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Fig 1. En grov, egendomligt formad ek Quercus robur vid Högsäters klev på vilken nio rödlistade lavarter påträffats 
A large and strangely shaped oak on which nine redlisted, rare lichen species have been found. - Foto Tore Hagman
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Pleijel, H., Hultengren, S. & Bohlin, A. 1998: Kulturgynnade, sydliga och oceaniska växter i Halle- och Hunnebergs 
branter. [Rural, southern and oceanic plants in the cliffs of Halleberg and Hunneberg, SW Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 
561-572. Lund. ISSN 0039-646X.
In this paper we discuss the occurrence of rural plants, and plants with a southern or oceanic distribution, in the fine 
scree below the precipices of the dolerite plateaus Halleberg and Hunneberg in SW Sweden. Records are given for 
Botrychium matricariifolium and B. lunaria as well as for a large number of lichens that are rare or listed in the national 
Red Data Book. These include seven endangered species (threat category 1) and one species previously belived to be extinct 
in Sweden (Enterographa hutchinsiae). Among redlisted species favoured by mral conditions are the lichens Bactrospora 
corticola, Calicium abietinum, Gyalecta ulmi, Opegrapha illecebrosa and Schismatomma decolorans, and the rare 
moonwort Botrychium matricariifolium. Some species that later became established in the developing agricultural 
landscape are belived to have spread from natural occurrences like those discussed here. The ecological conditions on 
fine scree, i. e. high temperature, favourable light conditions, soil instability, large broad-leaved trees with long 
continuity and high moisture due to seepage, all contribute to the forming of a species-rich ecosystem where isolated 
stands of southern species are accompanied by oceanic species in addition to species typical of the agricultural landscape.
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Fig 2. Nolla blir etta. Svante Hultengren ses här identifiera 
klippzonlav Enterographa hutchinsiae, vilken vid tid
punkten för fyndet ansågs sakna aktuella lokaler i Sverige. 
- Foto Håkan Pleijel.
One of the authors, the lichenologist Svante Hultengren, 
identifying Enterographa hutchinsiae, a species which at 
the time of the discovery was considered to have no 
current localities in Sweden.

Under de senaste åren har vi studerat växtligheten i 
Halle- och Hunnebergs branter med tonvikt på före
komsten av kulturgynnade arter bland kärlväxter 
och lavar i den övre, föga kulturpåverkade delen av 
rasmarken. Under våra strövtåg bland stenblock, 
vittringsgrus och krumma lövträdsstammar har vi 
även gjort fynd av en rad andra sällsynta lavar, 
främst sådana med sydlig eller oceanisk totalutbred
ning. I denna artikel redogör vi för förekomsten av 
rutlåsbräken och låsbräken i branterna, samt för våra 
fynd av rödlistade och sällsynta, kulturgynnade, oce- 
aniska eller sydliga lavar.

Namnskicket för kärlväxter följer Karlsson (1998). 
Lavarnas vetenskapliga namn anges i enlighet med 
Santesson (1993), medan de svenska följer Moberg 
m fl (1995). Klassificeringen av lavarna med av
seende på utbredning och ekologi följer i allt väsent
ligt Almborn (1948), Degelius (1935) och Ingelög 
m fl (1993).

Sydberg, sydväxtberg eller brantberg?
De språkliga konstruktionerna ” sydberg” eller ” syd
växtberg” , som tidigare använts flitigt inom botaniken, 
är av flera skäl mindre lyckade som ekologiska eller 
naturgeografiska termer. Rent sydlig exponering är 
inte nödvändig för att de ekologiska betingelser 
skall uppstå, främst ett betydligt varmare mikro
klimat än omgivningens, som skapar förutsättningar 
för brantbergens ofta speciella flora. Detta upp
märksammades redan av Grapengiesser (1934) i 
samband med hans studier av brantberg vid norr
landskusten. Begreppet ”sydväxtberg”, som lanse
rades av Du Rietz (1954), syftar på närvaron av 
sydliga floraelement. Man blandar med ett sådant 
språkbruk ihop växtlighet och topografi på ett sätt 
som kan vara olyckligt.

Vi håller oss därför till den terminologi som 
föreslagits av Wistrand (1981), där de naturgeogra
fiska strukturerna benämns utan direkt koppling till 
vegetationen. Ett berg med en eller flera rasbranter 
blir då ett ”brantberg”. Omedelbart nedanför det 
lodräta stupet, ” hammaren”, finns en ” fin-ur” (fig 5). 
Denna är en mer eller mindre smal zon närmast 
”bergroten”, kontaktlinjen mellan hammaren och 
rasmarken eller ”uren”, där finkornigt material från 
ras i hammaren ansamlas. Vegetationen i detta parti 
är ofta rik och välutvecklad. Nedanför finuren vidtar 
”blockuren”, bestående av grövre material från rasen, 
som genom sin större rörelseenergi ofta når längre 
bort från själva stupet. Blockuren är ofta mycket 
fattig på kärlväxter, men har en rik vegetation av 
sten- och marklevande lavar och mossor på och 
mellan stenblocken. De fynd av växter som disku
teras i denna uppsats har gjorts i finuren samt i några 
fall på träd i den övre delen av blockuren.

Ursprungsmiljö för kulturgynnade arter?

Brantbergens flora har sedan länge dragit till sig 
botanisternas intresse. I första hand har sydvända 
bergsbranter i Norrland, med sina isolerade före
komster av sydliga arter, utgjort magneter för växt- 
intresserade. Redan Andersson & Birger (1912) berör 
i sitt klassiska arbete om den norrländska florans 
geografi och historia också möjligheten att ”syd- 
bergen”, dvs brantberg med mer eller mindre sydlig 
exponering, genom sin öppenhet och ett rörligt Sub
strat skulle kunna utgöra en naturlig miljö för vissa 
kulturgynnade arter, t ex toppdån Galeopsis bifida. 
Från denna lokaltyp skulle dessa arter, efter det att 
människans odling givit upphov till ett öppet land-
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Vänersnäs sn
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Fig 3. Karta över Halleberg och Hunneberg och deras läge intill Vänerns södra ände i Västergötland. De båda bergens 
topplatåer är relativt plana. På kartan har endast de branta kanterna markerats. Undersökningarna har främst bedrivits 
inom det markerade avsnittet av Hunnebergs södra sluttning.
Map of Halleberg and Hunneberg and their location at the southern end of the lake Vänern in the province of 
Västergötland. The two table-like plateaus are composed of sedimentary rocks with overlying dolerite up to 60 m thick. 
The summits are relatively level, but the rims, marked on the map, are steep and 90-100 m high. The studies were 
mainly made in the marked area on the southern slope of Hunneberg.

skap, ha kunnat sprida sig till de kulturpåverkade 
marker, där de idag har sina huvudsakliga förekomster.

