cristata, a nationally red-listed species, has 
decreased strongly in Scania.

Växter i öppna kärr och mossar
I de öppna kärren och mossarna finner man de arter 
som totalt sett minskat mest i Skåne. Bland de som 
minskat allra mest finner man många av de ingående 
biotopernas mest karakteristiska arter (tabell 2). I 
fattigare kärr har även granbräken Dryopteris cristata 
(-4), dvärgbläddra Utricularia intermedia (-3), 
kallgräs Scheuchzeria palustris (-4) och vitag Rhyn- 
chospora alba (-A) minskat dramatiskt. Även de 
allmännaste fattigkärrsarterna har minskat tydligt, 
t ex rundsileshår Drosera rotundifolia (-2) och 
tranbär Vaccinium oxycoccos (-1).

Bland de rikare kärrens arter har, förutom de 
som listas i tabell 2, t ex näbbstarr Carex lepido- 
carpa (-4) och agnsäv Eleocharis uniglumis (-4) 
minskat kraftigt. De våtmarksväxter som minskat 
mest katastrofalt är i samtliga fall arter i kärr
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miljöer med lågvuxen och gles vegetation. Annars 
är det arter från alla delar av skalan fattigt—rikt som 
minskat dramatiskt; det finns knappast någon art i 
de ingående biotoperna som inte minskat med 
åtminstone 30 %. Arter i lite mer högvuxna kärr
typer som högstarrängar och högörtängar har klarat 
sig lite bättre, även om de flesta arter även här 
minskat något eller har oförändrad frekvens, t ex 
känåunört Epilobium palustre (±0), kåltistel Cirsium 
oleraceum (±0), slokstarr Carex pseudocyperus 
(±0), bunkestarr C. elata (±0), kärrjohannesört 
Hypericum tetrapterum (-1), luddunört Epilobium 
parviflorum (-1) ängsruta Thalictrum flavum (-2) 
och tuvstarr Carex cespitosa (-2). Rosendunört 
Epilobium hirsutum, en starkt kvävegynnad art, 
har t o m ökat något (+1). Rödlånke Peplis portula 
har däremot minskat mycket kraftigt (-4). Den 
förekommer mest i betade och starkt klövtrampade 
kärr, vilket är en miljö som tycks vara svår att hitta 
numera.

De få arter som är bundna till högmossar har 
också minskat förvånandsvärt mycket, men föränd
ringarna är något mindre än för de öppna kärrens 
arter. Sådana typiska högmossearter är hjortron 
Rubus chamaemorus (±0), tuvull Eriophorum vagi- 
natum (-1), rosling Andromeda polifolia (-2), tuv- 
säv Trichophorum cespitosus ssp. cespitosus (-4) 
och skvattram Ledum palustre (-4).

Några nya kärr eller mossar bildas knappast i 
dag. Under tiden blir de gamla ofta utdikade och/eller 
växer så sakteliga igen. Arterna i dessa miljöer har 
förmodligen ganska dålig spridningsförmåga vilket 
ytterligare försämrar deras situation. De artificiella 
våtmarker som det på sistone blivit populärt att 
anlägga får oftast en mycket högvuxen, kvävegynnad 
vegetation som må vara bra för fåglar och grodor 
men gör dessa kärr helt omöjliga som växtplats för 
flertalet av de kärrarter som minskat mest.

Växter i ängsmarker, betesmarker m m

Våra hävdade gräsmarker är ofta mycket artrika. 
Bland de arter som växer där finns det såväl arter 
som minskat dramatiskt som sådana som ökat. 
Sämst har det nog gått för de fattigaste fukthedarnas 
arter, t ex hedsäv Trichophorum cespitosus ssp. 
germanicus (-5), mattlummer Lycopodium clavatum 
ssp. clavatum (-5), klockgentiana Gentianapneumo- 
nanthe (-4) och klockljung Erica tetralix (-2).

Arter i fattigare, ogödslade naturbetesmarker 
har också minskat generellt men inte fullt så mycket 
som det ibland påståtts. Typiska arter är blodrot 
Potentilla erecta (+0), blåsuga Ajuga pyramidalis

(±0) stagg Nardus stricta (+0), jungfrulin Polygala 
vulgaris (-1), knägräs Danthonia decumbens (-1), 
stubbtåg Juncus squarrosus (-2), slåttergubbe Amica 
montana (-3) och nattviol Platanthera bifolia (-4). 
Kattfot Antennaria dioica (-5) och granspira Pedi- 
cularis sylvatica (-5) är emellertid två arter som 
minskat mycket mer än de arter de ofta förekommer 
tillsammans med. Detta kan knappast förklaras 
enbart med att lokalerna vuxit igen eller på annat 
sätt totalförstörts. Kattfot växte förr dessutom ofta 
på vägkanter och i skogsbryn, liksom Jungfru 
Marie nycklar Dactylorhiza maculata ssp. maculata, 
en annan art som minskat katastrofalt (-4). För 
dessa arter måste man säkert söka en annan för
klaring till minskningen än enbart minskningen av 
naturbetesmarkemas areal. Ljungögontröst Euphra
sia micrantha (-5) är en annan art som minskat 
mycket mer än sin biotop; torr hedmark med ljung, 
ofta längs vägar och stigar.

Arter bundna till ängsmarker rika på kalk och 
andra mineralämnen har också minskat mer eller 
mindre kraftigt. Exempel på sådana är blodnäva 
Geranium sanguineum (-1), brudbröd Filipendula 
vulgaris (-2) axveronika Veronica spicata (-3), 
solvända Helianthemum nummularia (-3), back- 
sippa Pulsatilla vulgaris (-3) och spåtistel Carlina 
vulgaris (-5) i torrare ängar, och gullviva Primula 
veris (-1), darrgräs Briza media (-3), ängsskära 
Serratula tinctoria (-3), jordtistel Cirsium acaule 
(-3) och knutnarv Sagina nodosa (-3) i fuktigare 
miljöer. Långt ifrån alla av dessa gynnas av bete; 
många torrängsväxter föredrar ohävdade men sol- 
öppna torrbackar.

Bland de arter som ökat, eller åtminstone behållit 
sin frekvens, finns många som kan utnyttja vägrenar 
och skärningar som ”surrogat” för mer naturliga 
ängsmarker. Hit hör käringtand Lotus corniculatus 
(±0), stor käringtand L. pedunculatus (±0), tjär
blomster Lychnis viscaria (±0), bockrot Pimpinella 
saxifraga ssp. saxifraga (±0), gulmåra Galium 
verum (±0), puktörne Ononis repens (+0) och grå- 
fibbla Hieracium pilosella (+1).

En art som för övrigt är ovanlig i Skåne, men 
spridit sig mycket i den karakteristiska sandheds- 
vegetation som uppkommer när sandmarker urlakas 
och försuras, är vårspärgel Spergula morisonii 
(+5). Däremot visar borsttåtel Corynephorus cane- 
scens, som är karaktärsväxt på dessa sandhedar, 
ingen signifikant förändring alls.

Klippor är i allmänhet mycket ovanliga i Skåne. 
De i klippspringor växande små ormbunkarna svart- 
bxäkenAsplenium trichomanes (M) och stenbräken
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Cystopteris fragilis (-2) har minskat mer eller 
mindre starkt under perioden och är nu ordentligt 
sällsynta. Det är svårt att finna någon enkel för
klaring till detta eftersom klipporna i de flesta fall 
finns kvar. Kanske har försurning och beskuggning 
av tätnande skog gjort dem mindre passande?

Kulturmarksväxter

Kulturmark är ett mycket vitt begrepp som kan 
omfatta praktiskt taget alla miljöer i Skåne, då det 
knappast finns någon av människan helt opåverkad 
natur kvar i landskapet. Här innefattar begreppet 
främst vägrenar och annan stabiliserad kulturgräs
mark, medan de rena ogräsen behandlas för sig.

När man talar om artrika miljöer menar man väl 
inte så ofta vägkanter, men många fler arter är i 
Skåne bundna till vägkanter än t ex till skogsmark 
eller till kärr. Flertalet av vägkantsväxterna har 
klarat sig bra, och av de arter som ökat under 
senare årtionden utgör de en mycket stor andel. En 
del av dem, t ex höstfibbla Leontodon autumnalis 
(+1) oxtunga Anchusa officinalis (+2), vitplister 
Lamium album (+2), ullkardborre Arctium tomen- 
tosum (+2), revfingerört Potentilla reptans (+3), 
åkerfräken Equisetum arvense (+3), vit sötväppling 
Melilotus albus (+5), renfana Tanacetum vulgare 
(+5) och blåhallon Rubus caesius (+5), kräver 
ganska god och kalkrik jordmån och förekom där
för förr nästan uteslutande i slättbygderna och 
längs kusten. De påträffas emellertid nu allt oftare 
även på landsvägsrenar i fattigområdena. En del av 
de mer krävande arterna, vilka främst förekommer 
i slättbygdernas vägrenar, är från början odlade 
men sprider sig nu snabbt, t ex pepparrot Armoracia 
rusticana (+5) och palsternacka Pastinaca sativa 
(+5). Andra ökande arter, som ullört Filago vulgaris 
(+3), snårstarr Carex muricata (+3) och rödnarv 
Spergularia rubra (+5), är snarast kalkskyende och 
är vanligast i skogsområdena där de bland annat 
växer längs skogsvägar.

Andra kulturmarksväxter som ökat, men som 
kanske oftare påträffas i gräsmattor och kultur
betesmarker än på vägkanter, är trådklöver Trifolium 
dubium (+2), sandvita Berteroa incana (+2), krus- 
skräppa Rumex crispus (+3), sommargy lien Barbarea 
vulgaris (+3), vägmålla Atriplexpatula (+4), sparv - 
näva Geranium pusillum (+4) och sparvvicker Vida 
tetrasperma (+4). Av dessa är sandvita och sparv
vicker möjligen relativt sentida invandrare i Sverige. 
De tycks ha varit mycket ovanliga på 1700-talet, 
men det verkar inte gå att säkert fastställa om de 
verkligen invandrat sent, och i så fall när de först

kom hit. Deras kraftiga ökning skulle emellertid 
kunna tyda på att de fortfarande är under spridning. 
Det finns naturligtvis även en och annan kultur- 
marksväxt som minskar, t ex backlök Allium olera- 
ceum (-1), lungrot Chenopodium bonus-henricus (-1), 
spenslig ullört Filago minima (-2), nattljus Oeno
thera biennis (-3), kummin Carum carvi (-3) och 
bolmört Hyoscyamus niger (^f). Lungrot, kummin 
och möjligen även bolmört odlades i äldre tid, och 
det är möjligt att de i längden har svårt att klara sig 
utan sådan mänsklig hjälp.

Åkerogräs

Det torde vara allmänt känt att ett antal åkerogräs 
under detta sekel blivit nästan utrotade på grund av 
förbättrad utsäde srensning och allmänt ändrade 
brukningsmetoder. Vissa åkerogräs, t ex råglosta 
Bromus secalinus och linogräsen, var i det närmaste 
utrotade redan för fyra decennier sedan. Andra, i 
Skåne då fortfarande ganska vanliga arter, såsom 
klätt Agrostemma githago (-5), gaffelglim Silene 
dichotoma (-5) och renlosta Bromus arvensis (-5) 
är nu också mer eller mindre utrotade som åkerogräs. 
Emellertid har inte alla, eller ens flertalet, ogräs 
minskat. Tvärt om har åkerogräsen i genomsnitt 
minskat mycket lite, och det finns många arter som 
blivit vanligare.

Till de minskande arterna hör åkerrättika Raph- 
anus raphanistrum (-5), mjukdån Galeopsis ladanum 
(-4), luddvicker Vicia villosa (-3), åkersyska Stachys 
arvensis (-3), korndådra Neslia paniculata (-2), 
blåklint Centaurea cyanus (-2), åkerkösa Apera 
spica-venti (-2), åkersenap Sinapis arvensis (-1) 
och klofibbla Crepis tectorum (-1). Åkerrättika, 
mjukdån och korndådra ser man numera mycket 
sällan i rationellt brukade åkrar, utan mest någon 
gång på ruderatmark och i viltåkrar.

Bland åkerogräs som ökat finner man trädgårds- 
veronika Veronicapersica (+1), baldersbrå Matri
caria perforata (+2), rågvallmo Papaver dubium 
(+2), kornvallmo P. rhoeas (+4), flikplister Lamium 
hybridum (+4), grönfibbla Crepis capillaris (+5) 
och luddveronika Veronica opaca (+5). Bland den 
långa rad av arter som inte tycks ha förändrat sin 
frekvens nämnvärt, eller kanske t o m blivit något 
vanligare, återfinns fliknäva Geranium dissectum 
och nattglim Silene noctiflora, två arter som tidigare 
ibland påståtts vara minskande och hotade. Andra 
ogräs som ökat är t ex rävtörel Euphorbia peplus 
(+2), kålmolke Sonchus oleraceus (+3) och svin- 
molke S. asper (+5), vilka dock oftast växer i 
trädgårdar och liknande, mer sällan i åkrar. Många



160 Torbjörn Tyler och Kjell-Arne Olsson SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)

ogräs, även sådana som förr mest påträffades i 
åkrar, är (fortfarande) vanliga i villaträdgårdar där 
ogräsbekämpningen är mindre effektiv. Förmodligen 
kommer en del arter som är hotade som åkerogräs 
att kunna leva kvar i dessa privata täppor.

Vattenväxter

Bland vattenväxterna är det i första hand växter vid 
och i näringsfattiga vattendrag, främst sjöar i skogs
bygden och gungflyn kring myrgölar, som minskat 
kraftigt, t ex trådstarr Carex lasiocarpa (-2), dvärg- 
igelknopp Sparganium natans (-3), dystarr Carex 
limosa (-3), småsileshår Drosera intermedia (^1), 
sylört Littorella uniflora (-4), notblomster Lobelia 
dortmanna (^1), veksäv Eleocharis mamillata (-4), 
strandlummer Lycopodiella inundata (-5), dysäv 
Eleocharis multicaulis (-5) och brunag Rhyncho- 
sporafusca (-5). Flertalet av dessa har alltid varit 
sällsynta i Skåne och är begränsade till sjöar i den 
allra fattigaste, norra delen av landskapet, varför 
man kan ha anledning att frukta att vissa av dem 
kan försvinna helt från Skåne. Floran i dessa delar 
av landskapet är emellertid fortfarande förhållan
devis dåligt känd. Andra vattenväxter som minskat 
påtagligt är gropnate Potamogeton berchtoldii (-3), 
sjöranunkel Ranunculus lingua (^1) och pipstäkra 
Oenanthe fistulosa (-5).

Frekvenserna för flertalet arter i de näringsrika 
slättbygdernas vattendrag har inte förändrats på
tagligt, men några har minskat något, t ex blom
vass Butomus umbellatus (-2) och vattenskräppa 
Rumex hydrolapathum (-2), medan exempelvis blå- 
säv Schoenoplectus tabemaemontani (+5) ökat kraf
tigt. Knäckepil Salix fragilis (+5, inklusive grönpil 
S. alba x fragilis) och korgvide S. viminalis (+5) 
är visserligen troligen från början odlade, men har 
funnits som förvildade mycket länge. De senaste 
årtiondena har de spridit sig avsevärt längs slätt
bygdernas eutrofa åar och diken. Nickskära Bidens 
cernua växer ofta på starkt förorenade och över
gödda stränder men har, något förvånande, minskat 
kraftigt (-3).

Det tycks inte vara helt enkelt att finna några 
generella orsaker till vattenväxternas frekvens
förändringar. Dock är det tydligt att arter på sand
bottnar i fattiga sjöar allmänt minskat. Härvid är 
det troligt att de ökade humusmängderna i många 
fattigsjöar spelar in. Många sjöar som förut haft 
artrika sandbottnar har nu starkt brunfärgat vatten 
och bottnarna täcks av dy. Bland växter i närings- 
rikare vatten finns det både sådana som minskat 
och sådana som ökat.

I

Fig 8. Nässelsnärja Cuscuta europaea finns med på 
rödlistan men har åtminstone i Skåne inte minskat märk
bart. - Foto Åke Svensson.
Cuscuta europaea, a nationally red-listed species, shows 
no significant decrease in Scania.

Sentida invandrare och gamla kulturväxter
Med sentida invandrare menas här arter invandrade 
till Skåne efter 1749. För dessa arter har årtal för 
första kända skånska fynd (enligt Tyler 1996 eller 
förarbeten till denna uppsats) införts i appendix.

En stor del av de arter som under de senaste fyra 
decennierna ökat mest i Skåne är ganska nya i vår 
flora. Att nykomlingarna ökar måste anses vara en 
naturlig del av deras invandring. Några av dem har 
emellertid inte längre någon ökande tendens. Stor 
ängssyra Rumex thyrsiflorus (±0) påträffades i Skåne 
första gången 1866 och spred sig sedan snabbt på 
främst vägrenar men tycks nu ha slutat expandera. 
Sandglim Silene conica, vattenpest Elodea cana
densis, färgkulla Anthemis tinctoria och vårkorsört 
Senecio vernalis (alla ±0) invandrade för ungefär 
100 år sedan, och tycks nu (åtminstone för tillfället) 
ha nått sin maximala utbredning i landskapet.
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Grådådra Alyssum alyssoides påträffades första 
gången i Skåne 1823. Den spred sig först längs 
järnvägarna men etablerade sig även i vissa sand- 
stäppsartade miljöer. Nu tycks den vara på kraftig 
tillbakagång i Skåne (-5), liksom i Nederländerna 
där den också är en sentida invandrare (Mennema 
m fl 1980-89). En annan ”banvallsväxt” som inte 
längre ökar är småsporre Chaenorhinum minus 
(±0) medan andra arter med liknande spridnings- 
historia, t ex strimsporre Linaria repens (+5) och 
sandtrav Cardaminopsis arenosa (+5), fortfarande 
sprider sig och ökar snabbt. Numera påträffas de 
för övrigt ofta långt från järnvägarna.

Hotade arter

De nationellt rödlistade arterna (Aronsson m fl 
1995) är naturligtvis i allmänhet ovanliga, varför 
det är svårt att få fram säkra uppgifter om deras 
frekvensförändring vid en studie av denna typ. För 
39 av dessa arter har vi emellertid fått fram statis
tiskt säkerställda förändringar eller åtminstone tro
värdiga tendenser.

Av de 46 arter som minskat allra mest (tabell 2) 
finns bara 8 på den nationella rödlistan, nämligen klätt 
Agrostemrna githago, gaffelglim Silene dichotoma, 
krypfloka Apium inundatum, pipstäkra Oenanthe 
fistulosa, ljungögontröst Euphrasia micrantha, gran
spira Pedicularis sylvatica, vittåtel Aira caryophyllea 
och renlosta Bromus arvensis. Ytterligare 6 av 
rödlistans arter har statistiskt säkra minskningar i 
Skåne, nämligen granbräken Dryopteris cristata 
(-4), backmåra Galium suecicum (-4), luddvicker 
Vicia villosa (-3), åkersyska Stachys arvensis (-3), 
klibbveronika Veronica triphyllos (-3) och hed
blomster Helichrysum arenarium (-2). För back- 
silja Peucedanum oreoselinum, dvärgjohannesört 
Hypericum humifusum, åkermadd Sherardia arven
sis, åkerfibbla Hypochoeris glabra, korndådra Neslia 
paniculata, skogslysing Lysimachianemorum, smink
rot Lithospermum arvense ssp. arvense, skogsvero- 
nika Veronica montana, klubbfibbla Amoseris mini
ma, småfruktig jungfrukam Aphanes inexpectata, 
dvärgserradella Ornithopus perpusillus och maj
nycklar Dactylorhiza majalis gäller att de har en 
minskande tendens men att förändringen inte är 
statistiskt signifikant. Detta måste tolkas som att de 
flesta av dem, om de överhuvudtaget blivit ovanli
gare, minskat relativt lite (gissningsvis 20-30 % på 
fyra decennier). En förlust av 30 % av en arts 
lokaler kan tyckas vara ganska dramatisk men det 
måste tyvärr konstateras att det finns många arter 
som minskat betydligt mer än så.

För 9 av de rödlistade arterna har vi inte kunnat 
finna någon tendens till frekvensförändring trots att 
antalet fynd är tillräckligt stort för att beräkningarna 
skulle ha påvisat detta. Vi vågar påstå att ingen av 
dessa arter (sumpskräppa Rumex palustris, sand- 
glim Silene conica, riddarsporre Consolida regalis, 
spikvallmo Papaver argemone, sanddådra Camelina 
microcarpa, luktsmåborre Agrimonia procera, 
nässelsnärja Cuscuta europaea, hjärtstilla Leonurus 
cardiaca och källgräs Catabrosa aquatica) blivit 
märkbart ovanligare. Tre taxa, mellanhäxört Circaea 
x intermedia, paddfot Asperugo procumbens och 
fmgerhirs Digitaria ischaemum har t o m en ökande 
tendens och en art, odört Conicum maculatum, har 
med säkerhet blivit betydligt vanligare de senaste 
årtiondena.

Det är onekligen ganska förvånande att så få av 
de rödlistade arterna kan sägas säkert ha minskat. 
Detta gäller såväl för arterna i denna undersökning 
som för många av de akut hotade eller sårbara arter 
som förekommer i Skåne (projekt Skånes Flora, 
opublicerade data). En del av de rödlistade arterna 
är förvisso mycket sällsynta, och man kan naturligt
vis med visst fog hävda att en art som är mycket 
sällsynt alltid löper en viss risk att bli utrotad av 
oförutsägbara och slumpmässiga faktorer, exploa
tering av enskilda växtlokaler etc. Ganska många 
av de ovan nämnda arterna är emellertid inte alls 
särskilt ovanliga och då kan man undra vari hoten 
mot dessa egentligen består?

Av arterna i tabell 2 är det ganska många som 
är vanligare i andra landsändar och som därför inte 
kan komma i fråga på en nationell rödlista (om de 
inte minskat lika katastrofalt i andra delar av landet). 
Vi finner det dock rimligt att en art som i Skåne 
förlorat 75-90 % av sitt lokalantal på fyra decen
nier (liksom de i tabell 2), och vars minskning inte 
har avstannat eller upphört, löper en mycket stor 
risk att snart försvinna från landskapet. Detta gäller 
även arter som ännu förekommer på ett ganska 
stort antal lokaler. På en regional hotlista borde 
därför alla dessa arter beaktas. Faktum är dock att 
på den regionala hotlistan för Skåne (projekt Skånes 
Flora 1995), som togs fram som ett komplement 
till den nationella hotlistan, finns endast två arter 
från tabell 2 med (utöver de som finns med på den 
nationella listan), nämligen åkerrättika Raphanus 
raphanistrum och mossviol Viola epipsila.

Det är uppenbart att vi vet alldeles för lite om 
vilka arter som verkligen har minskat i landet. 
Detta medför att de uppställda rödlistorna fungerar 
ganska dåligt som vägvisare till vilka arter som
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Art Species
Stabilitet 

Stability (%)

majviva Primulafarinosa 57
dvärgbläddra Utricularia minor 50
skogsbingel Mercurialis perennis 46
agnsäv Eleocharis uniglumis 45
ramslök Allium ursinum 44
vispstarr Carex digitata 44
småsileshår Drosera intermedia 42
vattenfräne Rorippa amphibia 41
sandglim Silene conica 40
underviol Viola mirabilis 40
grusviva Androsace septentrionale 40
granspira Pedicularis sylvatica 40
tätört Pinguicula vulgaris 40
vattenmärke Sium latifolium 39
smörbollar Trollius europaeus 38
dyblad Hydrocharis morsus-ranae 38
knagglestarr Carex flava 38
ängsstarr Carex hostiana 38
vitag Rhynchospora alba 38
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 

ssp. incarnata 37
backmåra Galium suecicum 36
smånunneört Corydalis intermedia 34
klockljung Erica tetralix 34
tranbär Vaccinium oxycoccos 34
plattstarr Carex disticha 34
trådstarr Carex lasiocarpa 34
kärrbräken Thelypteris palustris 33
stenbräken Cystopterisfragilis 33
spikblad Hydrocotyle vulgaris 33
rosling Andromeda polifolia 33
näbbstarr Carex lepidocarpa 33
gulplister Lamiastrum galeobdolon 32
blåsippa Hepatica nobilis 31
vildlin Linum catharticum 31
vårlök Gagea lutea 31
tuvull Eriophorum vaginatum 31
darrgräs Briza media 31
rundsileshår Drosera rotundifolia 31
hjortron Rubus chamaemorus 30
dybläddra Utricularia intermedia 30
ormbär Paris quadrifolia 30
lundvårlök Gagea spathacea 30
trindstarr Carex diandra 30
lundslok Melica uniflora 30

verkligen hotas av utrotning. Man tenderar att 
rödlista alla arter som man vet, eller åtminstone 
tror, är mycket sällsynta, utan att man frågar sig 
vari hoten mot dessa består. Som ett argument för 
att rödlista alla sällsynta arter framförs ibland 
teorin om att sällsynta arter hotas av inavelseffekter 
och andra genetiska problem. Men om en sällsynt art 
varit sällsynt under en lång tid så visar detta också 
att den klarar att reproducera sig utan att drabbas 
av dessa negativa genetiska effekter. Populations- 
genetiska modeller visar dessutom att de arter som 
riskerar att drabbas av inavelseffekter främst är 
sådana som förr varit vittspridda men plötsligt 
blivit ovanliga (Pickersgill m fl 1975, Raijmann 
m fl 1994), dvs arter som aldrig ”behövt anpassa 
sig” för att klara inavel men plötsligt utsätts för 
sådan, kanske just den typ av arter som återfinns i 
tabell 2.

Stabilitet

Allmänt
De beräknade värdena för stabilitet är i genomsnitt 
påfallande låga (medelvärde för alla arter: 12,7 %), 
vilket säkert till en del beror på det sätt på vilket 
de beräknats. Även om de ”sanna” stabilitets- 
värdena skulle vara ungefär dubbelt så höga som 
de redovisade (teoretiska beräkningar tyder på att 
detta skulle kunna vara en rimlig multiplicerings- 
faktor) får man konstatera att det stora flertalet 
arter är betydligt mindre stabila, dvs mer sprid
nings- och flyttningsbenägna, än vad man ofta tror. 
Det är lätt att tro att en klon av slåttergubbe Arnica 
montana eller en mva av ängshavre Avenula pra
tensis oftast är mycket gammal, och att arten funnits 
i hundratals år på samma lokal. Om man utgår från 
våra beräknade stabilitetsvärden och kompenserar 
för effekter av inventeringsmetodiken kommer man

Tabell 3. Arter som under perioden mellan de båda 
skåneinventeringama beräknas ha haft en stabilitet på 
över 30 %. Stabiliteten anges som den andel av lokalerna 
från den pågående inventeringen där arterna även anträf
fats vid den tidigare. Värdena är starkt påverkade av 
inkonsekvenser i inventeringsmetodik m m och de exakta 
värdena är mycket osäkra.
Species that, during the time elapsed between the two 
surveys of Scania, attained a stabilty of over 30 %. 
Stability is given as the proportion of localities in the 
ongoing survey with records also from the previous 
survey. The actual values are uncertain.



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997) Förändringar i Skånes flora 163

emellertid ändå fram till att endast ca 20 % av 
lokalerna för dessa arter varit konstanta över de 
fyra decennier undersökningen omfattar.

Inom de biotoper som studerades med avseende 
på storskaliga floraförändringar (tabell 1) har arter 
bundna till öppna kärr, mossar, ängsartad lövskog 
och vissa vattendrag i medeltal högre stabilitetsvärden 
än de i andra biotoper. Arter bundna till åkermark, 
kulturmark och vissa torrängar har lägre stabilitet 
än genomsnittet. Av tabell 3 framgår också att de 
arter som har de allra högsta stabilitetsvärdena 
nästan alla hör till öppna kärrmiljöer, mullrika 
lövskogar eller vattenbiotoper. Dessa miljöer är 
starkt fragmenterade och nybildas mycket sälllan i 
dag, varför det kanske inte är så förvånande att 
arter bundna till sådana lokaler har svårt att sprida 
sig. A andra sidan har åtminstone bland de mer 
krävande skogsväxterna långt ifrån alla arter erhållit 
höga stabilitetsvärden. En del arter har värden som 
ligger nära genomsnittet för alla arter, t ex myska 
Galium odoratum och hässlebrodd Milium effusum\ 
de förmår tydligen sprida sig relativt obehindrat i 
det moderna landskapet.

Lägst stabilitetsvärden har föga förvånande en 
lång rad ogräs och andra starkt kulturspridda arter 
i instabila miljöer. Emellertid finns även där en del 
arter som är förvånandsvärt stabila, t ex har lungrot 
Chenopodium bonus-henricus, fältarv Cerastium 
arvense, knytling Hemiaria glabra, backvial Lathy- 
rus sylvestris och småsporre Chaenorhinum minus 
alla höga stabilitetsvärden.

Det är intressant, och kanske lite förvånande, att 
ängsväxter, inklusive arter typiska för naturbetes
marker, i genomsnitt inte har märkbart högre sta
bilitet än andra växter. Man vill ju gärna tro att 
arter i sådana miljöer vuxit på samma plats sedan 
gamla tider, och således utgör en ren relikt av äldre 
tiders odlingslandskap. Ändå har t ex knägräs Dan- 
thonia decumbens, stagg Nardus strida, blåsuga 
Ajuga pyramidalis, slåttergubbe Arnica montana, 
jungfrulin Polygala vulgaris och ögontröstarna 
Euphrasia spp. stabilitetsnivåer som får betraktas 
som helt genomsnittliga. Förklaringen ligger för
modligen i att dessa arter även växer på vägkanter 
och då långt ifrån alltid utgör relikter från ett 
gammalt beteslandskap, utan faktiskt dessutom sprids 
och nyetableras i andra miljöer.

Bevarandebiologiska aspekter

Om man vill skydda och bevara en art som har 
mycket hög stabilitet så kan det räcka med att

skydda de aktuella lokalerna för att arten skall 
överleva. För arter som helt naturligt ofta flyttar till 
nya lokaler kan däremot en sådan åtgärd vara helt 
meningslös. Samtidigt är arter med liten förmåga 
att sprida sig och kolonisera nya lokaler mer sårbara 
för exploatering och förstöring av växtplatserna, 
även om man kan misstänka att sådana arter för
hållandevis väl uthärdar förändringar på lokaler 
där de är väl etablerade.

Vi har under 1900-talet gått från en nästan 
fullständigt statisk natursyn till dagens uppfattning om 
att naturen hela tiden förändras genom succession 
och genom såväl naturliga som mänskliga störningar. 
Dock verkar det som om vi fortfarande inte riktigt 
förstått i vilken omfattning naturen förändras och 
arter flyttar runt. Undersökningar som på ett säk
rare sätt kan fastställa i hur hög grad olika arter 
flyttar och sprids mellan lokaler bör definitivt 
uppmuntras, emedan kunskaper om dessa grund
läggande förhållanden i naturen är av mycket stor 
betydelse för hur vi skall ställa oss till dagens 
bevarandebiologiska problem, och för vår förstå
else av arternas invandringshistoria och spridning 
i landet.

Kännedom om olika arters stabilitet kan vara 
användbar om man vill fastställa hur vanlig en 
dåligt känd art verkligen är, men inte har möjlighet 
att genomsnoka hela landskap. Detta genom att 
stabilitetsvärdena ger en indikation på om det är 
meningsfullt att lägga ned tid på att eftersöka arten 
på gamla lokaler, eller om det är bättre att leta på 
måfå på lokaler som verkar lämpliga.

Jämförelser med andra undersökningar

Sverige

I Sverige har en undersökning av denna typ aldrig 
tidigare genomförts över ett så stort område som 
ett helt landskap. Undersökningar av floraföränd
ringar har antingen omfattat mycket begränsade 
områden eller biotoper, utgått från mer eller mindre 
osäkra och svårtolkade frekvensangivelser i gamla 
floror, eller bestått i rena återinventeringar av 
gamla lokaler för enstaka arter. Den sistnämnda 
typen av undersökningar kan ge en starkt miss
visande bild av frekvensförändringar. T ex dömdes 
paddfot Asperugo procumbens, hjärtstilla Leonurus 
cardiaca och bosyska Ballota nigra av Svensson & 
Wigren (1987, 1984b resp 1984a) ut som starkt 
minskande och utdöende i Skåne. Vår undersökning 
visar inte på någon minskning av dessa arter, och 
de är definitivt inte utdöende; bosyska har redan
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rapporterats från bortemot 300 lokaler under den 
pågående inventeringen. Att dra slutsatser enbart 
genom återinventering av gamla lokaler är alltså 
direkt olämpligt; de flesta arter flyttar på sig be
tydligt oftare än vad man ibland vill tro. Vid 
återbesök på gamla lokaler kan man inte förvänta 
sig att återfinna sådana flyttningsbenägna arter på 
mer än några av lokalerna. Återfyndsfrekvensen 
beror mer på en arts naturliga egenskaper vad 
gäller förmåga till spridning och nykolonisation än 
på huruvida den minskat eller ökat i frekvens totalt 
i området.

Förutom några undersökningar av småområden 
varifrån data inkluderats även i denna studie (t ex 
Olsson 1994, Tyler 1994), är Oredssons studie av 
florans förändring i Matteröds socken 1964-1989 
(Oredsson 1990) den enda undersökning från Skåne 
som är direkt jämförbar med den här presenterade. 
Oredsson hade härvid fördelen av att hans inven- 
teringsmetodik var betydligt mer lämpad att upp
repa än de som använts vid de stora Skåneinven- 
teringarna. Matteröd är emellertid bara en socken 
av 390 i Skåne. Det är omöjligt att dra mer gene
rella slutsatser, eller få en uppfattning om ovanligare 
arters förändring i hela landskapet, utifrån ett så 
litet område. Flertalet av de arter som rapporteras 
ha ökat i Matteröd har faktiskt även ökat i hela 
Skåne. Däremot uppvisar många av de arter som 
minskat i Matteröd inte alls någon minskande tendens 
generellt i landskapet. Några har t o m ökat i 
landskapet i stort, t ex bindvide Salix aurita, hästhov 
Tussilago farfara och alsikeklöver Trifolium hybri- 
dum.

Utlandet
Både i Nederländerna och i det forna Östtyskland har 
jämförelser mellan äldre och nyare nationella inven
teringar redovisats i moderna atlasverk (Mennema 
m fl 1980-1989 resp Benkert m fl 1996, i den 
senare är dock jämförelsen inte helt konsekvent 
genomförd). De konstaterade floraförändringarna 
i dessa länder visar stora likheter med de i Skåne. 
Det stora flertalet av de arter som minskat kraftigt 
i Skåne och som över huvudtaget förekommer i 
Nederländerna och östra Tyskland hade minskat 
kraftigt även där. Omvänt gäller att arter som ökat 
i Skåne ofta även hade ökat i Nederländerna. Av 
de 46 arter som minskat med mer än 75 % i Skåne 
(tabell 2) hade 22 arter (48 %) minskat med mer 
än 50 % i Nederländerna efter år 1950. Lika många 
uppges ha minskat kraftigt i östra Tyskland under 
samma period. Detta är mycket höga siffror med

tanke på att en del av de skånska arterna helt saknas 
i dessa länder. Till och med några av de mer 
krävande skogsväxter som går mot trenden för 
arter i denna miljö genom att ha ökat i Skåne, hade 
ökat även i Nederländerna. Detta gäller bland annat 
myskmadra Galium odoratum och skogsskräppa 
Rumex sanguineus. Men det finns också undantag: 
vittåtel Aira caryophyllea som minskat mycket 
kraftigt i Skåne hade ökat kraftigt i Nederländerna; 
arter som nickskära Bidens cemua, stubbtåg Juncus 
compressus, nattljus Oenothera biennis, dybläddra 
Utricularia intermedia, vippstarr Carexpaniculata 
och vissa sumpskogsarter har minskat (mer eller 
mindre) i Skåne men hade ökat kraftigt i Neder
länderna. Det omvända förhållandet gäller för ullört 
Filago arvensis och grönvit nattviol Platanthera 
chlorantha.

I östra Tyskland har flertalet fattigkärrsarter (som 
där aldrig varit särskilt vanliga) minskat kraftigt på 
samma sätt som i Skåne, liksom en del i Skåne 
vanliga arter med stabil frekvens, som äkta johannes- 
ört Hypericum maculatum och nysört Achillea ptar- 
mica. Generellt sett liknar ändå floraförändringarna 
i Skåne mycket de som registrerats på kontinenten. 
Detta innebär dels att det förmodligen finns gemen
samma orsaker till förändringarna, dels att det blir 
ännu tydligare att det är angeläget att försöka 
skydda och bevara de arter som minskar i Skåne, 
eftersom de förmodligen löper lika stor risk att 
utrotas från andra delar av sitt utbredningsområde. 
Ett skydd kan vara angeläget även för arter som är 
vanliga i Sverige i övrigt, eftersom det är sannolikt 
att de former av en art som förekommer i Skåne 
genetiskt har mer gemensamt med artfränder på 
kontinenten, som ju tillhör samma nemorala växt
geografiska zon som Skåne, än med artfränder i 
norra Sverige.