Wistrand (1981) nämner i sitt arbete om ras- 
brantsfloran i Pite lappmark, förutom toppdån, även 
bl a grässtjärnblomma Stellaria graminea och blek- 
fryle Luzula pallidula som troligen vildväxande i 
rasbranterna, men idag med huvudsaklig förekomst 
utanför dessa, i odlingslandskapet. Sjörs (1956) 
sammanfattar situationen så: ” Även en del av vege
tationen på klipphyllorna och i rasbranterna på s k 
sydväxtberg är av torrängstyp, ehuru tidvis bevatt
nade med bergsfuktighet, och är inom norra barr- 
skogsregionen de enda icke direkt kulturskapade 
öppna ängssamhällena frånsett strandvegetationen”.

Såväl Andersson & Birger (1912) som Wistrand 
(1981) gör det viktiga påpekandet att en del kultur- 
gynnade arter som idag förekommer i brantberg 
sannolikt förts till trakten genom expansionen av 
människans odling. Först därefter har de spridits till 
bergens rasmarker. Kulturgynnade arters existens i 
brantberg kan alltså ha åtminstone två olika förklar
ingar: för det första kan branterna vara deras ur
sprungliga miljö, för det andra kan de ha kommit 
dit genom människans aktivitet i omgivningarna.

Från Östergötland har Ek m fl (1995) beskrivit 
brantberg med förekomster av lavar som annars 
främst är kända från äldre ekar i kulturlandskapet. I 
artikeln vill de göra troligt att vissa kulturgynnade



564 H. Pleijel, S. Hultengren och A. Bohlin SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)

3ÉSte.1E£5
K-it *f.

WMkém

MiaMmkilfflil
m ii ^\C:

ÉMP3

yy-'^-y.

)y%#

IPgf m
wm

EM

Fig 4. Västra delen av Hunnebergs sydsluttning från luften. Detta parti har ett mindre välutvecklat stup än den östra 
delen av sydsluttningen. Finuren ses som ett stråk av höstfärgad lövskog mellan bergsplatåns barrskog och blandskogen 
nedanför branten. - Foto Svante Hultengren.
Aerial view of the southern rim of Hunneberg, showing the western end, which has a less prominent precipice than the 
eastern part described in this paper. The fine scree can be seen as a corridor of autumn coloured deciduous trees between 
the coniferous forest on the plateau and the mixed forest below.

lavar, i likhet med en del kärlväxter, har naturliga 
förekomster i dessa brantberg.

Halle- och Hunneberg

Växtgeografiskt intressanta brantberg är inte in
skränkta till Norrland, även om de har störst be
tydelse där. Till de viktigare brantbergen i södra 
Sverige hör de så kallade västgötabergen. Bland 
dessa intar de västligaste, Halle- och Hunneberg 
(fig 3), något av en särställning, eftersom de har 
välutvecklade rasbranter i betydligt större omfatt
ning än de övriga (fig 4).

Som tidigare diskuterats av Pleijel (1989) före
kommer i Halle- och Hunnebergs branter öppen, 
torrängsartad vegetation dels i strängar nedanför det 
lodräta stupet, särskilt i de delar av finuren där stora 
ras fört med sig rikligt med finkornigt material, dels 
i platåranden, dvs i det bitvis något uppspruckna

parti som bildar övergång från själva bergsplatån till 
det lodräta stupet. Som exempel på arter i dessa 
miljöer, vilka annars har sina huvudsakliga före
komster i odlingslandskapet, kan nämnas backtimjan 
Thymus serpyllum, blodnäva Geranium sanguineum, 
harklöver Trifolium arvense, bockrot Pimpinella saxi- 
fraga, brudbröd Filipendula vulgaris, jungfrulin Poly- 
gala vulgaris, krissla Inula salicina och trollsmultron 
Potentilla rupestris. Utöver dessa arter förekommer 
även rutlåsbräken Botrychium matricariifolium och 
låsbräken B. lunaria, vilka också har en stor del av 
sina förekomster i kulturlandskapet.

Trädvegetationen i finuren är mycket speciell 
(fig 5) och har många drag gemensamma med, eller 
är kanske närmast ett exempel på, lövurskog. Gamla 
lindar Tilia cordata med grova rotstockar är mycket 
vanliga. Dessutom förekommer många kraftiga, grov- 
barkiga och ibland förvridna lövträdsstammar, ett 
stort antal lågor samt, där gamla träd fallit, en stark
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Fig 5. Finuren vid Högsäters klev. Klev betyder på traktens 
tungomål en naturlig fåra eller skärning i stupet genom 
vilken man kan gå upp på bergsplatån utan klättring. - 
Foto Svante Hultengren.
The fine scree at Högsäters klev. The south-facing slope 
has a favourable microclimate suitable for several oceanic 
and southern lichens. Localities like this have long con
tinuity of cover of deciduous woods with many thick trees 
and sunny glades. This condition is suitable for many 
lichens also found in the agricultural landscape. Such rural 
species might be indigenous to habitats of this type.

Fig 6. Bergsega kallas det vatten som sipprar fram i stupet. 
Flödet av bergsega kan vara mycket rikligt, vilket leder 
till att mycket vattenånga bildas i den solvarma sluttningen, 
och luftfuktigheten blir förhållandevis hög. Detta förhål
lande har antagligen mycket stor betydelse för den mycket 
rika förekomsten av oceaniska lavarter i Hunnebergs syd
sluttning. Mosskudden på bilden är stor kuddmossa Amphi- 
dium mougeotii, som är vanlig på de lodytor där bergsegan 
sipprar fram. - Foto Håkan Pleijel.
Seepage of water in the precipice of Hunneberg. Abundant 
seepage leads to a high humidity, which is likely to be very 
important for the ocurrence of a large number of oceanic 
lichen species in the south slope of Hunneberg.
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föryngring av ask Fraxinus excelsior, lönn Acer 
platanoides, hassel Corylus avellana oeh alm Ulmus 
glabra (fig 1, 11).

Johansson (1935) kallade, inspirerad av den rika 
lövvegetationen, finuren för ”lövängsur”. Denna 
terminologi bör undvikas eftersom lövängen per 
definition är en ren kulturprodukt, medan den del av 
rasmarken som här avses på grund av sin svårtill
gänglighet hör till de minst kulturpåverkade miljöer 
som står att finna i södra Sverige.

Klimatet i branten är i hög grad gynnsamt för 
uppkomsten av en rik lavflora. Detta betingas av det 
sydvända, varma läget och den ljusa-halvskuggiga 
miljön i kombination med den fuktighet som skapas 
av det vatten som sipprar ut från den branta bergs
sidan. Sådant vattenflöde brukar kallas bergsega (fig 6).

Låsbräknar

Nyckfullt uppträdande

De svenska arterna i släktet Botrychium, låsbräknar, 
har rykte om sig att uppträda sporadiskt och ofta i 
mer eller mindre kulturpåverkade eller störda miljöer, 
t ex vägkanter, slåtterängar, stränder och dyner. Lås- 
bräkenarterna varierar ofta starkt i numerär från år 
till år på sina lokaler, men detta beror inte på att 
individerna är kortlivade, utan snarare på att de har 
en stark tendens att förbli i vila om betingelserna 
under våren inte är gynnsamma (011gaard & Tind 
1993). Troligen är de enskilda individen av Botry
chium långlivade.

I många fall har två eller flera Botrychium-wter 
rapporterats förekomma på samma plats. På Fårö har 
t ex låsbräken och rutlåsbräken påträffats tillsam
mans på sand (Fåhraeus 1981). Även i Västergötland, 
i Forshem socken, växer dessa båda låsbräkenarter 
i sällskap med varandra på en sanddyn. En berghäll 
i Medelpad var hemvist för inte mindre än fem 
Botrychium-arter, däribland låsbräken och rutlås
bräken (Persson 1983).

Rutlåsbräken (fig 7, 8) är känd från två huvud
typer av lokaler i vårt land, dels hävdade slätter- och 
betesmarker i kulturlandskapet, dels i mullrika lundar 
(Ingelög m fl 1993). Den förekommer även på väg
renar och i torrbackar. Av nio kända lokaler i Dalarna 
för denna art är t ex tre belägna i ängs- och betes
marker, medan två finns i ”naturlig klippbrants- 
vegetation” (Ljung 1993).

Låsbräken är betydligt mera allmän, och har en 
vidare ekologisk amplitud än släktets övriga arter i 
Sverige, men till stor del gäller släktets karaktäris
tiska nyckfullhet även denna art.

Låsbräknar i Halle- och Hunnebergs rasmarker

Svensson (1945), som gav en relativt detaljerad bild 
av kärlväxtfloran på Halleberg, uppger ingen av lås- 
bräkenarterna därifrån. Inte heller Johansson (1935), 
som specialstuderade rasmarkernas vegetation på 
Halle- och Hunneberg, nämner fynd av någon Bo
trychium. Den sannolika orsaken till avsaknaden av 
tidiga fynd är att låsbräkenarterna är svåra att upp
täcka, växer i terrängens mest svårtillgängliga delar 
och varierar starkt från år till år med avseende på 
antalet skott som visar sig.

1 Hunnebergs södra sluttning hittades rutlåsbräken 
första gången 1972 (Bohlin 1973), 21 ex vid Håsten 
200 m Ö om Kvarnsjöbäcken. På ytterligare en 
lokal, Domsjö klev, påträffades 5 ex 1976.1 Hälle
bergs sydsluttning ovanför gården Kvillan påträffa
des arten 1978 och 1985 (Bohlin & Geijer 1989). På 
den först funna lokalen har arten visat sig vara 
beständig, även om den växlat mycket i numerär 
från år till år (tabell 1).

På den plats där rutlåsbräken först hittades 1972 
påträffades samtidigt även ett exemplar av låsbräken.
I samband med inventeringarna av Halle- och Hunne
bergs kärlväxtflora upptäcktes 1975 26 ex av låsbräken 
på en liknande lokal i finuren ca 1,5 km längre 
österut vid Rödslaget, och 1976 8 ex ovanför gården 
Bragnum på Hunnebergs östra sida. Låsbräken var 
då redan känd från några liknande lokaler i Halle- 
och Hunnebergs branter (Bohlin & Geijer 1989).

Rasmarkerna på Hunnebergs sydsida bör, i likhet 
med en lokal för rutlåsbräken i Mössebergs branter, 
räknas till lokaltypen ” mullrika lundar” enligt Inge
lög m fl (1993). På Halle- och Hunneberg är det på 
mullrik mark i branterna som rutlåsbräken förekom
mer, varför kombinationen ” mullrik mark i naturlig 
klippbrantsvegetation” är en träffande karaktäristik 
av ståndorten (fig 7). I dessa bergs finur finns van
ligen en bård av knotiga och gamla, ofta krypande 
ädellövträd, t ex bergek Quercus petraea (som Linné 
först beskrev från Hunnebergs sluttningar), alm, ask, 
lönn och lind längs bergroten (fig 5). Mullen bildas 
ur dessa träds löv (fig 7).

Återfynd och nyfynd

Den 12 juni 1994 besöktes lokalen för rutlåsbräken 
Ö om Kvarnsjöbäcken. Vi fann där 7 exemplar av 
denna art. Vi följde sedan den lövskogsklädda fin
uren ca 500 m österut, en sträcka som det tog drygt 
två timmar tillryggalägga medelst en kombination 
av klättring, gång och krypning. Detta företag belön
ades med att vi fann ytterligare tre lokaler med totalt
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16 exemplar av rutlåsbräken samt tre lokaler med 
sammanlagt 20 exemplar av vanlig låsbräken.