Förändringarnas samband med miljöfaktorer

Den analys som utfördes med hjälp av Ellenbergs 
indikatorvärden för miljöfaktorer (Ellenberg m fl 
1991) resulterade i signifikanta samband mellan de 
konstaterade frekvensförändringarna och alla sex 
miljöfaktorer när hela den undersökta artstocken 
hölls sammanslagen (tabell 4: ”alla arter”). Under 
undersökningsperioden ökade arter gynnade av 
kväve, högt pH-värde, hög temperatur och konti
nentalt klimat, medan ljuskrävande arter och arter 
som vill ha hög markfuktighet (eller växer i vatten) 
minskade mer än andra. Starkast är sambandet för 
kväve (r2 = 0,18, p < 0,001, se även fig 9).
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Tabell 4. Statistiska samband (enkel linjär regression) mellan indikatorvärden för miljövariabler (enligt Ellenberg 
m fl 1991) och medelfrekvensförändringen för grupper av arter utvalda som karaktäristiska för vissa växtmiljöer i 
Skåne. Det samband som bäst förklarar frekvensförändringen för varje artgrupp (första steget vid stegvis regression) 
är understruket. Alla samband med temperatur, kontinentalitet och kväve är positiva, med ljus och fukt negativa. 
Sambanden med pH är positiva för ”öppna kärr” och för alla arter gemensamt men negativt för ”gräsmark + öppna 
kärr”. - Förklaringar: *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. anger att inget statistiskt signifikant samband 
kunde påvisas.
Significant relationships (simple regression) between changes in frequency for groups of species and the indicator- 
values for environmental parameters (Ellenberg et al. 1991) are shown. The groups of species were representative 
of certain Scanian habitats. The environmental parameter that explains the highest proportion of the variance of the 
change in frequency (as found by stepwise regression) has been underlined for each species group. All relationships 
with temperature, continentality and nitrogen are positive, those with light and moisture are negative. pH is positively 
related to ”treeless fens” and all species together, but negatively related to ”grasslands” and ”treeless fens” when 
those categories are treated as one (”gräsmark + öppna kärr”). indicates that no significant relationship could 
be found.

växtplats för artgrupp 
habitat for species group

Ljus
Light

Temperatur
Temperature

Kontinentalitet Markfukt pH
Continentality Ground moisture

kväve (N) 
Nitrogen

skog forest - *** - *** - **

sumpskog marshy forest - * - - - ***

skog + sumpskog - *** - *** - ***

gräsmark grassland - *** - * - ***

öppna kärr treeless fens - - * - * ***

gräsmark + öppna kärr - *** ** * * ***

vattendrag watercourses - - - - - ***

öppen jord bare soil - - - - - ***

Alla arter all species * *** ** *** *** ***

Kvävefaktorn är även vid stegvis regression den 
variabel som bäst förklarar frekvensförändringarna 
(steg 1 i analysen). Sambanden med markfuktighet 
och temperatur finns kvar även då effekterna av 
samvariation med indikatorvärdena för kväve av
lägsnas, däremot ger ljus, kontinentalitet och pH 
inga signifikanta samband vid stegvis eller multipel 
regression. Troligen är de samband som kommer 
fram vid enkel linjär regression mot dessa variabler 
endast en effekt av att de samvarierar med kväve
faktorn. Kvävet verkar alltså vara den av Ellenbergs 
miljövariabler som bäst förklarar de konstaterade 
floraförändringarna i Skåne: under undersöknings
perioden ökade kvävegynnade arter medan de som 
föredrar kväve fattiga miljöer minskade.

I sökandet efter eventuella skillnader mellan de 
olika miljövariablernas betydelse för artgrupper 
sammansatta efter växtplats, gav kvävefaktorn signi
fikanta samband med konstaterade förändringar för

alla grupper (tabell 4). För alla grupper utom för 
”skog” och ”skog + sumpskog” är även kväve den 
faktor som efter stegvis regression ger den bästa 
förklaringen till förändringarna (steg 1 i analysen). 
Inom samtliga grupper är det kvävegynnade arter 
som ökat. För ”vattendrag” och ”öppen jord” är 
kväve den enda miljövariabeln av de sex som ger 
statistiskt signifikanta samband över huvud taget.

Temperaturfaktorn visar starka samband med 
artgrupperna ”skog”, ”gräsmark”, ”skog + sump
skog” och ”gräsmark -I- öppna kärr”. Värmegyn- 
nade arter har där ökat. För ”skog” är detta det enda 
signifikanta sambandet efter stegvis regression. 
För ”skog” och ”skog + sumpskog” är tempera
turen den faktor som efter stegvis regression ger 
den bästa förklaringen till förändringarna (steg 1 i 
analysen)

Markfuktighetsfaktorn har samband med föränd
ringarna för artgrupperna ”gräsmark” och ”skog
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+ sumpskog”. Fuktälskande arter har där minskat. 
Sambanden kvarstår även sedan effekten av kväve 
eliminerats. Denna faktor tycks emellertid i samt
liga fall vara av mindre betydelse än kvävefaktorn 
(kommer ut som steg 2 eller steg 3 vid stegvis 
regression).

Kontinentalitetsfaktom är positivt korrelerad med 
förändringarna för artgrupperna ”öppna kärr” och 
”gräsmark + öppna kärr”. Arter gynnade av konti
nentala förhållanden har där ökat. Sambanden för
klarar emellertid endast en liten del av de skedda 
förändringarna och tycks vara av underordnad 
betydelse.

Indikatorvärdena för pH-faktom ger endast svagt 
signifikanta samband (0,01 < p < 0,05) med 
förändringarna för artgrupperna ”öppna kärr” och 
”gräsmark + öppna kärr”. Inom ”öppna kärr” är 
det arter som kräver sur mark (lågt pH) som 
minskat mest medan det inom ”gräsmark + öppna 
kärr” + är dessa arter som ökat. Dessa samband 
kvarstår ej vid stegvis eller multipel regression.

Ljusfaktom slutligen visar inga signifikanta sam
band med frekvensförändringarna för någon grupp.

Orsaker till förändringarna

Det verkar troligt att utdikning och igenväxning har 
varit viktiga faktorer bakom den katastrofala minsk
ning av många arter bundna till kärr- och mossar. 
För de som är bundna till ängs- och gräsmarker 
skulle man kanske också kunna skylla den generella 
minskningen på igenväxning och upphörd hävd, 
vilket dock inte alls förklarar varför arter i olika 
typer av gräsmarker drabbats så olika. Exempelvis 
är det arter i stäppartade torrängar och fuktheds- 
miljöer som minskat mest trots att det är i sådana 
torra, respektive mycket fattiga, miljöer som det 
borde vara svårast för skog att etablera sig. Skogs- 
växterna (inklusive de i sumpskogar) tycks gene
rellt sett vara ungefär lika vanliga nu som förr, men 
de mest näringsrika ängslövskogarna hyser många 
arter som minskat, vilket det kanske ligger närmast 
till hands att skylla på försurningen. För växter i 
och vid vattendrag tycks det emellertid vara tvärt 
om: arter i de fattigaste och suraste miljöerna har 
minskat mest. Växter i olika miljöer verkar alltså 
ha påverkats av helt olika miljöförändringar och 
utsatts för helt olika typer av hot.

Kvävet verkar ha haft en avgörande betydelse 
för de floraförändringar som ägt rum i Skåne de 
senaste årtiondena. Av de miljövariabler som be
handlas av Ellenberg m fl (1991) ger kvävet de

överlägset starkaste sambanden. Oavsett i vilken 
typ av miljö de växer har kvävegynnade arter ökat 
mest och arter som missgynnas på kväverikare 
mark gått tillbaka. Detta överensstämmer väl med 
tabell 1, där det framgår att arter i de kväverika 
biotoperna alm-/asksumpskog, eutrofa vattendrag 
och kulturmark klarat sig bäst, medan arter i mycket 
kvävefattiga miljöer som fukthed, högmossar samt 
fattigare och rikare kärr minskat mest. Samma 
resultat kom Oredsson (1990) fram till vid sin 
studie över floraförändringar i Matteröds socken i 
mellersta Skåne under perioden 1964-1989.

Kvävetillförseln till våra marker sker i dag genom 
direkt och avsiktlig gödsling av åkrar och betes
marker, vilket naturligtvis även påverkar intill- 
liggande marker genom avrinning. Det sker även 
en omfattande oavsiktlig kvävegödsling genom ned
fall från luften av kväve, bland annat från trafiken, 
något som tycks ha fått större konsekvenser på 
floran än vad som tidigare varit känt. Nästan alla 
de arter som i Skåne minskat mest dramatiskt, och 
numera är nästan utrotningshotade (tabell 2), är 
starkt missgynnade av kvävegödsling. Att de blivit 
så sällsynta beror troligen inte bara på att betes
markerna avsiktligt kvävegödslats utan även på att 
det bokstavligen regnar kväve.

Att temperaturen är den faktor som ger den bästa 
förklaringen av floraförändringarna i skogsmark är 
svårare att förklara. Det talas visserligen mycket 
om kommande klimatförändringar, men det finns 
inget som tyder på att klimatet redan har ändrats. 
Möjligen kan man tänka sig att det moderna ratio
nella skogsbruket kan ha gynnat värmeälskande 
arter genom att skogarna blivit glesare och hyggen 
vanligare.

Mest förvånande är nog att vi inte kunnat finna 
några säkra samband mellan floraförändringarna 
och indikatorvärdena för pH. Försurningen har ju 
bevisligen slagit hårt mot Skåne, med konstaterade 
kraftiga pH-sänkningar i framför allt skogsmark 
(Falkengren-Grerup 1987). Då det är helt klart att 
markkemin, som direkt eller indirekt styrs av surhets- 
graden, är en helt avgörande faktor för var inom 
ett givet område en art skall klara av att växa, vore 
det märkligt om denna förändring inte skulle ha 
påverkat floran. Dessutom har tidigare studier av 
skogsväxter visat att arter som kräver högt pH-värde 
minskat kraftigt i gammal skånsk skogsmark de 
senaste årtiondena (Falkengren-Grerup 1990).

Möjligen har endast en liten del av Skånes arter 
fått känna på effekterna av försurningen. Åkermark 
och kulturmarker av olika slag har förmodligen inte
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förändring

kväve (N)

Fig 9. Sambandet mellan enskilda arters frekvensförändring (i förändringsklasser där en enhet motsvarar ca 15 %) 
och Ellenbergs indikatorvärden för kväve för samma arter. Siffrorna anger antalet arter. Kvävegynnade arter (högt 
indikatorvärde) har ökat. Regressionslinjens ekvation: Y = -2,5 + 0,48 X. Sambandet är signifikant (p < 0.001).
The correlation between the change in frequency over four decades for individual species (”förändring”: one unit 
equals approximately a 15 % change) and the indicator-values for nitrogen (”kväve”) according to Ellenberg et al. 
for the same species. The figures indicate the number of species found at each point. Nitrophilous species have 
increased in abundance relative to other species. The regression equation is: Y = -2,5 + 0,48 X. The correlation is 
highly significant (p < 0.001).

blivit surare, och kulturmark i form av relativt 
basrika vägrenar har fått mycket större utbredning 
i det annars sura norra Skåne. Genom att faktorerna 
samvarierar så starkt kan vi dessutom tänka oss att 
eventuella försurningseffekter i materialet trots allt 
kan ”gömma sig” bakom effekterna av kvävet. 
Många kalkgynnade arter har dessutom funnit sig väl 
tillrätta i kulturskapade miljöer och kan därigenom 
vara lika vanliga nu som förr även om de minskat 
eller helt försvunnit från sina mer naturliga växt- 
platser i exempelvis skogsmark. Det är i vilket fall 
helt tydligt att kvävenedfallet hittills haft större 
betydelse för förändringarna i den Skånska floran 
än försurningen.

Det är värt att notera att vi inte funnit att 
effekterna av igenväxningen yttrar sig genom starka 
generella samband mellan växternas krav på ljus 
och hur de klarat sig i landskapet. Vi vill dock 
poängtera att det säkert finns enskilda arter som

påverkats kraftigt av en eller flera av miljöfakto
rerna, utan att detta kommit fram vid vår jämförelse 
av de stora artgruppernas frekvensförändringar 
med Ellenbergs indikatorvärden.

Till sist måste man komma ihåg att växtligheten 
naturligtvis påverkas av fler faktorer än de abiotiska 
faktorer Ellenberg m fl indexerat. Samspel av olika 
slag mellan olika kärlväxter och, kanske ännu 
viktigare, mellan kärlväxter och andra organismer 
- pollinatörer, svampsymbionter, parasiter och sjuk- 
domsalstrare - kan naturligtvis om de rubbas få 
mycket långtgående effekter för enskilda arter. 
Kraftiga minskningar för enstaka arter behöver 
således inte enbart bero på förändringar i arternas 
biotoper. Säkert har de organismer som en kärl
växtart är beroende av ofta helt andra krav på sin 
livsmiljö än vad växten själv har, varför växten 
även kan påverkas av förändringar i en helt annan 
biotop än den som den lever i.



Kommentarer
Av fig 3 framgår att de utvalda rutorna är mycket 
ojämnt fördelade över Skåne. Emellertid fördelar 
sig rutorna tämligen jämnt över landskapets tre 
växtgeografiska huvudzoner så som de definieras 
av Andersson & Weimarck (1996). Ungefär lika 
många rutor ligger norr om respektive söder om 
den ”biologiska skånegränsen”, vilken skiljer de 
mer eller mindre kalkpåverkade och till stor del 
uppodlade södra delarna av landskapet från de 
fattigare norra skogsbygderna (Weimarck & Wei
marck 1985, modifierad av Andersson & Wei
marck 1996). Därför vågar vi påstå att de utvalda 
rutorna i stort är representativa för Skåne i dess 
helhet. Ett undantag är dock de rena kustområdena 
vilka nästan inte alls finns representerade i materi
alet. Att havsstrandsfloran inte ingår är naturligtvis 
en brist. Å andra sidan är det en ganska liten del 
av Skånes inventeringsrutor som innehåller havs
strand, så uteslutandet av dessa innebär inte en så 
stor förvanskning av verkligheten som det först kan 
tyckas.

Det är inte orimligt att anta att den totala art- 
diversiteten varit i det närmaste konstant under den 
undersökta perioden, dvs att lika många arter minskat 
som ökat och ungefär lika mycket. Om man accep
terar detta antagande kan den relativa frekvens
förändringen för en viss art sägas motsvara dess 
verkliga minskning eller ökning i naturen. Det bör 
dock påpekas att de beräknade frekvenserna inte 
ger ett mått på en arts individantal (abundans). Det 
är emellertid inte heller antalet lokaler som avses, 
eller utbredningens storlek (antalet rutor med fynd), 
utan snarare en kombination av dessa båda. Om 
man ställer saken på sin spets skulle man kunna 
tänka sig att arter som försvunnit från många 
lokaler inom sina huvudutbredningsområden, men 
under tiden koloniserat områden där de tidigare 
inte förekom, skulle kunna erhålla ökad frekvens 
och framstå som arter som ökat. Vidare skulle det 
kunna finnas arter som minskat i individantal på 
alla lokaler men inte försvunnit från någon av dem, 
och därigenom skulle erhålla oförändrad frekvens 
trots att de totalt sett minskat.

För de flesta arter har dessa oklarheter ingen 
betydelse; de flesta arter som minskat har säkert 
gått tillbaka i både antal individ och antal lokaler, 
och dessutom fått reducerad utbredning. För vissa 
ogräsartade växter skulle man emellertid kunna 
tänka sig att individantalet minskat inom huvud
utbredningsområdet men att de samtidigt börjat

168 Torbjörn Tyler och Kjell-Arne Olsson

dyka upp som tillfälliga och kulturspridda inom 
andra delar av landskapet. För sådana arter finns 
det en risk för att vi kommit fram till att de ökat. 
Över huvud taget kan resultaten bli missvisande vid 
alla studier av denna typ för arter som minskat 
respektive ökat parallellt i olika delar av det under
sökta området. Detta blir särskilt tydligt för ruderat- 
växter och trädgårdsflyktingar.

Eftersom den tidigare inventeringen spände över 
en så lång tidsperiod finns det naturligtvis en viss 
risk för att enstaka arter förändrat sin frekvens så 
mycket redan under den pågående inventeringen att 
resultatet av vår studie påverkas. Särskilt proble
matiskt blir det om en art t ex ökat under den 
tidigare inventeringens gång för att sedan minska 
kraftigt. I så fall kan det totala antalet noteringar 
vid de två inventeringarna bli mycket missvisande, 
och beroende av tidpunkten för inventeringen av 
det område där arten har sin huvudutbredning. 
Troligen är emellertid sådana motriktade frekvens
förändringar mycket ovanliga.

Att dra slutsatser från en jämförelse med Ellen- 
bergs indikatorvärden är inte helt fritt från problem. 
Vissa skånska arter saknas i listan, och det är inte 
helt säkert att de gemensamma arterna har samma 
miljökrav i södra Tyskland som i Skåne. Statistiska 
bearbetningar erbjuder här problem dels genom att 
många arter bara tilldelats indikatorvärden för några 
av de miljöfaktorer som listan omfattar, dels genom 
att indikatorvärdena för de olika miljöfaktorerna i 
flera fall är starkt beroende av varandra. Det senare 
är i och för sig en verklig egenskap hos naturen 
(näringsrika miljöer har oftast högt pH-värde, varma 
miljöer är oftast ljusa osv), men sambanden medför 
att det ofta är svårt att särskilja effekter av enskilda 
miljöfaktorer. Slutligen kan objektiviteten och riktig
heten av de angivna indikatorvärdena ifrågasättas 
eftersom uppgifterna inte kan kontrolleras (refe
renser eller källhänvisningar saknas) - i många fall 
är det säkert frågan om rent tyckande. Trots dessa 
invändningar har vi ändå jämfört våra data på 
förändringar med Ellenbergs indikatorvärden, helt 
enkelt därför att listan är det mest fullständiga och 
mest använda hjälpmedlet av denna typ.

Eftersom ursprungsdata i sig själv säkert rymmer 
ganska stora felkällor, beroende på olika inven- 
teringsmetodik och olika inventerares rutiner, kändes 
det inte meningsfullt att utföra några mer avan
cerade statistiska tester eller att genomföra trans- 
formationer av ursprungsdata som skulle ha kunnat 
göra de statistiska testen i sig något säkrare.

SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)
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Trots att en del av de resultat som redovisas i 
denna artikel kan tyckas statistiskt säkerställda är 
utgångsmaterialet långt ifrån idealiskt. Man får 
således inte tro att alla här presenterade resultat är 
så säkra som de statistiska testerna ger vid handen; 
ingen statistisk behandling kan ta hänsyn till att 
olika inventerare inventerat olika delar av landskapet 
med olika metodik. Inte desto mindre är vi över
tygade om att denna undersökning givit långt säkrare 
resultat än alla tidigare spekulationer om arters fre
kvensförändringar. Detta är sannolikt första gången 
som man i Sverige objektivt kunnat räkna fram 
frekvensförändringar för så här många arter och 
över ett så stort område som ett helt landskap.

Tack

Denna studie ingår som en del i Projekt Skånes 
Flora och baserar sig på det mycket omfattande 
material som insamlats av hundratals frivilliga flora- 
inventerare. Vi hoppas att alla dessa känner sig 
delaktiga i, och kan ta åt sig äran av, att studien 
kunnat genomföras. Ledningsgruppen för Projekt 
Skånes Flora har bidragit med många värdeftilla 
och inspirerande synpunkter. Vi är mycket tack
samma för de frikostiga bidrag delprojektet erhållit 
från Värdsnaturfonden (WWF). Ann Smithson har 
granskat den engelska texten.
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Appendix

Relativ frekvensförändring och stabilitet för 
enskilda taxa

Här redovisas relativ frekvensförändring och stabi
litet under de senaste fyra decennierna enligt vår 
jämförelse mellan de båda skånska florainvente- 
ringarna. Eftersom invandringshistorien är av stor 
betydelse för tolkningen anges även vilka taxa som 
ursprungligen, helt eller delvis, förvildats från 
odling, samt för taxa som invandrat spontant efter 
1749 även årtal för första fyndet i Skåne (enligt Tyler 
1996). Nomenklaturen följer ”gröna listan” (Lunds 
Botaniska Förening 1990), vilken används vid den 
ännu pågående inventeringen av Skånes flora.

Den relativa frekvensförändringen anges för alla 
vilda eller naturaliserade taxa som påträffats i 
minst 5 av de 124 undersökta inventeringsrutorna. 
Förändringen avser avvikelse från ”medelarten” 
(se avsnittet ”metod”).

Stabilitet anges för taxa som noterats från minst 
10 lokaler vid den senaste inventeringen. Stabiliteten 
är beräknad som andelen av de nya fynden som 
gjorts på lokaler kända även från den gamla inven
teringen. Den genomsnittliga stabiliteten för alla 
taxa är 12,7 %. Värdena måste tolkas med försiktig
het. Man bör särskilt observera att de beräknade 
värdena alltid är avsevärt lägre än de ”sanna” och 
att taxa som ökat alltid får lägre värden än vad som 
är rimligt i förhållande till taxa som minskat.

Relative change in frequency and level of 
stability for separate taxa

This systematically arranged appendix lists relative 
change in frequency and stability over the last four 
decades, calculated by comparing the two floristic 
surveys. Taxa wholly or partially spread from culti
vation are also indicated, as is the year of the first

record in Skåne (see Tyler 1996) of taxa that have 
immigrated spontaneously after 1749.

The relative change in frequency is given for all 
indigenous or naturalized taxa that have been re
corded in at least 5 of the 124 surveyed grid-squares. 
Due to the higher effort of investigation, the ”ave
rage” taxon has been recorded in a higher number 
of grid-squares in the ongoing survey than it was 
in the survey four decades ago. The relative change 
in frequency is thus given as deviations from a 
”model-species”, with a hypothetical equal fre
quency in both surveys. As an example, the change 
in frequency for Linum catharticum was calculated 
in this way: Out of 124 grid-squares, L. catharticum 
was recorded in 44 of them in the previous survey, 
but only 13 in the ongoing survey. On average, a 
species recorded in 44 squares in the previous 
survey has been recorded in 55 grid-squares in the 
ongoing survey. Therefore, compared to the ”model- 
species” it has decreased with 42 grid-squares 
(55-13) or 42/55 = 76 %.

The level of stability at old localites is given for 
taxa recorded on at least 10 localities in the ongoing 
survey. It is calculated as the proportion of localities 
in the ongoing survey with records also during the 
previous survey. The average stability for all taxa 
is 12,7 %. This method of measuring stability is 
definitely not unproblematic, and the values given 
should be regarded as highly tentative. The values 
may, however, give some hints regarding how 
often a taxon moves to, or colonizes, a new locality. 
One has to remember that the calculated values of 
stability always are considerably lower than the 
”true” values, and that increasing taxa always 
recieves lower values than is justified compared to 
decreasing taxa.

Förklaringar. - Taxa helt eller delvis spridda frän odling: • ursprungligen odlad; (•) delvis spridd från odling; 
[•] åtminstone delvis spridd från odling (osäkert om spontan). -Frekvensförändring: 0 under 16 %; 1 16-30 %; 
2 31-45 %; 3 46-60 %; 4 61-75 %; 5 över75 %. Statistisk signifikans (fler asterisker vid högre signifikans):
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; ° ej signifikant, förändring mycket osäker. -Stabilitet: 1 mycket låg (0^4 %); 
2 låg (5-8 %); 3 normal (9-15 %); 4 hög (16-24 %); 5 mycket hög (>25 %).
Legend. - Taxa spread from cultivation: • originally cultivated; (•) partially spread from cultivation; [•] at least 
partially spread from cultivation (unceratain if at all spontaneous). - Change in frequency (”frekvensförändring”): 
0 below 16 %; 1 16-30 %; 2 31-45 %; 3 46-60 %; 4 61-75 %; 5 over 75 %. Statistical significance (chi-square 
test for deviations from the model-species): * * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; ° not significant, change very 
uncertain. - Stability (”stabilitet”): 1 very low (0-4 %); 2 low (5-8 %); 3 normal (9-15 %); 4 high (16-24 %); 
5 very high (> 25 %). - Spontaneous immigration: given as a comment, e.g. "Sentida invandrare först funnen 1918" 
= Late immigrant first recorded in 1918.
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frekvens
förändring

stabi
litet

frekvens
förändring

stabi
litet

Lycopodiaceae - lummerväxter Gymnocarpium dryopteris ekbräken ±0 3
Huperzia selago ssp. selago lopplummer ^4*** 2

Lycopodiella inundata strandlummer -5° Blechnaceae - kambräkenväxter

Lycopodium annotinum ssp. annotinum Blechnum spicant kambräken _5***
revlummer -1* 4

L. clavatum ssp. clavatum mattlummer _5*** Polypodiaceae - stensöteväxter

Polypodium vulgare stensöta ±0 3
Equisetaceae - fräkenväxter

Equisetum arvense åkerfräken +4*** 3 Pinaceae - tallväxter

E. arvense x fluviatile strandfräken +5*** 1 Picea abies ssp. abies gran (•) +4*** 1
Troligen förbigången vid den tidigare I huvudsak spridd från odling.
inventeringen. Pinus sylvestris tall +1*** 3

E. fluviatile sjöfräken ±0 4
E. hyemale skavfräken _3** Cupressaceae - cypressväxter
E. palustre kärrfräken +i° 4 Juniperus communis ssp. communis en ±0 3
E. pratense ängsfräken _2*** 4
E. sylvaticum skogsfräken ±0 3 Taxaceae - idegransväxter

Taxus baccata idegran (•) +5°
Ophioglossaceae - låsbräkenväxter I huvudsak spridd från odling.
Botrychium lunaria låsbräken _5***

Salicaceae - videväxter
Dennstaedtiaceae - örnbräkenväxter Populus tremula asp ±0 2
Pteridium aquilinum örnbräken +0 2 Salix alba vitpil • +5*** 1

Två underarter ingår. S. alba x fragilis grönpil •
+ S. fragilis knäckepil • +5*** 1

Thelyptendaceae - kärrbräkenväxter Sammanblandas ofta, endast kollektiv
Thelypteris palustris kärrbräken ±0 5 behandling möjlig.

T. phegopteris hultbräken ±0 3 S. aurita bindvide *** 2

S. caprea ssp. cap rea sälg _!*** 2

Aspleniaceae - småbräkenväxter S. caprea x viminalis häckvide (•) +5*** 1

Asplenium trichomanes svartbräken 4*** S. cinerea gråvide +2*** 2
Flera underarter ingår. S. x dasyclados sammetsvide • +5**

S. myrsinifolia svartvide +4* 3
Athyriaceae - majbräkenväxter

S. pentandra jolster ±0 4
Athyrium filix-femina majbräken +1*** 3 S. purpurea rödvide • ±0 3
Cystopteris fragilis stenbräken _2*** 5 S. repens krypvide _1*** 3
Matteuccia struthiopteris strutbräken (•) +3* 3 Två underarter ingår.

S. viminalis korgvide • +4*** 3
Aspidiaceae - träjonväxter

Dryopteris carthusiana skogsbräken ±0 3 Myricaceae - porsväxter
D. cristata granbräken _4*** 5 Myrica gale pors -i° 4
D. dilatata lundbräken + D. expansa

nordbräken +3*** 2 Betulaceae - björkväxter
Taxonomisk behandling inkonsekvent,
endast kollektiv behandling möjlig. Alnus glutinosa klibbal ±0 3

D. filix-mas träjon 2 A. incana gråal • +5** 2
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frekvens- stabi- frekvens- stabi-
förändring litet förändring litet

Betula pendula vårtbjörk *** 2 R. acetosella bergssyra ±0 4
B. pubescens ssp. pubescens glasbjörk +1*** 2 R. aquaticus hästskräppa -3°

R. crispus krusskräppa +3*** 3
Corylaceae - hasselväxter R. hydrolaphatum vattenskräppa _2** 4
Carpinus betulus avenbok (•) ±0 3 R. longifolius gårdsskräppa +0 3
Corylus avellana hassel ±0 3 R. obtusifolius tomtskräppa +2*** 3

Tre underarter ingår.
Fagaceae - bokväxter R. palustris sumpskräppa ±0 2
Fagus sylvatica bok (•) +i** 2 R. sanguineus skogsskräppa +2* 4
Quercus petraea bergek + Q. petraea

-i° 3
R. thyrsiflorus stor ängssyra ±0 4

x robur hybridek
Arten och hybriden ofta samman-

Sentida invandrare först funnen 1866.

blandade, endast kollektiv behandling 
möjlig. Chenopodiaceae - mållväxter

Q. rob ur ek ±0 3 Atriplex patula vägmålla +4*** 3
A. prostrata spjutmålla +5*** 3

Ulmaceae - almväxter Två underarter ingår.

Ulmus glabra alm (•) 4-5*** 2 Chenopodium album svinmålla
+ C. suecicum svenskmålla ±0 3

Cannabinaceae - hampväxter Arterna har inte alltid hållits isär, 
endast kollektiv behandling möjlig.

Humulus lupulus humle (•) _|_3*** 2 C. bonus-henricus lungrot -1° 5

Urticaceae - nässelväxter
C. glaucum blåmålla _i_3*** 3
C. polyspermum fiskmålla +5*** 3

Urtica dioica brännässla ±0 3 C. rubrum rödmålla +2* 1
U. urens etternässla -1* 3

Portulaccaceae - portlakväxter
Polygonaceae - slideväxter Montia fontana källört _5***
Fallopia convolvolus åkerbinda +1*** 1 Tre underarter ingår.
F. dumetorum lövbinda ±0 4
Polygonum amphibium vattenpilört ±0 3 Caryophyllaceae - nejlikväxter
Polygonum aviculare s. lat. trampört Agrostemma githago klätt -5**

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Arenaria serpyllifolia sandnarv +0 3
Cerastium arvense fältarv ±0 4P. hydropiper bitterpilört ±0 2
C. fontanum hönsarv 3±0P. lapathifolium ssp. pallidum pilört +1*** 2
C. glomeratum knipparv 2

-4*
P. lapathifolium ssp. lapathifolium

C. glutinosum klibbarvstrandpilört _5*** 3
Underarten är svåravgränsad och fel- 
bestämmningar förekommer säkert 
vilket kan ha påverkat analysen; att

C. semidecandrum vårarv
C. tomentosum silverarv • + C. arvense

±0

+5***

3

1strandpilört blivit ovanligare står dock x tomentosum (•)
tämligen klart. Dianthus deltoides backnejlika (•) +i* 4

P. minus rosenpilört +1° 1 Hemiaria glabra knytling +0 4
P. persicaria åkerpilört +2*** 1 Lychnis flos-cuculi gökblomster ±0 4
Reynoutria japonica parkslide • +5*** 1 L. viscaria tjärblomster +0 3
R. sachalinensis jätteslide • +5*** 1 Moehringia trinervia skogsnarv 4_2* * * 3
Rumex acetosa ssp. acetosa ängssyra ±0 3 Myosoton aquaticum sprödnarv +2° 1
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frekvens- stabi- frekvens- stabi-
förändring litet förändring litet

Sagina nodosa knutnarv _3*** 4 Myosurus minimus råttsvans ±0 2

S. procumbens krypnarv ±0 3 Pulsatilla vulgaris backsippa _3*** 4

S. subulata sylnarv ±0 Ranunculus acris ssp. acris smörblomma ±0 3
Saponaria officinalis såpnejlika • _i_5*** 3 R. auricomus agg. majsmörblommor +0 3
Scleranthus annuus grönknavel ±0 3 R. aquatilis vattenmöja -2°

Två underarter ingår. Felbestämningar kan ha påverkat

S. perennis vitknavel _2** 4 analysen.

±0 5 R. bulbosus knölsmörblomma _!** 3Silene conica sandglim
Sentida invandrare först funnen 1894. R. ficaria ssp. bulbifera svalört _!*** 4

S. dichotoma gaffelglim _5*** R. flammula ältranunkel ±0 3
Sentida invandrare först funnen 1865, 
men numera troligen försvunnen.

R. lingua sjöranunkel
-i°

2

+2*
R. peltatus sköldmöja 3

S. dioica rödblära 4 Felbestämningar kan ha påverkat
S. latifolia vitblära +1* 4 analysen.

S. noctiflora nattglim ±0 R. repens revsmörblomma ±0 3

S. nutans backglim +0 2 R. reptans strandranunkel -2°

S. vulgaris smällglim ±0 3 R. sceleratus tiggaranunkel +0 3

Spergula arvensis åkerspärgel +0 2 R. trichophyllus grodmöja _4***

1
Felbestämningar kan ha påverkatS. morisonii vårspärgel analysen.

Spergularia rubra rödnarv +5*** 2 Thalictrum aquilegifolium aklejruta +0 5
Stellaria graminea grässtjärnblomma ±0 3 T. flavum ängsruta -2* 4
S. holostea buskstjärnblomma _i_4*** 4 Trollius europaeus smörbollar _2*** 5
S. longifolia skogsstjärnblomma _3** 4
S. media våtarv ±0 4 Berberidaceae - berberisväxter
S. neglecta bokarv
S. nemorum ssp. glochidisperma

-1° 3 Berberis vulgaris berberis +5*** 1

sydlundarv +1° 4 Papaveraceae - vallmoväxter
S. pallida blekarv ±0 1 Chelidonium majus skelört +2*** 3
S. palustris kärrstjärnblomma -1* 4 Corydalis cava hålnunneört
S. uliginosa källarv +0 1 C. intermedia smånunneört _2** 5

C. solida stor nunneört • +4°
Nymphaeaceae - näckrosväxter Fumaria officinalis jordrök +2*** 2
Nuphar lutea gul näckros -1* 5 Papaver argemone spikvallmo ±0 3
Nymphaea alba vit näckros (•)

Två underarter ingår.
+0 4 P. dubium rågvallmo +2*** 4

P. rhoeas kornvallmo

Brassicaceae - korsblommiga

+4*** 2

Ranunculaceae - ranunkelväxter
Actaea spicata trolldruva ±0

+0
2 +3*** 4Alliaria petiolata löktrav

Anemone nemorosa vitsippa 4 _5*** 5
-1*

Alyssum alyssoides grådådra
A. ranunculoides gulsippa 4 Sentida invandrare först funnen 1823.
Aquilegia vulgaris akleja [•] +5*** i Arabidopsis suecica grustrav ±0
Calthapalustris ssp. palustris kabbleka ±0 4 Sentida invandrare först funnen 1918.

Consolida regalis riddarsporre ±0 A. thaliana backtrav _j_l*** 2

Hepatica nobilis blåsippa _2*** 5 Arabis glabra rockentrav +2** 3
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frekvens- stabi- frekvens- stabi-
förändring litet förändring litet

A. hirsuta lundtrav -i° 4 Resedaceae - resedaväxter
Armoracia rusticana pepparot • +5*** 1 Reseda luteola fargreseda +5°
Barbarea strida strandgyllen ±0 1

B. vulgaris sommargyllen +3*** 3 Droseraceae - sileshårsväxter
Två underarter ingår. Drosera anglica storsileshår —5**

Berteroa incana sandvita +2* 3 D. intermedia småsileshår 5
Brassica rapa ssp. sylvestris åkerkål ±0 1 D. rotundifolia rundsileshår _2*** 5Felbestämningar förekommer säkert 

vilket kan ha påverkat analysen.
+4° 1

Crassulaceae - fetbladsväxterBunias orientalis ryssgubbe
Sentida invandrare först funnen 1835. Sedum acre gul fetknopp +i* 3

Camelina microcarpa sanddådra +0 S. album vit fetknopp +5*** 1

Capsella bursa-pastoris lomme +0 3 Sentida invandrare först funnen 1886.

Cardamine amara bäckbräsma -1** 4 S. reflexum stor fetknopp (•) +5*

C. flexuosa skogsbräsma ±0 2 S. telephium ssp. maximum kärleksört ±0 4

C. hirsuta bergbräsma +5*** 2 S. telephium ssp. telephium röd 
kärleksört [•] +5*** 2

C. pratensis agg. ängsbräsma och Ofta sammanblandad med föregående
kärrbräsma underart vilket troligen påverkat ana-
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

lysen.

Cardaminopsis arenosa sandtrav +5*** 3 Saxifragaceae - stenbräckeväxter
Sentida invandrare först funnen 1813.