Den 11 augusti 1994 besöktes lokalen för rut- 
låsbräken vid Domsjö klev. Inget återfynd gjordes. 
På grund av långvarig torka var örtvegetationen 
vissen, vilket tillsammans med den något sena tid
punkten på säsongen förklarar det negativa resultatet.

Den 25 juni 1995 var vi på den tidigare kända 
lokalen för låsbräken vid Rödslaget. Vi kunde ej 
återfinna arten där, däremot hittades 4 exemplar på 
en ny lokal ej långt därifrån, 250-300 m öster om 
Högsäters klev. På två av dessa exemplar var sporo- 
fyllen uppätna. Man har i litteraturen diskuterat 
möjligheten att låsbräkenarter sprids inte endast med 
vinden, utan även genom att sporofyllen äts selektivt 
av däggdjur, varvid även groningen skulle underlättas 
(011gaard & Tind 1993). Vår iakttagelse stöder åt
minstone påståendet att sporopfyllen är begärliga 
som djurföda.

Samma dag besöktes även lokalen för rutlåsbräken 
på Halleberg, men ingen Botrychium hittades där 
eller i omgivningarna. Däremot gjordes ett par andra 
intressanta fynd på Hallebergs-lokalen. Ett exem
plar av rödmalva Malva sylvestris, en art som numera 
är mycket ovanlig i Västergötland, hittades. Dess
utom fanns rikligt med klibbkorsört Senecio viscosus, 
som i första hand är en utpräglad kulturmarksväxt. 
Rödmalvan har följt människans sedan stenåldern 
och har haft en folkmedicinsk användning för fram
ställning av hostmedicin (Ekstam m fl 1984). Lokalen 
på Halleberg bör nog tolkas så, att en art nära knuten 
till odlingen sekundärt råkat finna en lämplig plats i 
bergbrantens torrängsartade vegetation.

Slutsatser om låsbräknar

Vi har genom nyfynden av rutlåsbräken öster om den 
ursprungliga lokalen kunnat konstatera att denna art 
har en större förekomst på Hunneberg än vad som 
tidigare varit känt. Dess viktigaste miljö tycks finnas 
under en gles-tät skärm av lövträd där ansenliga 
mängder svart lövmull blandats med relativt fin- 
kornigt vittringsmaterial av diabas från rasbranten. 
Oftast växer den mer eller mindre ensam, utan direkt 
konkurrens från andra örter eller gräs, även om arter 
som lundgröe Poa nemoralis, springkorn Impatiens 
noli-tangere och toppdån förekommer i samma miljö. 
Vanlig låsbräken förekommer i Halle- och Hunne
bergs branter på exakt samma typ av lokal i finuren 
som rutlåsbräken. I flera fall växer de båda arterna 
helt nära varandra.

Rutlåsbräken har haft en lång och god kontinuitet 
på den lokal på Hunneberg där den varit känd längst.

WMm
Fig 7. Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium växer i 
Hunnebergs sydbrant i mullrik klippbrantsvegetation. 
Mullen bildas av löv från ädellövträd. - Foto Svante 
Hultengren.
Botrychium matricariifolium grows on rocky slopes with 
dark rich mull soil, due to enrichment with leafy matter.

Tabell 1. Antal exemplar av rutlåsbräken Botrychium matri
cariifolium på lokalen vid ” Hästen 200 m Ö om Kvamsjö- 
bäcken” vid 10 tillfällen 1972-1994. Lokalen, den först 
upptäckta på Hunneberg (Bohlin & Geijer 1989), utgörs 
av en några få kvadratmeter stor, sluttande yta under en 
skärm av ädellövträd. Jordmånen är svart mull blandad 
med vittrad diabas från klippan ovanför. - AB Anders 
Bohlin. HP Håkan Pleijel. SH Svante Hultengren.
The number of individuals of Botrychium matricariifolium 
at the locality ” Håsten 200 m east of Kvamsjöbäcken” on 
10 different occasions during the period 1972-1994. The 
locality is a small patch of sloping ground under a stand 
of broad-leaved trees in the fine scree immediately below 
the steep cliff of Hunneberg. The soil is composed of dark 
mull mixed with weathered dolerite from the cliff.

År
Year

Datum
Date

Antal exemplar 
Number of plants

Observatör
Observer

1972 11 juni 21 AB HP
1973 19 juni 3 AB HP
1976 12 juni 17 HP
1978 10 juni 11 HP
1980 8 juni 7 HP
1984 11 juni 5 AB
1988 4 juni 7 AB
1990 26 maj 0 AB
1991 16 juni 8 AB
1994 12 juni 7 HP SH
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Fig 8. Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium i Hunnebergs sydbrant. Denna sällsynta art är nu känd från flera lokaler 
på Halle- och Hunneberg. - Foto Svante Hultengren.
Botrychium matricariifolium at a locality on the south slope of Hunneberg.

Den har i och lör sig varierat starkt från år till år 
avseende antalet synliga individer. Något år har den 
helt uteblivit, men ryktet om dess obeständighet är 
sannolikt överdrivet (tabell 1). Såväl rutlåsbräken 
som låsbräken, vilka har många av sina lokaler i 
kulturpåverkade miljöer i odlingslandskapet, har 
även ett flertal förekomster i Halle- och Hunnebergs 
rasbranter. Troligen skulle betydligt flera lokaler 
kunna hittas om man skulle göra sig besväret att söka 
systematiskt i den svårframkomliga finuren. Ras- 
markslokalerna kan antas representera en naturlig 
lokaltyp för båda låsbräkenartema. Här som på andra 
ställen tycks de gärna uppträda tillsammans.

Lavar på lövträd i finuren

Vi har studerat ovanliga lavar på träd i Hunnebergs 
sydbrant från Ramneklint österut till Domsjö klev 
(fig 3). Vid våra besök (10 november 1993, 12 juni 
1994, 11 augusti 1994, 25 juni 1995, 14 april 1997) 
påträffades ett stort antal epifytiska lavarter. Mest 
intressanta är förekomsterna av oceaniska och syd

liga element samt fynden av flera kulturgynnade 
arter (tabell 2).