Dentaria bulbifera tandrot +0 4
Chrysosplenium alternifolium gullpudra *** 4

+0
Saxifraga granulata mandelblomma _1 *** 4Descurainia sophia stillfrö 2

-i° 4
±0

S. tridactylites grusbräcka
Erophila verna nagelört 3
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiran- Parnassiaceae - slåtterblommeväxterthoides åkergyllen +1° 2

Hesperis matronalis hesperis • +5*** 1 Pamassia palustris slåtterblomma -5***

Lepidium campestre fältkrassing +0
Grossulariaceae - vinbärsväxter

Lunar ia rediviva månviol (•) +4°
Ribes alpinum måbär (•) +5*** 2Neslia paniculata korndådra

Raphanus raphanistrum åkerrättika
-2°
-5*** 1R. nigrum svarta vinbär [•] +5***

R. rubrum coll röda vinbär (•) 
Taxonomisk behandling inkonsekvent,Rorippa amphibia vattenfräne -1° 5

R. palustris sumpfräne +5*** 1 analys ej möjlig.
R. sylvestris strandfräne +5** 2 R. uva-crispa krusbär [•] +3*** 1

Sinapis arvensis åkersenap -1* 3
Sisymbrium altissimum hamnsenap +5* 2 Rosaceae - rosväxter

Sentida invandrare först funnen 1884. Agrimonia eupatoria småborre -i° 4
S. officinale vägsenap ±0 3 A. procera luktsmåborre ±0 4
Teesdalia nudicaulis sandkrassing +0 3 Alchemilla acutiloba stjärndaggkåpa ±0 2
Thlaspi arvense penningört ±0 2 A. filicaulis ssp. filicaulis +2* 2
T. caerulescens backskärvfrö +1° En del felbestämningar av A. monticola

Sentida invandrare först funnen 1911. kan förekomma, vilket kan ha påverkat
Två underarter ingår. analysen.

T. perfoliatum vårskärvfrö -1° 4 A. glabra glatt daggkåpa +2** 2
Sentida invandrare först funnen 1918. A. glaucescens sammetsdaggkåpa +1° 3
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A. gracilis glansdaggkåpa
Troligen förut förbigången, analys 
osäker.

+5*** i

A. monticola betesdaggkåpa
En del felbestämningar av A. filicaulis 
kan förekomma, vilket kan ha påverkat 
analysen.

—2* i

A. subcrenata ängsdaggkåpa
Möjligen förut förbigången, analys 
osäker.

+5*** i

Amelanchier spicata häggmispel • ±0 3
Aphanes arvensis jungfrukam -1° 2

A. inexpectata småfruktig jungfrukam -1° 1

Cotoneaster divaricatus spärroxbär • +5**
Crataegus spp. hagtornsarter

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Filipendula ulmaria älggräs ±0 3
F. vulgaris brudbröd _2*** 4
Fragaria moschata parksmultron • 

Innefattar troligen flera allmänt miss
förstådda taxa.

_j_^*** 1

F. vesca smultron +0 2

Geum rivale humleblomster ±0 4
G. rivale x urbanum +5** 1

G. urbanum nejlikrot +1*** 3
Malus sylvestris agg. apel / vildapel 

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Potentilla anglica revig blodrot -3** 3
P. anserina ssp. anserina gåsört ±0 3
P. argentea agg. femfingerört-arter

Fem arter ingår.
+0 3

P. erecta blodrot ±0 3
P. neumanniana småfingerört -3* 3
P. norvegica norsk fingerört

Två underarter ingår.
+3** 1

P. palustris kråkklöver *** 4
P. reptans revfingerört +3*** 4
Prunus avium sötkörsbär [•] +4*** 2

P. domestica s. lat. plommon och 
krikon •
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

P. padus ssp. padus hägg +1** 3
P. spinosa slån +0 4
Pyrus communis päron • +5*** 1

frekvens
förändring

stabi
litet

Rosa spp. Ros-arter (•)
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Rubus caesius blåhallon +5*** i
R. chamaemorus hjortron ±0 5
R. fruticosus agg. björnbärsarter

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

R. idaeus hallon +1*** 3
R. saxatilis stenbär -1* 2

Sorbus aucuparia rönn ±0 3
S. intermedia oxel [•] +5*** 1

Fabaceae - ärtväxter

Anthyllis vulneraria getväppling _!** 3
Två underarter ingår

Astragalus glycyphyllos sötvedel ±0 3
Cytisus scoparius harris [•] +4*** 3
Genista pilosa hårginst -5**
Lathy rus latifolius rosenvial • +5*** 1

L. linifolius gökärt ±0 3
L. palustris kärrvial -1°
L. pratensis gulvial ±0 3
L. sylvestris backvial +0 5
L. vernus vårärt -3* 5
Lotus corniculatus käringtand ±0 2

L. pedunculatus ssp. uliginosus
stor käringtand ±0 5

Lupinus polyphyllus blomsterlupin • +5*** 1
En del eller alla uppgifter kan avse 
trädgårdshybriden L. x regalis Berg
mans.

Medicago falcata gullusern ±0 3
M. falcata x sativa mellanlusern +1° 2

M. lupulina humlelusern +1 ** 2

M. sativa blålusern • +2** 1

Melilotus alba vit sötväppling +5*** 1

M. officinalis sötväppling +0 4
Ononis repens puktörne ±0 4
Ornithopus perpusillus dvärgserradella -1° 3
Trifolium arvense harklöver +0 3
T. aureum gullklöver 3

En del felbestämningar av T. campestre 
kan förekomma, vilket kan ha påverkat 
analysen.

T. campestre jordklöver +0 3
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förändring litet förändring litet

T. dubium trådklöver +2*** 2 E. peplus rävtörel +2* 2

T. hybridum alsikeklöver [•] +5*** 1 Mercurialis perennis skogsbingel +0 5
T. medium skogsklöver +0 3
T. pratense rödklöver (•) +2*** 2 Polygalaceae - jungfrulinväxter

Minst två underarter ingår.
T. repens vitklöver +0 3

Polygala vulgaris jungfrulin _l** 3

Vicia cassubica backklöver ±0 4 Aceraceae - lönnväxter

V. cracca kråkvicker ±0 3 Acer campestre naverlönn (•) +4°

V. hirsuta duvvicker +0 3 I huvudsak spridd från odling.

V. lathyroides vårvicker -1° 3 A. platanoides lönn (•) +4*** 2

V. angustifolia sommarvicker +1** 1
A. pseudoplatanus tysklönn • +5*** 1

förr ibland sammanblandad med föl
jande vilket kan ha påverkat analysen Balsaminaceae - balsaminväxter

V. sativa fodervicker • _5*** Impatiens glandulifera jättebalsamin • 45*** 1
ofta sammanblandad med föregående 
vilket kan ha påverkat analysen

I. noii-tangere springkorn ±0 3

+0
I. parviflora blekbalsamin +5*** 2

V. sepium häckvicker 3 Sentida invandrare först funnen 1861.
V. tetrasperma sparvvicker +5** 4
V. villosa ssp. villosa luddvicker -3* Celastraceae - benvedsväxter

Euonymus europaeus benved ±0 3
Oxalidaceae - harsyreväxter

Oxalis acetosella harsyra ±0 3 Rhamnaceae - brakvedsväxter

0. fontana klöveroxalis +5*** 1 Frangula aims brakved ±0 2
Sentida invandrare först funnen 1811. Rhamnus catharticus getapel ±0 2

Geraniaceae - näveväxter Tiliaceae - lindväxter
Erodium cicutarium skatnäva ±0 3 Tilia cordata lind 41** 4
Geranium columbinum duvnäva +1° 4
G. dissectum fliknäva +1° 1 Malvaceae - malvaväxter

G. molle mjuknäva +2*** 3 Malva alcea rosenmalva [•] -1°
G. pratense ängsnäva • ±0 M. moschata myskmalva • 45*** 1

G. pusillum sparvnäva 44*** 2 M. neglecta skär kattost 45*** 1

G. pyrenaicum skuggnäva _|_^*** 1 M. sylvestris rödmalva (•) _j_5*** 3
Sentida invandrare först funnen 1828.

G. robertianum stinknäva ±0 3 Thymeliaceaea - tibastväxter
G. sanguineum blodnäva (•) -1° 4 Daphne mezereum tibast [•] 45*** 1

G. sylvaticum skogsnäva -1° 3
Clusiaceae - johannesörtsväxter

Linaceae - linväxter Hypericum humifusum dvärgjohannesört -3°
Linum catharticum vildlin _5*** 5 H. maculatum fyrkantig johannesört ±0 3
Radiola linoides dvärglin _5*** H. perforatum äkta johannesört +0 3

H. tetrapterum kärrjohannesört -1° 3
Euphorbiaceae - törelväxter

Euphorbia cyparissias vårtörel • _i_5*** 2 Violaceae - violväxter

E. helioscopia revormstörel ±0 3 Viola arvensis åkerviol ±0 3
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V. arvensis x tricolor +5*** i Oenothera biennis nattljus
Troligen förr förbigången. + O. rubricaulis pricknattljus -3* i

V. canina ssp. canina ängsviol ±0 3 Endast kollektiv behandling möjlig 
emedan pricknattljus först i sen tid

V. canina x riviniana +3* 3 uppmärksammats i området.
V. epipsila mossviol -5**
V. hirta buskviol _3** 4 Haloragaceae - slingeväxter
V. mirabilis underviol ^4*** 5 Myriophyllum alterniflorum hårslinga ±0 3
V. odorata luktviol • _l_5*** 1 M. spicatum axslinga -1° 3
V. palustris kärrviol ±0 3 M. verticillatum kransslinga -1°
V. persicifolia strandviol -5°
V. reichenbachiana lundviol _2** 3 Cornaceae - kornellväxter

V. reichenbachiana x riviniana -5° Cornus sanguinea skogskornell (•) +5 2

V. riviniana skogsviol ±0 3 C. suecica hönsbär -2* 3
V. tricolor ssp. tricolor styvmorsviol ±0 3

Araliaceae - araliaväxter
Cistaceae - solvändeväxter Hedera helix murgröna (•) ±0 4
Helianthemum nummularium solvända -3*

Två underarter ingår. Apiaceae - flockblomstriga

Aegopodium podagraria kirskål + 1 *** 4
Cucurbitaceae - gurkväxter Aethusa cynapium vildpersiljor ±0 3
Bryonia alba hund ro va • +0 Tre underarter ingår.

Angelica sylvestris strätta ±0 4
Lythraceae - fackelblomsväxter Anthriscus sylvestris hundkex ±0 3
Lythrum salicaria fackelblomster ±0 3 Apium inundatum krypfloka -5*
Peplis portula rödlånke _4*** Berula erecta bäckmärke -1* 5

Onagraceae - dunörtsväxter
Carum carvi kummin [•] _3*** 1
Chaerophyllum temulum hårkörvel +2° 4

Circaea alpina dvärghäxört _2** 2 Cicuta virosa sprängört ±0 5
C. x intermedia mellanhäxört
C. lutetiana stor häxört

+i°
+3**

3
3

Conium maculatum odört
Daucus carota ssp. carota vildmorot

+5*** 1
+0 2

Epilobium adenocaulon 
amerikansk dunört +5 * * * 1 Heracleum mantegazzianum
Sentida invandrare först funnen 1942. jättebjörnloka • +5*** 1

E. angustifolium mjölke ±0 3 H. sphondylium ssp. sibiricum 
sibirisk björnloka +0 3

E. ciliatum vit dunört +2° 1 Inklusive mellanformer (vanligast) mot
Sentida invandrare först funnen 1943. följande underart.

E. hirsutum rosendunört 3 H. sphondylium ssp. sphondylium
E. lamyi grådunört +5** 1

vit björnloka
Svårigheter i avgränsningen mot före-

-3°

E. montanum bergjohannesört ±0 1 gående underart gör analysen osäker.
E. obscurum mörk dunört +0 2 Hydrocotyle vulgaris spikblad _2*** 5
E. palustre kärrdunört ±0 3 Myrrhis odorata körvel • +5*** 3
E. parviflorum luddunört _1 ** 3 Oenanthe fistulosa pipstäkra -5**
E. roseum grendunört ±0 3 Pastinaca sativa palsternacka [•] +5*** 3
E. tetragonum kantdunört +5** 1 Peucedanum oreoselinum backsilja -4°
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P. palustre kärrsilja ±0 4 Oleaceae - syrenväxter
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga Fraxinus excelsior ask (•) + 1*** 3

bockrot ±0 3

Sanicula europaea sårläka _3** 3 Gentianaceae - gentianaväxter
Selinum carvifolia krusfrö -2° 3 Gentiana pneumonanthe klockgentiana -4**
Slum latifolium vattenmärke -1° 5

Torilis japonica rödkörvel ±0 4 Menyanthaceae - vattenklöverväxter

Menyanthes trifoliata vattenklöver _2*** 5
Pyrolaceae - pyrolaväxter

Monotropa hypopitys tallört _5*** Rubiaceae - mårväxter

Orthilia secunda björkpyrola -2* 3 Galium album stormåra +3*** 2

Pyrola minor klotpyrola ±0 2 G. album x verum +5*** 1

G. aparine snärjmåra +2*** 2
Ericaceae - ljungväxter G. bo reale vitmåra *** 4

Andromeda polifolia rosling _2*** 5 G. odoratum myska +3** 3

Arctostaphylos uva-ursi mjölon -4* G. palustre vattenmåra ±0 3
Två underarter ingår.

Calluna vulgaris ljung 3
G. saxatile stenmåra +0 3Erica tetralix klockljung 5
G. spurium ssp. vaillantii småsnärjmåra -3* 1

Ledum palustre skvattram Förr ofta felbestämd vilket kan ha
Vaccinium myrtillus blåbär +0 3 påverkat analysen.

V. oxycoccos tranbär _!*** 5 G. suecicum backmåra -4* 5

V. uliginosum ssp. uliginosum odon ** 4 G. uliginosum sumpmåra _\** 3

V. vitis-idaea lingon _!*** 3 G. verum ssp. verum gulmåra ±0 3
Sherardia arvensis åkermadd -3° 1

Empetraceae - kråkbärsväxter
Convolvulaceae - vindeväxterEmpetrum nigrum ssp. nigrum kråkbär 3
Calystegia pulchra rosenvinda • +5*** 1

Primulaceae - viveväxter C. sepium snårvinda (•) +5*** 2
Tre underarter ingår.

Anagallis arvensis rödmire +0 1
Convolvulus arvensis åkervinda +0 3

Androsace septentrionale grusviva -2° 5
Cuscuta europaea nässelsnärja ±0 2

Hottonia palustris vattenblink -1* 4
Lysimachia nemorum skogslysing -2° 3 Boraginaceae - strävbladiga
L. nummularia penningblad (•) +2* 3 Anchusa arvensis fårtunga ±0 2
L. thyrsiflora topplösa -1* 3 A. officinalis oxtunga +2** 3
L. vulgaris videört +1*** 3 Asperugo procumbens paddfot +1°

Primula farinosa majviva _5*** 5 Borago officinalis gurkört • _i_5*** 1

P. veris gullviva (•) -i* 4 Cynoglossum officinale hundtunga -i°

Trientalis europaea skogsstjärna +1** 2 Echium vulgare blåeld +3*** 2
Lithospermum arvense ssp. arvense

Plumbaginaceae - triftväxter sminkrot -2° 1

Armeria maritima tritt -i° 4 Myosotis arvensis åkerförgätmigej +0 3
Två underarter ingår. M. discolor brokförgätmigej -1* 2
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M. laxa ssp. caespitosa sump- 
förgätmigej +2** 2

M. ramosissima backförgätmigej ±0 3
M. scorpioides äkta förgätmigej ±0 3
M. strida vårförgätmigej ±0 3
M. sylvatica skogsförgätmigej • +5*** 2

Pulmonaria obscura fläckig lungört 
+ P. officinalis lungört -1° 5
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
endast kollektiv behandling möjlig.

Symphytum spp. vallörts-arter • +5*** 3
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
endast kollektiv behandling möjlig.
Tre taxa ingår: S. asperum S. officinale 
och S. x uplandicum.

Callitrichaceae - lånkar

Callitriche spp. lånke-arter 
Taxonomisk behandling inkonsekvent 
och talrika felbestämningar, analys ej 
möjlig.

Lamiaceae - kransblommiga

Ajuga pyramidalis blåsuga ±0 2

A. reptans revsuga [•] +5*
Ballota nigra ssp. nigra bosyska +0 3
Galeopsis bifida toppdån ±0 1
G. ladanum mjukdån _4*** 3
G. speciosa hampdån ±0 3
G. tetrahit pipdån _i_l*** 1
Glechoma hederacea jordreva +0 4
Lamiastrum galeobdolon gulplister _!** 5
Lamium album vitplister +2*** 4
L. amplexicaule mjukplister +2** 2

L. hybridum flikplister
Kan förr ha varit något förbigången.

+4** 1

L. purpureum rödplister ±0 3
Leonurus cardiaca hjärtstilla

Två underarter ingår.
±0

Lycopus europaeus strandklo 4-1 *** 2

Mentha aquatica vattenmynta
Ibland sammanblandad men M. x verti- 
cillata vilket kan ha påverkat analysen.

-i* 1

M. arvensis åkermynta
Ibland sammanblandad med M. x verti- 
cillata vilket kan ha påverkat analysen.

+0 2

M. spicata grönmynta • +4°

frekvens- stabi- 
förändring litet

M. x verticillata kransmynta +5*** i
Troligen ibland missuppfattad och förbi
gången vilket kan ha påverkat analysen.

Origanum vulgare kungsmynta (•) -2°
Prunella vulgaris brunört ±0 3
Satureja acinos harmynta _2** 4
S. vulgaris bergmynta 3
Scutellaria galericulata frossört ±0 3
Stachys arvensis åkersyska -3* 1

S. palustris knölsyska *** 2

S. sylvatica stinksyska ±0 3
Thymus serphyllum backtimjan _2*** 5

Solanaceae - potatisväxter
Datura stramonium spikklubba +2°
Hyoscyamus niger bolmört -4*
Lycium chinense bredbladigt bocktörne • +5*** 1

Nicandra physalodes ballongblomma • +5°
Solanum dulcamara besksöta ±0 3
S. nigrum nattskatta 2

Scrophulariaceae - lejongapsväxter
Chaenorhinum minus småsporre ±0 5

Sentida invandrare först funnen 1822.
Digitalis purpurea fingerborgsblomma • +5*** 1

Euphrasia micrantha ljungögontröst _5***

E. nemorosa grå ögontröst _2*** 2

E. strida var. brevipila vanlig ögontröst 2

E. strida var. strida uddögontröst —5**
E. strida var. tenuis späd ögontröst _5***

Lathraea squamaria vätteros _3**

Linaria repens strimsporre +5*** 1
Sentida invandrare först funnen 1886.