Vid sidan av en betydande artrikedom, konsta
terades en stor koncentration av mycket ovanliga 
lavarter (tabell 2). Inte mindre än 29 olika rödlistade 
arter påträffades på en sammanlagd yta om kanske 
10 ha. Området torde i detta avseende ha få mot
stycken i Sverige. Sju arter hör till hotkategori 1 
(akut hotade). En art, klippzonlav Enterographa 
hutchinsiae (fig 9), hade då fyndet gjordes inga 
aktuella förekomster i vårt land (Aronsson m fl 
1995), men är nu även känd från två lokaler i 
Skåne (Arup m fl 1997). Klippzonlav, liten lundlav 
Bacidia phacodes och askvårtlav Pyrenula nitidella 
(fig 9) är nya för Västergötland.

Av de totalt 32 redovisade arterna är 17 sydliga, 
varav många har sin nordgräns i västra Sverige på 
Halle- och Hunneberg. Hela 13 oceaniska lavar note
rades, vilket torde vara den högsta siffran i Sverige 
för en enskild lokal. För förekomsten av de oceaniska 
arterna spelar säkert kombinationen av ett solvarmt
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Fig 9. Klippzonlav Enterographa hutchinsiae (större) och askvårtlav Pyrenula nitidella (nedtill) på den stora almen i 
fig 11. - Foto Svante Hultengren.
Enterographa hutchinsiae and Pyrenula nitidella (below) on the large elm in fig 11.
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läge och den luftfuktighet som bergsegan ger upp
hov till en stor roll.

Fem arter, vilka anses ha sina huvudsakliga svenska 
förekomster i kulturlandskapet och där bedöms hot
ade (Ingelög m fl 1993), påträffades (liten sönder
fallslav Bactrospora corticola, vedspik Calicium 
abietinum, almlav Gyalecta ulmi, gammelekslav Ope- 
grapha illecebrosa (fig 10) och grå skärelav Schisma- 
tomma decolorans). Även om de hör hemma på ett 
annat substrat, utgör deras förekomst i branterna en 
parallell till rasbrantslokalerna för rutlåsbräken. De 
tre sistnämnda lavarna hör till de kulturgynnade 
arter som Ek m fl (1995) funnit på ekar i bergbranter 
i Östergötland. Våra erfarenheter av lavfloran i Halle- 
och Hunnebergs rasmarker stöder deras tes, att vissa 
lavar, vars huvudsakliga förekomst idag utgörs av 
vidkroniga jätteekar i kulturlandskapet, före den 
agrara människans genomgripande omdaning av 
naturen levde på träd i bergbranter.

En lokal sydost om Högsäter förtjänar särskilt 
uppmärksamhet. Där finns i branten en ljusexpo- 
nerad ek Quercus robur med en omkrets i brösthöjd 
om 253 cm (fig 1). Så grova träd är annars ovanliga 
i branten, även om många av träden sannolikt är 
mycket gamla. På denna ekjätte noterades 31 lav
arter, varav nio rödlistade. Bland dessa fanns såväl

Fig 10. Rikt fertil gammelekslav Opegrapha illecebrosa 
på den grova eken i fig 1. - Foto Svante Hultengren.
Opegrapha illecebrosa on the oak in fig 1.
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Tabell 2. Utbredningstyp (sydlig eller oceanisk), kulturberoende samt klassning enligt rödlistans i hotkategorier för 
ovanliga lavar funna på lövträd i Hunnebergs sydbrant mellan Ramneklint och Domsjöklev. - I allt väsentligt följs 
Almborn (1948) för sydlig och Degelius (1935) för oceanisk utbredning samt Ingelög m fl (1993) för kulturberoende. 
Hotkategori anges enligt Aronsson m fl (1995).
Distribution type (southern or oceanic), dependence on management by man and threat categories for rare lichens found 
on broad-leaved trees on the south-facing slope of Hunneberg between Ramneklint and Domsjöklev. - Types mainly 
follow Almbom 1948 (southern distribution), Degelius 1935 (oceanic distribution) and Ingelög et al. 1993 (dependence 
on management). Threat categories according to Aronsson et al. (1995).

Art Sydlig Oceanisk Kulturgynnad Hotkategori
Species Southern Oceanic Favoured by managern. Threat category

Bacidia hiatorina grynig lundlav • (•) 3
B. phacodes liten lundlav • 2
B. rosella rosa lundlav • 2
B. trachona •
B. viridifarinosa •
Bactrospora corticola liten sönderfallslav • • 2
Biatora sphaeroides stor knopplav (•) • 4
Biatorella monasteriensis klosterlav • 4
Calicium abietinum vedspik • 2
Chaenotheca Chlorella kornig nållav 4
Collemci subflaccidum grynig gelélav • 2
Degelia plumbea blylav • 2
Dimerella lutea stor vaxlav • (•) 1
Enterographa hutchinsiae klippzonlav • 0
Gyalecta flotowii blek kraterlav • 4
G. ulmi almlav • • 4
Leptogium cyanescens gråblå skinnlav • 2
Lobaria amplissima jättelav • 1
L. pulmonaria lungllav •
L. virens örtlav • 1
Nephroma laevigatum västlig njurlav • 4
Normandina pulchella mussellav (•) • 4
Opegrapha illecebrosa gammelekslav • • 1
O. sorediifera mjölig klotterlav • 3
O. viridis olivklotterlav • 4
Pannaria conoplea grynlav • 2
Phaeophyscia endophoenicea skuggkranslav (•) • 4
Phlyctis agelaea rikfruktig blemlav • 4
Pyrenula nitidella askvårtlav • 1
Schismatomma decolorans grå skärelav • • 4
Thelopsis flaveola gul pysslinglav • (•) 1
T. rubella röd pysslinglav (•) • 1

Antal arter / Number of species (tot 32): 18 12 5 29
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gammelekslav (fig 10) som grå skärelav, vilka hör 
till karaktärsarterna på kulturlandskapets åldriga jätte
ekar. En annan mycket ovanlig lav som förekom på 
detta träd var stor vaxlav Dimerella lutea, tillika 
med bl a liten lundlav och rosa lundlav Bacidia 
rosella. Helt nära jätteeken växer en stor, mång- 
stammig alm med en mycket grov och knölig bas 
(fig 11). På denna växte de fyra rödlistade arterna 
klippzonlav (fig 9), askvårtlav (fig 9), blek kraterlav 
Gyalectaflotowii och klosterlav Biatorella monasteri- 
ensis. Härtill kommer en rik förekomst av de ovan
liga arterna Bacidia trachona och B. viridifarinosa. 
Strax intill står en ek som är ymnigt bevuxen med 
stor knopplav Biatora sphaeroides samt en lönn 
med skuggkranslav Phaeophyscia endophoenicea. 
De sistnämnda två lavarna har oceanisk utbredning.

Rasmarkens ekologi

I rasbrantens finur har vissa omvärldsfaktorer, t ex 
ljustillgång och markbeskaffenhet, en mycket stor 
variationsbredd. Läget är varmt; dels på grund av 
den mer eller mindre sydliga exponeringen, dels på 
grund av att stupet har en vinkel mot den infallande 
solstrålningen som ger ett större strålningsinflöde 
per ytenhet än plan mark på våra breddgrader. Marken 
är relativt instabil, och omfattar såväl tjocka lager 
av mull som torrt stenskravel.

Diabasen utgör finurens huvudsakliga minerogena 
material i de områden som behandlats i denna artikel. 
Denna bergart är mer gynnsam för växtligheten än 
exempelvis gnejs eller granit, men är relativt svår- 
vittrad och inte starkt basisk. A andra sidan tillförs 
hela tiden nyligen vittrat material genom frost
sprängning och ras i hammaren. I den solvarma 
sluttningen sker dessutom indunstning av bergsegan 
(fig 6), vilket kan ge en anrikning av mineralnäring 
i marken. Marksubstratet i finuren erbjuder därför 
en relativt gynnsam miljö för växtligheten vad gäller 
surhetsgrad och tillgång på näring. I finuren i andra 
delar av Halle- och Hunnebergs rasbranter förekom
mer även skiffergrus, som kan innehålla kalk. Fuktig
heten är relativt hög, men även mycket torra mikro
miljöer med torrängsliknande vegetation förekommer 
i utkanten av finurens lövskärm. Lövträdsvegetationen 
är som redan nämnts urskogsartad och har mycket 
lång kontinuitet. Sannolikt har finuren sedan löv
trädens invandring efter den senaste nedisningen 
aldrig varit avskogad.

Det är tydligt att förhållandena i finuren på Halle- 
och Hunneberg förenar en rad egenskaper som gör 
att antalet mikromiljöer blir mycket stort. Därför kan 
en brokig skara arter med ganska varierande miljö

krav finna nischer i denna naturtyp. Kombinationen 
av faktorer gör att oceaniska, sydliga, sydöstliga och 
kulturgynnade fioraelement har stämt träff här. Mång
falden gäller inte endast lavar. Även bland kärlväxt
erna finns en artrik flora där skuggföredragande 
arter, t ex myskmadra Galium odoratum, lundslok 
Melica uniflora och strävlosta Bromus benekenii, 
har funnit en tillvaro på armlängds avstånd från stor 
fetknopp Sedum rupestre, brudbröd och tjärblomster 
Lychnis viscaria.

Finuren på brantberg som Halle- och Hunneberg 
utgör en naturlig ståndort för vissa växter som idag 
annars har sina huvudsakliga förekomster i kultur
landskapet. Många av de aktuella arterna är röd
listade. Ytterligare exempel på brantberg i södra 
Sverige med arter som annars föredrar kulturpåverkad 
mark är de lavlokaler som beskrivs av Ek m fl (1995), 
och Omberg i Östergötland, där såväl luddvedel 
Oxytropis pilosa som drakblomma Dracocephalum 
ruyschiana förekommer i branterna mot Vättern 
(Gustafsson 1976, Karlsson 1982). En parallell är 
förekomsten av trollsmultron i branterna på västra 
sidan av Hunneberg. Dessa tre arter har idag en stor 
del av sina svenska lokaler i stäppartad torräng, som 
är en kulturskapad ståndort.

Brantbergen kan alltså ha haft en funktion som 
tillflyktsorter och spridningscentra för en rad växter, 
vilka var mer utbredda när landskapet kort efter den 
senaste nedisningen naturligt var mer öppet. Brant
erna, med sin mångformighet och långa kontinuitet, 
skulle därmed kunna liknas vid en naturlig genbank. 
Man ska emellertid också komma ihåg att det finns 
kulturgynnade arter som nått brantbergen genom att 
de följt människans kultur in i landet. För dessa arter 
är förekomsterna i branterna sekundära. Rödmalvans 
förekomst på Hällebergs sydsida är sannolikt ett 
exempel på detta.

För kärlväxter utgör brantbergen i Götaland, till 
skillnad från de i Norrland och delar av Svealand, i 
huvudsak inte nordliga, isolerade utpostlokaler. För 
vissa lavar kan de däremot uppenbarligen ha en 
sådan roll, med mer eller mindre isolerade före
komster av arter med sydlig-sydvästlig utbredning 
i Europa. Inte mindre än 18 sällsynta lavarter med 
utpräglat sydlig utbredning hittades i området på 
södra Hunneberg (tabell 2). Det främsta exemplet är 
förekomsten av den i Norden ytterst ovanliga och 
sydliga klippzonlaven (fig 2, 9), men det gäller 
också en lång rad andra av de arter som betecknas 
som ” sydliga” i tabell 2. Här finns en parallell till 
förekomsterna av sydliga kärlväxter i mellersta och 
norra Sveriges brantberg.
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Fig I I. De mycket ovanliga lavarna klippzonlav Entero- 
grapha hutchinsiae och askvårtlav Pyrenula nitidella växer 
på denna mångstammiga alm med ansvälld bas vid Hög- 
säters klev. - Foto Svante Hultengren.
The very rare lichens Enterographa hutchinsiae and Py
renula nitidella grow on this multi-trunked elm with bole 
at Högsäters klev.
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gemensamma exkursioner och lokaluppgifter och till Ann 
Smithson för granskning av engelskan.
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Björkman, L. 1998: Bokens historia i södra Sverige - en litteraturöversikt. [The history of beech, 
Fagus sylvatica, in southern Sweden - a review.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 573-583. Lund. ISSN 
0039-646X.
Forests dominated by beech Fagus sylvatica have a pronounced southerly distribution in Sweden, 
mainly in the nemoral zone. In the southernmost part of the boreo-nemoral zone, beech is generally 
a minor component of the vegetation. Beech immigrated into Sweden from the south. From the 
pollen-stratigraphical evidence it is difficult to determine when it first became established. About 
3500 BP (14C years before present) pollen percentage values indicate that it established as small 
stands in Skåne. Scattered individuals may have occurred earlier, but such occurrences are difficult 
to prove. About 2200-1500 BP beech showed a substantial expansion in S Skåne. The expansion 
in N Skåne, Halland and Blekinge occurred around 1500-1200 BP. It probably reached its outlying 
localities during the last 1 500 years. Many outpost stands were probably established late, and 
some may even have been planted. Beech probably achieved its greatest abundance during the 
early medieval period, but human exploitation severely reduced its abundance during the late 
medieval and early historic periods. Studies of historical documents have shown a particularly 
marked reduction in beech forests in SW Sweden during the 18th and 19th centuries. Viewed on 
a continental scale, the migration pattern of beech can be correlated with climatic changes. At 
stand-scale, factors other than climate are crucial for establishment (e.g. disturbance, seed 
dispersal and human activities). Beech seeds are highly dependent on ground disturbance for 
successful establishment. Many palaeoecological studies indicate a strong relationship between 
cultural activities and the expansion of beech. Beech may still be migrating northwards, it grows 
well in its outpost area, and it seems that present day land-use, not climate, is the limiting factor 
for local expansion.
Leif Björkman, Lunds universitet, Paleoekologiska laboratoriet, Tornavägen 13, S-223 63 Lund, 
Sweden. E-post: leif.bjorkman@geol.Iu.se