L. vulgaris gulsporre ±0 2

Melampyrum cristatum korskovall —5**
M. pratense ängskovall ±0 3
M. sylvaticum skogskovall _2** 4
Odontites spp. rödtoppa-arter _2** 4

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
endast kollektiv behandling möjlig.

Pedicularis palustris kärrspira _5***

P. sylvatica granspira _5*** 5
Rhinanthus minor ängsskallra ±0 2

R. serotinus höskallra _4*** 1
Tre underarter ingår
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Scrophularia nodosa flenört +i*** 3 Sambucus nigra fläder • +4*** 3

Verbascum nigrum mörkt kungsljus +i** 4 S. racemosa druvfläder • +5*** 1

V. speciosum praktkungsljus • +5° Symphoricarpus albus snöbär • +5*** 1

V. thapsus kungsljus [•] +5*** 1 Viburnum opulus olvon ±0 4
Veronica agrestis åkerveronika ±0 1

V. anagallis-aquatica vattenveronika ±0 1 Adoxaceae - desmeknoppsväxter

V. arvensis fältveronika ±0 3 Adoxa moschatellina desmekopp _2*** 4

V. beccabunga bäckveronika ±0 4
Valerianaceae - vänderotsväxter

V. chamaedrys teveronika +0 3

V. filiformis trådveronika +5*** 1 Valeriana dioica småvänderot _!*** 5

Sentida invandrare först funnen 1939. V. officinalis läkevänderot +i° 4

V. hederifolia murgrönsveronika +3*** 2 V. sambucifolia flädervänderot ±0 3
Två underarter ingår. Två underarter ingår.

V. montana skogsveronika -2° Valerianella locusta vårklynne —3*

V. officinalis ärenpris ±0 2

V. opaca luddveronika +5* 1 Dipsaceae - väddväxter

V. persica åkerveronika +1* 3 Dipsacus strigosus sträv kardvädd +5°
Sentida invandrare först funnen 1820. Sentida invandrare först funnen 1823.

V. polita glansveronika +3° Knautia arvensis åkervädd ±0 2

V. scutellata dyveronika ±0 3 Scabiosa canescens luktvädd -3°

V. serpyllifolia majveronika ±0 3 S. columbaria fältvädd

V. spicata axveronika -3* Succisa pratensis ängsvädd _!** 3

V. triphyllos klibbveronika —3* 1

V. verna vårveronika ±0 2
Campanulacae - klockväxter

Campanula glomerata toppklocka [•] +5*** 1
Lentibulariaceae - tätörtsväxter C. latifolia hässelklocka ±0 5

Pinguicula vulgaris tätört _5*** 5 C. persicifolia stor blåklocka (•) +1* 3

Utricularia australis sydbläddra C. rapunculoides knölklocka • +5*** 1
+ U. vulgaris vattenbläddra _3** 1 C. rotundifolia liten blåklocka ±0 3
Taxonomisk behandling inkonsekvent,
endast kollektiv behandling möjlig. C. trachelium nässelklocka +0 5

U. intermedia dybläddra _4*** 5 Jasione montana blåmunkar ±0 3

U. minor dvärgbläddra _3** 5
Lobeliaceae - lobeliaväxter

Plantaginaceae - grobladsväxter Lobelia dortmanna notblomster -4*

Littorella uniflora strandpryl _4**
Asteraceae - korgblommiga

Plantago lanceolata svartkämpar ±0 3

P. major groblad ±0 2 Achillea millefolium rölleka ±0 3

Tre underarter ingår. A. ptarmica ny sört ±0 3

P. media rödkämpar +0 4 Antennaria dioica kattfot _5***

Anthemis arvensis åkerkulla _!*** 3
Caprifoliaceae - kaprifolväxter A. tinctoria färgkulla +0 2
Linnaea borealis linnea _3*+ 4 Sentida invandrare först funnen 1822.

Lonicera periclymenum vildkaprifol (•) +5*** 2 Arctium lappa stor kardborre -3°

L. xylosteum skogstry ±0 4 A. minus liten kardborre +0 3
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frekvens- stabi- 
förändring litet

A. nemorosum lundkardborre
A. tomentosum ullig kardborre 
Arnica montana slåttergubbe 
Arnoseris minima klubbfibbla 
Artemisia absinthium malört •
A. campestris ssp. campestris fältmalört
A. vulgaris gråbo 
Bellis perennis tusensköna 
Bidens cernua nickskära
B. tripartita brunskära 
Carduus acanthoides piggtistel
C. crispus krustistel
Carlina vulgaris spåtistel 

Tre underarter ingår.
Centa urea cyanus blåklint 
C. jacea rödklint 
C. seabiosa väddklint 
Chamomilla recutita kamomill
C. suaveolens gatkamomill 

Sentida invandrare först funnen 1867.
Chrysanthemum segetum gullkrage 
Cicerbita macrophylla parksallat •
Cichorium intybus cikoria 
Cirsium acaule jordtistel 
C. arvense åkertistel 
C. helenioides borsttistel 
C. oleraceum kåltistel 
C. palustre kärrtistel 
C. vulgare vägtistel 
Conyza canadensis kanadabinka 

Sentida invandrare först funnen 1828.
Crepis capillaris grönftbbla 

Sentida invandrare först funnen 1867.
C. paludosa kärrfibbla 
C. tectorum klofibbla 
Erigeron acer ssp. acer gråbinka 
Eupatorium cannabinum hampflockel 
Filago arvensis ullört
F. minima spenslig ullört
Galinsoga ciliata hårgängel 

Sentida invandrare först funnen 1932.
G. parviflora gängel 

Sentida invandrare först funnen 1885.
Gnaphalium sylvatieum skogsnoppa

frekvens
förändring

stabi
litet

G. uliginosum sumpnoppa +i** 2

Helichrysum arenarium hedblomster _2*** 4
Hieracium aurantiaeum rödftbbla [•] 

Sentida invandrare först funnen 1870.
+5*** 1

H. lactucella revfibbla -i* 1

H. pilosella gråfibbla +i** 3
Fl. spp. (exklusive ovanstående) 

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Hypochoeris glabra åkerfibbla -3° 3
H. maeulata slåtterfibbla _5***

H. radicata rotfibbla +0 2

Lactuca serriola taggsallad
Sentida invandrare först funnen 1820.

+5*** 1

Lapsana communis ssp. communis harkål +2** 3
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis 

höstfibbla 2

L. hispidus sommarfibbla _2*** 3
Leucanthemum vulgare prästkrage (•) +1 *** 3
Matricaria perforata baldersbrå +2*** 1

Mycelis muralis skogssallat +2*** 3
Onopordum acanthium ulltistel [•] -i°
Petasites albus vitskråp +0

P. hybridus pestskråp +1° 4
Scorzonera humilis svinrot *** 3
Senecio jacobea ssp. jacobea stånds ±0 4
S. sylvatieus bergkorsört _i_2*** 2

S. vernalis vårkorsört
Sentida invandrare först funnen 1864.

±0 3

S. viscosus klibbkorsört
Sentida invandrare först funnen 1835.

+5*** 3

S. vulgaris korsört ±0 2

Serratula tinetoria ängsskära —3*
Solidago canadensis 

kanadensiskt gullris • +5*** 1

S. gigantea höstgullris • +5*** 2

S. virgaurea ssp. virgaurea gullris +i* 2

Sonchus arvensis åkermolke ±0 2

S. asper svinmolke +5*** 2

S. oleraceus kålmolke +3*** 2

Tanacetum parthenium mattram • +5*** 1

T. vulgare renfana
Taraxacum spp. maskrosor

+5*** 2

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

+0 1

+2** 2
* * * ß

-2° 1
+ 1° 1

±0 4
±0 3
+1** 3

* * * 3

±0 3
-1°
+3*** 3
_g***

_2*** 3

** 3

±0 4
+2* 1
+1*** 3

-1° 2
+5*** 1
-1° 3
_3*** 4

+1** 2
-1° 5
±0 5
±0 3
+1*** 2

+5*** 2

+5*** 1

±0 5
_1** i

-1** 3
-1° 5
+3*** 2
_2*** i

+5*** 1

+5** 1

+1* 2
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frekvens
förändring

stabi
litet

frekvens
förändring

stabi
litet

Telekia speciosa strålöga • ±0 Iridaceae - irisväxter
Tragopogon pratensis ängshaverot +i* 3 Irispseudacorus svärdslilja +0 4

Två underarter ingår.
Tussilago farfar a hästhov + 1*** 3 Orchidaceae - orkidéer

Trilliaceae - ormbärsväxter
Corallorhiza trifida korallrot +i° 3
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Paris quadrifolia ormbär ** 5 ängsnycklar _3*** 5
D. maculata ssp. fiichsii skogsnycklar +0

Convallariaceae - konvaljeväxter D. maculata ssp. maculata Jungfru
Convallaria majalis liljekonvalj ±0 3 Marie nycklar ^*** 5
Maianthemum bifolium ekorrbär +1*** 2 D. majalis majnycklar -1° 2
Polygonatum multiflorum storrams +1* 4 Epipactis helleborine skogsknipprot -2° 4
P. odoratum getrams _3** 2 E. palustris kärrknipprot _5***

P. verticillatum kransrams ±0 5 Listera ovata tvåblad _3*** 4
Neottia nidus-avis nästrot -4°

Asparagaceae - sparrisväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar -1° 5
Asparagus officinalus sparris [•] ±0 5 Platanthera bifolia nattviol 3

P. chlorantha grönvit nattviol +2*** 3
Anthericaceae - sandliljeväxter
Anthericum ramosum liten sandlilja -4° Araceae - kallaväxter

Acorus calamus kal mus +0 5Hyacinthaceae - hyacintväxter
Calla palustris missne _!** 4

Ornithogalum angustifolium
morgonstjärna • +5*** 1

Lemnaceae - andmatsväxter
0. nutans aftonstjärna • ±0

Lemna gibba kupandmat +2°
Alliaceae - lökväxter L. minor andmat ±0 3

Allium oleraceum backlök ** 3 L. trisulca korsandmat -1* 3

A. schoenoprasum gräslök • +5*** 1 Spirodela polyrhiza stor andmat +1° 1

A. scorodoprasum skogslök ±0 1
Butomaceae - blomvassväxterA. ursinum ramslök ±0 5
Butomus umbellatus blomvass —2* 3

Amaryllidaceae - amaryllisväxter
Narcissus pseudonarcissus påsklilja • +5*** i Alismataceae - svaltingväxter

Flera sorter, delvis av hybridursprung. Alisma plantago-aquatica svalting ±0 3
Sagittaria sagittifolia pilblad -2°

Melanthiaceae - myr liljeväxt er
Narthecium ossifragum myrlilja _3** 4 Hydrocharitaceae - dybladsväxter

Elodea canadensis vattenpest +0 1
Liliaceae - liljeväxter Sentida invandrare först funnen 1881.
Gagea lutea vårlök _!** 5 Hydrocharis morsus-ranae dyblad -2** 5
G. minima dvärgvårlök ±0
G. pratensis ängsvårlök +0 Scheuchzeraceae - kallgräsväxter

G. spathacea lundvårlök _3*** 5 Scheuchzeria palustris kallgräs /|***



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997) Förändringar i Skånes flora 183

frekvens
förändring

stabi
litet

Juncaginaceae - sältingväxter
Triglochin palustris kärrsälting _4*** 5

Potamogetonaceae - nateväxter

Potamogeton alpinus rostnate ±0 1
P. berchtoldii gropnate _3**

P. crispus krusnate -i° 1
P. gramineus gräsnate —3*
P. natans gäddnate +i* 3
P. obtusifolius trubbnate -3°
P. pectinatus borstnate ±0

P. perfoliatus ålnate ±0 3
P. polygonifolius bäcknate -1° 1

Najadaceae - najasväxter

Najas flexilis sjönajas
Nu blott känd från en lokal.

—5**

Sparganiaceae - igelknoppsväxter
Sparganium emersum igelknopp ±0 3
S. erectum stora igelknoppar

Fyra underarter ingår.
+0 3

S. glomeratum gyttrad igelknopp _5***

S. natans dvärgigelknopp _3** 3

Typhaceae - kaveldunsväxter

Typha angustifolia smalkaveldun +0 4

T. latifolia bredkaveldun ±0 3

Juncaceae - tågväxter
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpino- 

articulatus torvtåg _4*

J. alpinoarticulatus ssp. nodulosus 
myrtåg -5*

J. articulatus ryltåg ±0 4
J. bufonius vägtåg + J. minutulus 

pysslingtåg
Endast kollektiv behandling möjlig 
emedan pysslingtåg först i sen tid 
uppmärksammats i området.

±0 1

J. bulbosus löktåg +0 3
J. compressus stubbtåg _3*** 3
J. conglomeratus knapptåg ±0 3
J. effusus veketåg ±0 3

J. filiformis trådtåg +0 3

frekvens-
förändring

stabi
litet

J. squarrosus borsttåg _2*** 3
J. tenuis syl tåg +5*** 1

Sentida invandrare först funnen 1918.
Luzula campestris knippfryle +0 3
L. multiflora ssp. multiflora ängsfryle +1** 3
L. pilosa vårfryle ±0 3

Cyperaceae - halvgräs
Blysmus compressus plattsäv
Carex acuta vasstarr ±0 3
Carex acutiformis brunstarr _2*** 3
C. appropinquata tagelstarr _4***

C. arenaria sandstarr ±0 3
C. canescens gråstarr +0 3
C. caryophyllea vårstarr _2** 3
C. cespitosa tuvstarr -2° 5
C. demissa grönstarr _!** 2
C. demissa x lepidocarpa -5**
C. demissa x hostiana -5***
C. diandra trindstarr -5*** 5
C. digitata vispstarr _3*** 5
C. dioica nålstarr _5***

C. disticha plattstarr -r 5
C. divulsa långstarr ±0 3
C. echinata stjärnstarr ±0 3
C. elata bunkestarr +0 4
C. elongata rankstarr 4
C. ericetorum backstarr —3* 3
C. flacca slankstarr -i° 4
C. flava knagglestarr _5*** 5
C. hartmanii hartmanstarr ±0
C. hirta grusstarr +0 3
C. hostiana ängsstarr -5*** 5
C. lasiocarpa trådstarr _3*** 5
C. lepidocarpa näbbstarr 5
C. limosa dystarr -2** 5
C. magellanica sumpstarr _3**

C. montana lundstarr _4*** 4
C. muricata ssp. lamprocarpa snårstarr +3*** 3

Ibland förväxlad med C. spicata vilket 
kan ha påverkat analysen.

C. nigra hundstarr _!*** 4
C. ovalis harstarr ±0 3
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frekvens
förändring

stabi
litet

C. pallescens blekstarr ±0 2

C. panicea hirsstarr _!*** 4

C. paniculata vippstarr _2** 5

C. pauciflora taggstarr _5***

C. pilulifera pillerstarr +1** 2

C. pseudocyperus slokstarr ±0 5

C. pulicaris lopp starr _5*** 5

C. remota skärmstarr ±0 4

C. riparia jättestarr -2°
C. rostrata flaskstarr *** 4

C. serotina ärtstarr 1
Två underarter ingår.

C. spicata piggstarr *** i
Ibland förväxlad med C. muricata 
vilket kan ha påverkat analysen.

C. sylvatica skogsstarr ±0 4

C. vesicaria biåsstarr ±0 4

Cladium mariscus ag ±0 5

Eleocharis acicularis nålsäv _4***

E. mamillata veksäv ^***

E. multicaulis dysäv -5**
E. palustris knappsäv _!*** 3

Två underarter ingår.
E. quinqueflora tagelsäv _5***

E. uniglumis agnsäv _4*** 5

Eriophorum angustifolium ängsull *** 4

E. gracile kärrull -5**
E. latifolium gräsull -5***
E. vaginatum tuvull -1** 5

Isolepis setacea borstsäv -3°
Rhynchospora alba vitag _^*** 5

R. fusca brunag _5***

Schoenoplectus lacustris säv +0 4

S. tabernaemontani blåsäv +5* 4

Scirpus sylvaticus skogssäv -i** 3

Trichophorum alpinum snip -5**
T. cespitosum ssp. cespitosum tuvsäv 5

T. cespitosum ssp. germanicum hedsäv -5*

Poaceae - gräs

Agrostis spp. ven-arter
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

Air a caryophyllea vittåtel -5***

frekvens- stabi- 
förändring litet

A. praecox vårtåtel -3*** 4

Alopecurus aequalis gulkavle -3*
A. geniculatus kärrkavle +1*** 2

A. pratensis ängskavle (•) +3*** 3
Anthoxanthum odoratum ssp. odoratum 

vårbrodd ±0 3
Apera spica-venti åkerkösa -2*** 2

Arrhenatherum elatius knylhavre +0 2
Avenula pratensis ängshavre -1° 3
A. pubescens luddhavre _i** 3

Brachypodium sylvaticum lundskafting ±0 4
Briza media darrgräs -3*** 5

Bromus arvensis renlosta _5***
B. benekenii strävlosta -1°
B. hordeaceus ssp. hordeaceus luddlosta ±0 3
B. inermis foderlosta • +5*** 3

B. sterilis sandlosta +5* 3
Sentida invandrare först funnen 1769.

B. tectorum taklosta +4** 4
Sentida invandrare först funnen 1834.

Calamagrostis arundinacea piprör ±0 4
C. canescens grenrör +0 3
C. epigeios bergrör +2** 3

Catabrosa aquatica kallgräs ±0
Corynephorus canescens borsttåtel -1° 4
Cynosurus cristatus kamäxing ±0 2
Dactylis glomerata ssp. glomerata 

hundäxing ±0 3
D. glomerata ssp. lobata 

ljusgrön hundäxing -3*
Felbestämningar förekommer vilket 
kan ha påverkat analysen.