Att boken, Fagus sylvatica, är en sentida invandrare 
till Sverige är kanske välkänt för de flesta - i alla fall 
för de som intresserat sig för skogshistoria. Däremot 
verkar det råda viss oklarhet om vid vilken tidpunkt 
den invandrade, och om dess vidare historia i landet. 
Man kan t ex i modern skogslitteratur, såväl i veten
skaplig som i mera populärt hållen, finna motstridiga 
uppgifter gällande tidpunkten för dess invandring; 
ofta varierar det åtskilliga tusen år mellan uppgifterna, 
och dessutom saknar de ofta referens. Vidare kan 
man ibland också stöta på ett påstående som säger 
att dagens bokskog till mycket stor del uppkommit 
genom sådd eller plantering.

Det är synd att flertalet av de skribenter som 
uttalar sig om boken och dess historia i Sverige 
nästan helt har förbisett den omfattande paleoeko
logiska litteratur som finns tillgänglig i ämnet. Om 
de hade tagit hänsyn till denna skulle många oklar
heter kunnat undvikas. Denna litteratur beskriver i 
många fall bokens historia i landet. Att dessa upp
gifter oftast bara finns publicerade i avhandlingar

eller internationella tidskrifter, och att denna typ av 
litteratur vanligen inte finns tillgänglig på det lokala 
biblioteket, är knappast ett giltigt skäl till att inte ta 
hänsyn till denna litteratur.

För att reda ut oklarheterna och råda bot på kun- 
skapsbristen har jag i denna litteraturöversikt samman
ställt uppgifter om bok från ett stort antal källor (se 
också Björkman 1996b). Min förhoppning är att 
denna artikel i någon mån skall bringa klarhet i bokens 
historia i Sverige. Framför allt följande aspekter 
rörande boken kommer att beröras: dess nutida ut
bredning, dess utbredningsförändringar under histo
risk tid och orsakerna därtill, dess invandring och 
etablering samt vilken roll störningar haft för detta.

Nutida utbredning

Boken är ett dominerande träd på de flesta mark
typer i den nemorala vegetationszonen i sydligaste 
Sverige (fig 1). Den förekommer också i den sydli
gaste delen av den boreonemorala zonen (fig 2), men
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spelar där i allmänhet en mindre roll i skogarna, 
förutom i smärre, mer eller mindre bokdominerade 
bestånd.

Bokens utbredning i Sverige har varit föremål för 
åtskilliga studier under 1900-talet (t ex Nilsson 1902, 
Lindquist 1931, 1959, Hjelmqvist 1940, Lindgren 
1970, SOU 1971). Dess utbredning har ofta indelats 
i tre regioner (fig 1 B, jämför Lindquist 1931, 1959):
a) en bokskogsregion - som till stor del tillhör, eller 
sammanfaller med, den nemorala vegetationszonen;
b) en bok-granskogsregion - i den sydligaste delen av 
den boreonemorala zonen, där bokens och granens 
utbredningar överlappar varandra; c) ett utpostområde 
- där boken är sällsynt och endast förekommer på 
ett fåtal och långt ifrån varandra liggande lokaler 
(utpostbestånd). Lindgren (1970) har däremot argu
menterat för en striktare indelning i enbart en bok
skogsregion (som i stort sammanfaller med den 
nemorala zonen) och ett utpostområde.

Bokens utbredningsgräns mot norr är ganska diffus 
(fig I A) och utgörs av ett ungefär 50-100 km brett 
bälte som löper i nordvästlig till sydostlig riktning 
över den södra delen av den boreonemorala zonen 
(SOU 1971). Inom detta bälte avtar bokens frekvens 
snabbt mot norr. De nordligast liggande bokbestån
den finner man längs Västkusten i Bohuslän och i 
inlandet vid Vättern.

Utbredningsförändringar under historisk tid

Flera studier av historiska dokument och kartor har 
klart visat att bokskogen hade en betydligt större 
utbredning under sen medeltid (1500-1600-talen) 
än vad den har i nutid (t ex Wibeck 1909, Malm
ström 1937, 1939, Troedsson 1966, Svenningsson 
1992, Brunet 1995). Tyvärr är historiska dokument 
inte till stor hjälp då man vill utreda bokens tidigaste 
historia i landet. Boken var redan ett vanligt träd när 
de äldsta bevarade dokumenten som berör skogar 
och deras användning nedtecknades.