Danthonia decumbens knägräs -1*** 2

Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
tuvtåtel ±0 3

D. flexuosa kruståtel ±0 3
Digitaria ischaemum fmgerhirs +2° 1
Echinochloa crus-galli hönshirs +4°
Elymus caninus lundelm ±0 3
E. repens ssp. repens kvickrot +0 2
Festuca arundinacea ssp. arundinacea 

rörsvingel +0 3
F. gigantea långsvingel +2*** 4
F. ovina ssp. ovina fårsvingel ±0 3
F. pratensis ängssvingel (•) ±0 3
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frekvens
förändring

stabi
litet

F. rubra s. lat. rödsvingel
Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

F. trachyphylla hårdsvingel ±0 3
Glyceria declinata blågrönt mannagräs _3** 2
G. fluitans mannagräs +0 3
G. maxima jättegröe ±0 5
G. plicata skånskt mannagräs -1* 2
Holcus lanatus luddtåtel +0 4
H. mollis lentåtel ±0 3
Hordeum jubatum ekorrkorn

Sentida invandrare först funnen 1898.
+5°

Koeleria glauca tofsäxing .40

Leymus arenarius strandråg -2°
Lolium multiflorum italienskt rajgräs • +4* 1
L. perenne engelskt rajgräs [•] +4*** 2
Melica nutans bergslok ±0 5
M. uniflora lundslok +0 5
Milium effusum hässlebrodd +3*** 3
Molinia caerulea blåtåtel +0 3

frekvens
förändring

stabi
litet

Nardus stricta stagg ±0 3
Phalaris arundinacea rörflen +0 3
Phleum phleoides flentimotej -2° 5
P. pratense ssp. bertolonii vildtimotej _3*** 2

Underarten är svåravgränsad och 
inkonsekventa bestämningar kan ha 
påverkat analysen.

P. pratense ssp. pratense timotej (•) +i** 3
Phragmites australis vass ±0 4
Poa annua vitgröe +1*** 3
P. compressa berggröe ±0 3
P. nemoralis lundgröe +0 4
P. palustris sengröe +0 2
P. pratensis s. lat. ängsgröe

Taxonomisk behandling inkonsekvent, 
analys ej möjlig.

P. supina trampgröe _4*** 3
Felbestämningar vanliga vilket troli
gen påverkat analysen.

P. trivialis kärrgröe +0 3
Setaria viridis grön kavelhirs _3*** 1
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Recension

Förklaringar till växtnamn

Corneliuson, J. 1997: Växternas namn. Vetenskap
liga växtnamns etymologi. Språkligt ursprung och 
kulturell bakgrund. 602 s. Wahlström & Wid
strand, Stockholm. ISBN 91-46-17102-9. Pris ca 
672 kr.

De flesta botanikintresserade lägger med tiden en 
mängd vetenskapliga namn till sitt ordförråd och 
börjar också ana vad de betyder. Växter med 
epitetet ”palustris” (palustre etc) växer ju i regel 
blött, de med ”sylvaticum” (sylvaticus, sylvatica) 
finns helst i skogen och gökblomstrets "flos-cuculi” 
får oss att ana både vad blomma och gök heter på 
latin. Många namn förblir emellertid obegripliga, 
och en latinsk ordbok räcker inte långt - åtskilliga 
vetenskapliga namn har inte alls sitt ursprung i 
latinet! I vissa floror förklaras namnen kortfattat, 
och några kortfattade namnlistor finns, t ex Ise- 
borgs Växternas latinska namn, recenserad i Svensk 
Bot. Tidskr. 90 (1996): 97. Om man velat ha en 
utförligare förklaring till de vetenskapliga namnen 
har emellertid inget nutida svenskt verk funnits att 
tillgå. Den nu utkomna Växternas namn av Jens 
Corneliuson avser att fylla denna lucka. Boken har 
synats av två recensenter: Ingegerd Fries ur språklig 
synvinkel och Stefan Ericsson ur botanisk.

Författaren, till yrket tandläkare med ett livslångt 
intresse för botanik, ägnar sig i sitt arbete främst 
åt kärlväxternas kulturhistoria, sådan den avspeg
lar sig i deras namn. Avsikten är att för varje 
släktnamn och varje artepitet ange deras etymon 
(”sanning” i den speciella betydelsen ”egentlig, 
ursprunglig innebörd”).

Författaren börjar sin inledning med en samman
fattning av växtnamnsforskningen från mitten av 
1800-talet och övergår så till att ge en bred skild
ring av växtnamnens och växtkunskapens historia 
i vår kultur, som har sina viktigaste källor i den 
antika världen. I grekiska och romerska författares 
verk kanaliseras mycken kunskap som härrör från 
gammal tid och vida kulturområden. Namngiv- 
ningen har fortsatt hand i hand med vidgad kunskap 
till våra dagar. Författaren gör ett försök att gruppera

namnen efter ursprung och bildningssätt. Så följer 
en ganska utförlig handledning till hjälp för förstå
elsen av latinska namngivningsregler och för läs
ning av boken.

Den etymologiska forskningen tog sin egentliga 
början med upptäckten av sanskrit och de indo- 
europeiska språkens inbördes släktskap, och snart 
blev det ett mode också bland botanister att härleda 
växtnamn till deras ursprung. Författaren nämner 
som den första företrädaren för modern växtnamns- 
etymologi C. G. Wittstein, författare till Etymo
logisch-botanisches Handwörterbuch, utgiven 1852. 
Tyvärr förbigår han då vår egen Elias Fries, i vars 
Botaniska utftygter ingår uppsatsen Växternas veten
skapliga namn. Akademisk stridsskrift, utgifven 
1842, med ett kapitel under rubriken ”Växtnamnens 
etymologi”. Hans polemik i skriften gäller huvud
sakligen ett tydligen rätt vildvuxet etymologiserande, 
och han höjer (nyttiga) varningsflaggor på sju 
punkter, särskilt för alltför fantasifulla utläggningar. 
Han vänder sig mot den benägenhet, som bl a 
Wittstein kritiserades för, att urskillningslöst här
leda växtnamn från keltiska språket (i romarnas 
Gallien). Fries är skeptisk mot hela forsknings
grenen; ”Vida bättre ingen etymologi alls än en 
oriktig.” Han betonar att allt etymologiserande 
”måste bygga på större historisk lärdom, filologisk 
insigt och linguistisk kunskap, än som för tillfället 
kan förvärfvas genom bruket af ett Lexicon. ” (s 237).

Men växtnamnsetymologien utvecklades vidare 
genom en rad författare, som Corneliuson nämner 
i sin inledande sammanfattning. Som ett led i 
fortsatt bearbetning får man betrakta hans eget 
arbete, som i kortfattad form behandlar ca 11 300 
vetenskapliga namn och epitet. Hans avsikt var att 
begränsa sig till nordiska växters namn, men ett 
närmare studium visar att materialet har fått ett 
mycket vidare omfång. Gränsen bakåt i tiden har 
satts till år 1500. (Därmed utesluts väl Hortus 
sanitatis, som i boktryckarkonstens barndom upp
samlade antikens botaniska vetande och utkom i 12 
upplagor före 1500. Den har dock utnyttjats av de 
följande århundradenas författare.)
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Det stora materialet rymmer namnbildningar av 
vitt skiftande ursprung och typ. För att få veta 
något om de verkligt gamla namnens etymologi har 
man god hjälp av ett vanligt etymologiskt lexikon, 
t ex Elof Hedquists gamla, pålitliga och innehålls
rika Svensk etymologisk ordbok. Bland de äldsta 
namnen finns trädens och kulturväxternas, som 
tidigt har nått spridning långt över språkgränserna. 
Man måste vara medveten om att samma namn i 
olika trakter kommit att fästas vid olika träd, gräs 
eller örter. Det är alltså givande att ta in också det 
svenska namnmaterialet i den etymologiska bilden. 
Så har gjorts ibland. Det är lätt att hitta lat. alnus 
under sv. al och lat. ulmus under sv. alm och se 
att de kan innehålla samma ordrot *al-, *el- (en 
asterisk anger här en härledd, icke belagd form). 
Med överhoppande av några mellanled kommer 
författaren raskt tillbaka till sanskrit aruna ”rödgul”. 
Han konstaterar att veden i snittet blir rödaktig, 
vilket borde vara orsak till namnet.

Minst lika värdefullt är det att söka upp quercus 
(med ordroten i indoeurop. *prkw-) under sv. fura 
eller avellana under sv. apel. Det ger en inblick i 
namnens vandringsvägar. När Corneliuson skriver 
om quercus: ”Romarna synes närmast ha fått ordet 
från norra Europa, litauiskan” och nämner perku- 
nas, namnet på åskans gud i detta språk, är det helt 
missvisande. Litauiskan har helt enkelt bevarat en 
gammal ordstam i en form nära den ursprungliga, 
i en speciell betydelse. Den utbredda ordstammen, 
som i norr återfinns i ordet fura och i söder i 
quercus måste ju vara mycket gammal och har 
kanske betecknat helt enkelt ”stort träd som ger 
virke”. Det är inte fråga om något lån. Notisen är 
inte bara meningslös utan helt oriktig och missar 
den information man kan få genom studiet av den 
språkliga bilden. Författaren fortsätter: ”Eken var 
ett heligt träd, helgat åt de högsta gudarna.” Möj
ligen föresvävar honom den mest ryktbara eken i 
antiken, den i Dodona, till vilken ett Zeus-orakel 
var knutet. Men i Grekland kallades eken fegös 
(inte i dorisk dialekt som felaktigt uppges, där heter 
den fagös), vilket är samma ord som bok. Däremot 
hade författaren kunnat nämna, att druidernas kult 
i Gallien tycks ha varit knuten till eken.

Exemplen quercus och fagus visar vidden av 
problemet med de gamla namnen. Det hjälper inte 
långt att göra enstaka inhopp i en ordbok och citera 
lättillgängliga och pikanta notiser. Man måste fråga 
sig, hur långt det är ändamålsenligt att gå i här
ledningen av namn, och vilka kulturhistoriska upp
lysningar som är värdefulla.

Många av namnen på de äldsta kulturväxterna 
har givit anledning till en myt, kanske berättad av 
Ovidius eller funnen hos Homeros. Man minns 
Adonis, Daphne, Calypso, Circaea, Iris, Hyakinthos 
och många andra. I många sådana fall är det fråga 
om en s k svarsmyt, då ett gammalt namn med 
dunkelt ursprung har personifierats till levande 
väsen i en fantasieggande myt. Också namngivna 
historiska personer har fått växter uppkallade efter 
sig på liknande mytartade grunder, som man ser t 
ex i berättelsen om drottning Isabellas ”smutsgula” 
kjol, som har givit upphov till växtnamnet Isabelia. 
Notisen antyder att växten är ”smutsgul”.

Men det har också hänt att en auktor har tagit 
vara på en gammal myt, när han skapade ett namn, 
som Linné gjorde, när han kallade roslingen Andro
meda. Dessa myter är roande kulturhistoriska 
notiser, som Corneliuson gärna återger, men man 
får ha i minnet att de ingenting säger om etymo- 
logien, och inte heller om växtens historia. Likaså 
är det nästan regel, att när ett ortnamn är knutet till 
en växt, så har orten fått sitt namn av växten. Så 
t ex Abella av sina nötter, Kastana av sina kastanjer. 
En stor mängd växter är uppkallade efter personer 
som på något sätt är knutna till upptäckten. De 
presenteras med biografiska notiser, som i sig 
själva utgör ett stycke kulturhistoria.

Den stora mängden vanliga epitet och en del 
släktnamn - en jämförande statistik vore intressant 
- är bildade av språkets vanliga ord och behöver 
bara en enkel översättning. Men det är lätt att 
feltolka dem. Ordet caprifolium betyder ju ”get
blad”, men förklaringen att ”växten klättrar som 
en get, och getter äter gärna bladen” är alltför 
lättvindig, av en typ som förekommer då och då 
både i folkmun och i litteraturen, t ex när man 
säger att ”kor betar av kovall”. Det kanske de gör, 
men växtens namn är en folklig uttalsform av 
”konvalje”, och man har tänkt; ”Eftersom den 
heter kovall bör den vara nyttig för kor”. Signatur
läran i folklig tappning! En jämförelse med svenskt 
namnmaterial kan här vara till nytta. Växtnamn 
med förleden bock- har en gemensam, pejorativ 
betydelse ”onyttig, steril”, t ex bockblad, ”lilje
konvaljens blad utan blomma”. Så kan det vara 
också med Lonicera caprifolium. Det ”sterila” 
ligger i att den är en ranka utan druva, en onyttig 
och dålig ranka, jämförd med vinrankan. Antikens 
syn på växter var en annan än vår. Man tänkte mera 
på nyttan än på skönhet och doft. Caprifolium kan 
duga åt getter!
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Rosmarinus översätts med ”dagg från havet”, 
men det bör inte, som Corneliuson gör, förklaras 
med att ”växten har sina lokaler i havets omedelbara 
närhet”. Det har den inte. Senare ledet bör snarare 
tolkas så att rosmarinoljan liknas vid havsdagg, 
möjligen att växten, som var eftersökt handelsvara, 
fraktas över havet och kan knytas till hamnstäder, 
t ex vid Afrikas nordkust. Hoffberg skriver 1792: 
”Fåren vid Montpellier få av Rosmarinbetet wäl 
smakligt kött.”

Sådana fel som nu har givits exempel på före
kommer alltför ofta i Corneliusons stora och ambi
tiösa arbete. Som uppslagsbok kommer den att 
anlitas mycket, av botanister för att få språkliga 
och kulturhistoriska upplysningar, av amatörer och 
en språkintresserad allmänhet. Upplysningar ur 
den kommer att vidarebefordras i andra samman
hang och leva sitt eget liv, så som sker med 
ordböcker - både de riktiga och de felaktiga. 
Skador som vållas av de senare blir svårbotade.

Man måste även ställa frågan, till vem verket 
riktar sig. För en intresserad allmänhet finns en del 
irriterande brister. Sällan ges uppgift om vilken 
växt som egentligen avses, även om man får en 
beskrivning av växtens egenskaper. Det gäller även 
artepitet som är specifika för en enda växt. I många 
fall borde ett svenskt namn kunna uppges. Auktors- 
namnet är för amatören en helt oanvändbar upplys
ning. En lista över auktorsnamnen med förkort
ningar (som borde vara enhetliga) jämte auktoremas 
årtal skulle ge värdefull upplysning både om person 
och tid för namngivningen. Man vet inte alltid om 
förklaringarna är författarens eller om de är auktorns 
motivering för namngivningen. Efter auktorns namn 
följer i presentationen namn på familjen som växten 
tillhör och antalet arter med namnet. Det säger i 
många fall ingenting, om man inte har en heltäck
ande uppsättning floror till hands - en nordisk 
räcker ingalunda.

Botanisten å andra sidan torde stå tämligen 
frågande inför en del språkliga resonemang och 
termer, trots inledande anvisningar. Utan kunskap 
om latinska och grekiska ljudförhållanden måste det 
t. ex vara obegripligt att päron på latin heter pirus, 
men på grekiska apios, och att det är samma ord! 
Författaren hänvisar ofta till namnens förekomst 
hos antika lärda som Theofrastos eller Plinius utan 
närmare förklaring. Men identifieringen av de av 
dem nämnda växterna är ofta oklar.

Corneliusons arbete är självt ett belägg för att 
växtnamnetymologien är en mångskiftande och svår
överskådlig forskningsuppgift. Det är svårt att tro

att språkliga förklaringar till alla de 11 300 växt
namnen skulle kunna vara fullständiga och korrekta. 
Kanske hade det varit motiverat att oftare avstå från 
att ge ett namn en etymologi. En fantasifull utlägg
ning kan vara roande, särskilt om den säger något 
väsentligt, men ett seriöst verk, som detta kommer 
att betraktas som, bör innehålla mer av reell infor
mation än av pikanta detaljer. Det ligger nära till 
hands att citera författaren själv i företalet, då han 
säger att ”växtnamnsetymologien skulle må väl av 
ytterligare bearbetning”. Det är ett arbete som sent 
blir färdigt.

Ingegerd Fries

En bok om växtnamnens etymologi innehåller med 
nödvändighet även en del botanik. Kunskapen om 
olika arters utseende och uppträdande varierar 
emellertid betydligt hos en läsare, så även hos en 
recensent. I många fall är det därför nästan omöj
ligt att bedöma trovärdigheten i huruvida en växts 
uppträdande eller utseende verkligen varit upphov 
till namnet - det är ju så lite man kan, egentligen. 
De botaniska avsnitten har jag därför bara läst 
slumpvis.

Urvalet av namn är Corneliusons eget, och 
känns kanske inte alltid självklart. Förutom de allra 
flesta nordiska växter finns dock överraskande 
många växter jag känner från tropikerna med, i alla 
fall nyttoväxter.

I de flesta fall har Corneliuson träffat rätt i 
texternas mer botaniska avsnitt. Jag får intrycket 
att han endast sällan har haft anledning att avvika 
från det som redan funnits att läsa i andra verk. 
De största utvikningarna jämfört med de tidigare, 
tunnare namnlistorna verkar ligga på det kultur
historiska planet, inte det botaniska. En del bota
nisk information tillkommer dock, t ex antalet arter 
(för släkten), familjetillhörigheten och skissartade 
uppgifter om utbredningen. Dessa uppgifter kanske 
kommer många amatörbotanister till nytta, men om 
man skaffar t ex Willis’ A dictionary of flowering 
plants and ferns får man dessa, och många andra 
uppgifter, om samtliga kärlväxtsläkten.

Oroande är att det inte tog särskilt lång tid att 
hitta en del botaniska missar i boken. Jag slog 
avsiktligt upp några namn som var så pass nya 
(inom den nordiska botaniken) att man kunde för
moda att Corneliuson själv forskat fram materialet.
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Det första namn jag tittade på var Gymnigritella. 
Man läser där:

Gymnigritella G. Camus fem. Orchidaceae\ 1; 
Gieravardofjället i Tångvattnet i Västerbotten, 
Sverige.
Gymnigritella = Gymnadenia + Nigritella 
En förmodad genetisk hybrid av här nämnda 
släkten. Arten har ganska nyligen hittats av den 
kände svenske fackbotanisten Olof Rune ...

[Några förklaringar: ”fem.” avser att namnet är 
feminint, ”1” att släktet innehåller en art, den geo
grafiska delen anger (enligt förordet) ”ursprungligt 
område” och den kursiva delen utgör själva här
ledningen av namnet. Övrig text är kommentarer.]

”G. Camus” (egentligen E. G. Camus) var en 
fransk botanist som dog 1915. Han beskrev släktet 
Gymnigritella efter en hybrid mellan Gymnadenia 
och Nigritella som påträffats i Alperna. Släktets 
”ursprungliga område” ovan innefattar emellertid 
endast Sverige, varför man förleds att tro att vår 
Gymnigritella runei är den första kända hybriden 
mellan Gymnadenia och Nigritella. Härav följer 
också att uppgiften att antalet arter skulle vara en 
inte kan vara riktig, växten i Alperna är inte 
identisk med vår. ”Tångvattnet” avser naturligtvis 
Tängvattnet, men Gieravardo ligger inte där utan 
vid Västansjö. Emellertid finns växten ej alls på 
Gieravardo (!), utan på fjället Rödingsnäset som 
verkligen ligger vid Tängvattnet. Tängvattnet ligger 
dock inte i Västerbotten utan i Lycksele lappmark... 
Formuleringen ”genetisk hybrid” verkar i mitt 
tycke mycket märklig, det borde väl räcka med 
”hybrid”. Sedan talas om ”arten”, utan att någon 
art har nämnts. Slutligen är uppgiften om att arten 
påträffades av Olof Rune bara delvis sann. O. Rune 
påträffade visserligen en gång i tiden kullorna på 
Rödingsnäset, men han antog då att det rörde sig 
om brunkulla Nigritella nigra. Det var i själva 
verket österrikarna Teppner och Klein som genom 
sina studier fann att populationen på Rödingsnäset 
var något annat. De gav senare den nya växten 
namnet Gymnigritella runei efter Olof Rune, Tärna
botanikens nestor.

Hylandra var ett annat namn jag slog upp. Om 
detta sägs att ”detta släktes synonym är Arabidopsis”, 
vilket ger intrycket att Hylandra är ett allmänt 
accepterat släkte och att Arabidopsis ingår i

Hylandra. I själva verket är Hylandra en synonym 
till Arabidopsis (eller Cardaminopsis eller Arabis, 
beroende på indelning) som fallit i glömska.

Åtskilliga andra exempel skulle kunna räknas 
upp, och i de flesta fall gäller det just sådana namn 
som tillkommit i senare tid, för vilka man kan anta 
att Corneliuson endast haft få, eller inga, källor till 
förfogande.

I inledningens avsnitt om ”avvikelser från nomen
klaturreglerna” och under uppslagsordet toddii 
skriver Corneliuson att arten heter Rosa toddii trots 
att reglerna föreskriver ”toddae” eftersom Emily 
Todd var en dam. Detta är att missförstå reglerna, 
i sådana här fall är det bara att skriva epitetet med 
rätt ändelse! Rosen heter alltså Rosa toddae, trots 
att den beskrevs som ”Rosa toddii”. Hela stycket 
handlar i själva verket inte om avvikelser från 
nomenklaturreglerna, utan om vanliga felskriv
ningar i strid mot reglerna.

Lättheten varmed jag hittade ovanstående, i mitt 
tycke allvarliga missar, gör att min tilltro till boken 
minskar ju mer jag läser; en misstanke innfinner 
sig snart mot de fakta som presenteras om de växter 
jag inte själv behärskar. Till detta bidrar också en 
mängd simpla slarvfel, såsom att felstava epitetet 
mitejea (står ”miteja”) när det förklaras att det 
utgör ett anagram (en omkastning) av ”je t’aime” 
(sid 19, under uppslagsordet mitejea är det dock 
rätt), eller att omtala trema över e (”e”) bara i 
samband med diftongen ”oe”, och en hel del fel 
som nog snarast är korrekturfel. Irriterande är 
också att betoningen på uppslagsorden ännu en 
gång har markerats med accenter, något som fått 
massor av amatörer genom åren att skriva ut dem, 
i tron att de hör till namnen. Många modernare sätt 
att ange uttal finns, se t ex något nyutkommet 
språklexikon, eller uppslagsverk.

Det slutliga omdömet om verket blir: ett stor
verk som kan ge mycket om man kan konsten att 
läsa kritiskt. Boken ser ut, och är uppställd, som 
ett språklexikon, en typ av uppslagsverk som man 
är van att betrakta som fullt pålitlig. Tyvärr är det 
nog inte så med Växternas namn. Man hade verk
ligen önskat att de 1000-tals nedlagda arbets
timmarna kunde ha fått krönas med vederhäftig 
faktagranskning och grundligare korrekturläsning!

Stefan Ericsson
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Svenska Botaniska Föreningen

Rapport från 1977 års botanikdagar i Blekinge

Lokal organisatör för årets botanikdagar var Fören
ingen Blekinges Flora. Under tre dagar bjöds del
tagarna på dagsexkursioner samt kvällsaktiviteter i 
form av exkursioner, föredrag och utställningar. Som 
guider medverkade Ivar Björegren, Lars Fröberg 
(ansvarig), Bengt Nilsson, Nadja Niordson, Kjell 
Petersson, Jonny Svensson, Åke Widgren och Tor
borg Woxenius.

Årsmöte i brunnsmiljö

Torsdagen den 17 juli samlades ca 75 personer på 
Ronneby brunn inför Botanikdagarna i Blekinge. På 
kvällen besöktes Naturum, som ligger i anslutning till 
brunnen, och på fredagen gjordes två kvällsturer. 
Den ena turen gick till Rörholmen strax väster om 
Ronneby hamn, med en av tre närliggande lokaler för 
smalstäkra Oenanthe lachenalii, vilka är de enda 
förekomsterna av arten i Sverige. Här sågs även 
toppfrossört Scutellaria hastifolia. Den andra turen 
gick till Brunnsparken där den rika lavfloran på 
bokarna studerades.

Årsmöte hölls lördagen den 19 juli. Enda frånfallet 
från den gamla styrelsen utgjordes av vice ordföranden, 
Mora Aronsson. Ny vice blev Margareta Edqvist. Som 
ny i styrelsen invaldes Anders Bohlin, Trollhättan. Efter 
årsmötet höll Lars Fröberg ett föredrag med titeln: 
”Blekinges nya flora på gång”. En trasig projektor 
medförde att föredraget blev avbrutet och fick avslutas 
efter hemkomsten från söndagens exkursion.

På söndagen fick deltagarna mellan två korta kvälls
turer; den ena gick till Göhalvön strax öster om Ronneby 
med den enda fastlandsförekomsten av klibbglim Silene 
viscosa, samt backsmörblomma Ranunculus polyanthe- 
mos\ den andra gick till Bastasjö, norr om Karlskrona, 
som hyser den enda nuvarande lokalen i Sverige för 
nötkörvel Conopodium majus.

Dagsexkursioner

Västra Blekinge

En dagstur gick västerut med de första stoppen vid 
södra delen av Ryssberget. Först besöktes Kopannan, 
ett bokskogsområde på Ryssbergets sydsluttning med 
mycket rik lavvegetation, vilken är avsatt för miljö
övervakning. Där sågs bl a rosa lundlav Bacidia 
rosella, liten ädellav Catinaria laureri, lunglav Loba- 
ria pulmonaria och bokvårtlav Pyrenula nitida. På 
lokalen är även den mycket sällsynta granlundlaven 
Bacidia laurocerasi funnen, men denna sågs inte. Vid 
E22:an, som går precis nedanför Kopannan, demon
strerades även grenigt kungsljus Verbascum lychnitis. 
Därefter gjordes ett stopp vid gamla E22:an i norra 
Sölvesborg med knippnejlika Dianthus armeria, och 
ett vid Jockarp på Ryssbergets SO-sluttning där 
bergbräken Oreopteris limbosperma sågs.

Efter detta visades ett par inkomna arter. Först besöktes 
den enda lokalen i Sverige för sabelvial Lathyrus incurvus 
vid ett lagerhus i Norje, där det tidigare har legat en 
stärkelsefabrik. Arten har karakteristiska blommor med 
blått segel, samt vita vingar och köl. Den har sitt ur
sprungsområde i sydvästra Asien, varifrån frön sannolikt 
har följt med importerad säd. Sabelvial hittades här första 
gången 1938 på en exkursion med Lunds Botaniska 
Förening, och fyndet finns publicerat av Hylander (1941). 
Sedan besöktes en mosse vid Brännelycke strax norr om 
Pukavik där den nordamerikanska insektsfångaren flug- 
trumpet Sarraceniapurpurea växer. Arten blev inplante
rad här 1948 av zoologen Torsten Gislén, men förekomsten 
var inte känd bland botanisterna, och den återfanns först 
1978 (Almborn 1983). Flugtrumpet synes trivas på denna 
lokal, och den täcker nu större delen av mossen.

Slutligen gick färden till Mörrumsåns mynning med 
en rik flora. Där finns bl a den sällsynta revsvaltingen 
Baldellia reptans, vilken nyligen blivit urskiljd från den 
närstående arten flocksvalting B. ranunculoides (Lind
blad & Stähl 1990). Revsvalting blev först funnen här i 
slutet av 1800-talet, och växer nu i sterila mattor på ca 
1 m djup. Den har dock gått att driva till blomning genom
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plantering av skott i krukor, vilka fått stå blött men ej 
vattendränkta. På lokalen sågs även spädnate Potamogeton 
pusillus (= P. panormitanus; enda lokalen i Blekinge), 
slamkrypa Elatine hydropiper, blomvass Butomus umbel- 
latus, pilblad Sagittaria sagittifolia, samt fyra arter av 
bläddror: dybläddra Utricularia intermedia, dvärgbläddra 
U. minor, sumpbläddra U. stygia och vatten-/sydbläddra 
U. vulgaris!neglect a.

Östra skärgärden

Nästa dagstur gick österut, först till det gamla fortet 
på Kungsholmen utanför Karlskrona, mellan Tjurkö 
och Aspö. Fortet är känt för sin park med många och 
ovanliga träd och buskar hemförda med flottans 
långresefartyg, men den har även en intressant ruderat- 
flora med ett flertal oavsiktligt inkomna arter. På 
södra vallarna sågs bl a taggkörvel Anthriscus cauca- 
lis, fågelarv Holosteum umbellatum (endast vissna 
rester), vitfryle Luzula luzuloides och parkgröe Poa 
chaixii, samt innanför vallarna strimfibbla Leontodon 
taraxacoides, murruta Asplenium ruta-muraria och 
glansveronika Veronica polita. Utanför vallarna på 
södra och västra sidan om ön växte stor haverrot 
Tragopogon dubius.

Ön har en intressant historia. För att skydda inloppet 
till den nyanlagda flottbasen i Karlskrona, anlades år 
1679 befästningar på båda sidor om Aspösund. Dynan 
på Aspö-sidan blev Drottningskär och Båkholmen på 
Tjurkö-sidan blev Kungsholmen. Man tog huggen sten 
från de raserade murarna vid befästningarna i Kristian
stad, Landskrona och Helsingborg, och kalksten från 
Öland och Gotland. Vid anläggandet av fortet utplånades 
den ursprungliga växtligheten helt förutom på en smal 
strandremsa på sydligaste udden. På 1870-talet gjordes 
en omfattande ombyggnad, då höga jordvallar lades upp 
som skydd för murverken. Fyllnadsmassorna togs från 
olika delar av Blekinge och båtar beordrades att lämna 
sin barlast på ön. Vid denna tid anlades även parken på 
ön.

Den vilda floran är mycket rik och innehåller många 
sällsynta arter. En del av dem har kommit in med 
byggnadsmaterialet vid fästningsanläggningen, medan 
andra har införts med fyllnadsmassor eller med det 
gräsfrö som vallarna besåddes med. Utvecklingen av 
floran på Kungsholms fort under 1900-talet kan man följa 
tack vare en grundlig inventering som Carl Blom utförde 
1908 (Blom 1913). I arbetet med att upprätta en land- 
skapsflora över Blekinge, har Kungsholmen inventerats 
på nytt under åren 1988-1991 av Torborg Woxenius.

Murrutan Asplenium ruta-muraria kom förmodligen 
in med det ursprungliga byggnadsmaterialet på slutet av 
1600-talet, och växer fortfarande högt upp på murarna 
runt båthamnen. Däremot har stenkrassing Hornungia 
petraea, åkermadd She rardia arvens is och esparsett 
Onobrychis viciifolia försvunnit. Den senare fanns rikligt 
på södra vallen. För övrigt finns nästan alla växter från

Bloms tid kvar. Nytillkomna är bl a foderlosta Bromus 
inermis, parkgröe Poa chaixii och vitfryle Luzula luzul
oides, liksom de olika arterna av skogsfibblor Hieracium 
grupp Silvaticiformia som blivit funna på 1900-talet efter 
Bloms tid. Alla dessa nytillskott har sannolikt införts med 
det gräsfrö som vallarna är besådda.

Den nyligen genomförda inventeringen visar att floran 
sedan början av 1900-talet utökats med ca 100 arter 
(exklusive planterade buskar och träd). De flesta arter som 
inkommit på senare tid är naturligt nog våra nu vanliga 
ogräs, men även t ex den sällsynta strimfibblan Leont
odon taraxacoides är nyfunnen. Taggkörvel Anthriscus 
caucalis, fågelarv Holosteum umbellatum och stor haverrot 
Tragopogon dubius är andra sällsyntheter, som är röd- 
listade i Sverige. Floran på Kungsholms fort är synner
ligen skyddsvärd. Det är viktigt att skötseln av i första 
hand vallarna sker på bästa sätt. Enligt uppgift har 
vallarna förr betats, bränts (tom med hjälp av eldkastare!) 
och slagits. Numera slås vallarna på förhösten. Viktigt 
är att slåttern sker med skarpa, skärande verktyg. Tack 
vare Carl Bloms noggranna inventering kan man idag få 
en bra bild av florans utveckling på Kungsholms fort 
under de senaste 80 åren. Idag finns ca 360 arter, men 
det sker en ständig förändring av artsammansättningen.

Därefter gjordes ett par stopp längs vägen på norra 
Sturkö med vittåtel Aira caryophyllea, dvärgjohannesört 
Hypericum humifusum, ädelmynta Mentha x gentilis, 
flikros Rosa obtusifolia, bägarnattskatta Solanum physali- 
folium och ekorrsvingel Vulpia bromoides. På många 
ställen i Blekinge kan man även finna intermediära typer 
mellan flikros och nyponros R. dumalis, samt mellan 
flikros och stenros R. canina. Dessa har visat sig vara 
hybrider enligt bestämningar gjorda av Ulf Malmgren. 
Typisk flikros karakteriseras av att ha glandler på blad
undersidorna och på de dubbelt sågade bladkanterna, hår 
på småbladens mittnerv på undersidan, tydligt kloböjda 
taggar, samt en stiftsamling av canina-typ; även foder
bladen är tydligt glandelhåriga på de dubbelsågade kant
erna. Intermediärerna har alla glandelkaraktärer som 
flikrosen har, men saknar vanliga hår på bladundersidorna, 
har normalkrökta taggar (som hos nyponros R. dumalis 
och stenros R. canina), samt en stiftsamling av antingen 
canina-typ eller dumalis-typ.

Slutligen sågs pukvete Melampyrum arvense på Möcklö- 
halvön och röd hundrova Bryonia dioica i Lyckeby.

Östra fastlandet

Den tredje dagsturen gick också österut. Först besöktes 
ett grustag vid Jämjö. På denna lokal fanns detta år 
rikligt med den sällsynta huvudtågen Juncus capitatus, 
tillsammans med de ofta förekommande följeslagarna 
knutört Anagallis minima och dvärglin Radiola lino- 
ides, samt klubbfibbla Arnoseris minima i en åker 
strax väster om grustaget. Vi stiftade även bekant
skap med några av småarterna inom krypbjörnbären 
Rubus grupp Corylifolius (hårbjörnbär R. campto-
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stachys, spetsbjörnbär R. gothicus, blekingebjörnbär 
R. hylanderi, hasselbjörnbär R. wahlbergii och pola- 
biskt björnbär R. walsemannii). Dessutom fanns här 
nålbjörnbär R. scissus, som har ett fåtal lokaler i 
östra Blekinge.

Därefter åkte vi till Sibbaboda på ostkusten, där lunch 
intogs tillsammans med fjällnejlika Lychnis alpina, vilken 
fortfarande var i blom. Strandängarna studerades med 
bl a tagelsäv Eleocharis quinqueflora, strandtåg Juncus 
maritimus, ormtunga Ophioglossum vulgatum, bunge 
Samolus valerandi och klöverärt Tetragonolobus mariti
mus. Ett kort stopp gjordes strax söder ut vid ett bestånd av 
hybriden mellan sandstarr och ölandsstarr Carex arenaria 
x ligerica. Denna skiljer sig från både sandstarr och 
ölandsstarr på att skotten är högre, endast ett fåtal av dem 
bär på axsamlingar och dessa har en dålig fruktsättning.

En bit norrut vid en sandvall i Olsäng sågs den enda 
lokalen i Blekinge för ölandsstarr Carex ligerica. Arten 
hittades här först av Rikard Sterner på 1930-talet, och på 
herbarieark från den tiden kan man se att beståndet var 
kraftigt angipet av sotsvampar, vilket det är ännu idag.

Därefter besöktes Kümmeln strax norr om Lyckeby. 
Detta är ett hagmarksområde som under början av 1900- 
talet var en trädgård tillhörande biologilektom Emil 
Rundkwist. Trädgården innehöll många ovanliga arter, 
men förföll någon gång under 1940-talet. Den är väl
dokumenterad i och med att Rundkwist samlade belägg av 
många av de odlade arterna, vilka finns bevarade i Lunds 
Botaniska Museum. På lokalen finns fortfarande bl a 
rotkörvel Chaerophyllum bulbosum, ängsnäva Geranium 
pratense, blårapunkel Phyteuma spicatum, sommarfläder

Sambucus ebulus och häckspirea Spiraea salicifolia (i 
strikt bemärkelse) såsom naturaliserade.

Ett stopp gjordes även vid Skärva/Verstorp-området 
på fastlandet norr om Karlskrona. Vid Skärva ladugård 
växte paddfot Asperugo procumbens, blåmålla Cheno- 
podium glaucum och odört Conium maculatum. Därefter 
vandrade gruppen till Verstorp, där författaren till förra 
Blekinge-floran, Björn Holmgren, hade bott. Här växte 
den lilla grusnejlikan Gypsophila muralis i kanten av en 
skogsväg på en lokal där den varit känd sedan 1937, och 
dyker upp årligen. I området fanns också isop Hyssopus 
officinalis och kungsmynta Origanum vulgare, och hybri
den mellan liten och stor kardborre Arctium minus x 
tomentosum, som blev funnen av Thomas Karlsson och 
Erik Ljungstrand.

Slutligen sågs dvärgseradella Ornithopus perpusillus i 
vägslänten till E22:an vid Förkärla kyrka.
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