Boken räknas till de bärande träden (den producerar 
ollon). Den har därför i äldre tider - tillsammans med 
eken - hållits som ett av de värdefullaste trädslagen. 
Lagstiftningen var tidigt mycket hård beträffande 
ollonskogar, t ex lagstadgades återplanteringsskyldig- 
het av både bok och ek i skogsförordningarna under 
1600-talet (Wibeck 1909, Malmström 1939). Den 
svenska skogsförordningen av år 1664 påbjöd t ex att 
bok inte fick fällas utan tillstånd från landshövdinge- 
ämbetet, varjämte återplanteringsskyldighet förelåg. 
I varje avverkat träds ställe skulle två nya planteras 
och skyddas till dess att de inte längre kunde skadas 
av betande kreatur (Malmström 1939).

Ollon var en viktig faktor i folkhushållningen, 
framför allt för svinuppfödningen. Landskapslagarna 
och deras detaljerade föreskrifter angående svin och 
deras förhållande till ollonskog vittnar bl a om detta. 
Under 1600- och 1700-talen erlades en särskild av
gift till kronan - den s k ollongälden - för de svin 
som hölls i kronoskogarna för ollonbete. För att 
uppskatta ollontillgången och kontrollera om olovlig 
bok- eller ekavverkning förekommit gjordes ofta 
besiktningar av kronoskogarna. Under rika ollonår 
upprättades förteckningar över ollongälden och de 
ollonsvin som hölls i kronoskogarna. Av dessa 
dokument kan man få många upplysningar om var 
bokskogarna var belägna och hur de utnyttjades i 
äldre tider (Malmström 1939). Någon direkt skada 
på bokskogen gjorde troligen inte ollonbetet, utan 
det har snarare haft stor betydelse för dess föryng
ring. Ollonmarkerna påminde troligen mest om löv
ängar, med ett mer eller mindre tätt trädskikt av 
större bokar.

Mot slutet av 1700-talet blev utnyttjandet av ollon
skogarna friare, vilket snabbt ledde till att de började 
skövlas. Lagstiftningen om de bärande träden var 
dock aldrig speciellt rotfast hos allmogen (Wibeck 
1909). Redan under tidig medeltid var boken i stort 
sett undanträngd till utmarkema. Inägorna hade knap
past någon bok alls. I takt med att bokskogarnas 
utbredning inskränktes p g a skövlingar minskade 
också betydelsen av ollonbetet. På stora gods kunde 
däremot bokskogar bli bevarade. Den kvarvarande 
bokskogen i sydvästra Skåne är därför ofta knuten 
till herrgårdar. Att så är fallet beror på att dessa 
skogar utgjorde ollonskogar för svinuppfödning, eller 
användes som ”djurparker” för jakt (Lindquist 1931).

Många olika verksamheter, ofta i kombination 
med varandra, fick under 1700- och 1800-talen 
effekten alt bokskogarnas utbredning minskade. Den 
omfattande svedjningen av utmarkerna påverkade 
boken negativt, liksom det omfattande utmarksbetet. 
Även verksamheter som trankokning, saltsjudning 
och pottaskebränning (som krävde enorma mängder 
ved, framför allt av bok) har också medfört kraftigt 
minskande bokskogar (Lindquist 1931, Altman 1983). 
Även sillfisket har indirekt haft betydelse för bokens 
minskning eftersom man inom tunnbindarindustrin 
- genom s k stäverhuggning - till största delen 
använde bokträ för att göra silltunnor (Lindquist 
1931). Ödeläggelsen av Sydsveriges bokskogar tycks 
ha varit som mest omfattande under senare delen av 
1700-talet och början av 1800-talet (Wibeck 1909, 
Lindquist 1931, Malmström 1939).
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Fig 1. Bokens förekomst och sydgränsen för gran i södra Sverige. - A: Vegetationszoner i södra Sverige respektive 
bokens förekomst och granens sydgräns enligt Sjörs (1965). Utpostbestånd med bok är också markerade. - B: 
Utbredningsgränser för bokskog och granskog i södra Sverige enligt Lindquist (1931, 1959). Notera att de isolerade 
utpostbestånd av bok som indikeras i fig 1A tillkommer. A-Y anger lokaler med lokalt eller regionalt präglade 
pollendiagram i tabell 1.
The distribution of beech Fagus sylvatica and the southern limit of Norway spruce Picea ahies in southern Sweden. - 
A: Vegetation zones in southern Sweden and the distribution limits of beech (”bok”) and Norway spruce (”gran”) 
according to Sjörs (1965). The squares denote outlying localities of beech. - B: Distributional limits of beech forest 
and spmce forest in southern Sweden according to Lindquist (1931, 1959). Note that the isolated beech stands marked 
in figure 1A are not included. The lines denote (from above): northern limit of beech-spruce forests, northern limit of 
beech forests, southern limit of spruce forests and province boundary. A-Y denote sites with local- and regional-scale 
pollen diagrams in table 1.
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Fig 2. Biandbestånd av bok och gran i Siggaboda naturreservat i sydligaste Småland. - Foto förf 20.VI. 1996.
Mixed stand of beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at Siggaboda nature reserve in southernmost 
Småland, Sweden.

Bokens minskning i Halland och västra Småland

Malmströms (1939) beskrivning av Hallands skogar 
under de senaste 300 åren visar tydligt hur de en 
gång lövdominerade (bokdominerade) skogarna 
ersatts av dagens barrdom i nerade. Under 1600-talet 
och början av 1700-talet hade bokskogen en mycket 
stor utbredning i landskapet, särskilt rikligt uppträdde 
den öster om den egentliga kustbygden där den 
bildade stora sammanhängande skogar. I själva kust
bygden, som varit uppodlad under lång tid, var 
utbredningen ringa. Barrträden hade vid denna tid
punkt en mycket begränsad utbredning, granen hade 
t ex knappt börjat invandra till Halland (Hesselman 
& Schotte 1906).

Vid övergången mellan 1700- och 1800-talet hade 
skogen liksom tidigare sin huvudsakliga utbredning 
i öster, men den hade nu till stor utsträckning fått ge 
vika p g a avverkningar, kreatursbetning och ljung
bränning (Malmström 1939). Vid mitten av 1800- 
talet hade skogarna till följd av fortsatta avverkningar 
och expansion i jordbruket gått tillbaka ytterligare.

I stället hade ljunghedarna fått ökad utbredning. 
Omkring år 1850 upptog de ca 150 000 hektar, dvs 
ca 30 % av Hallands landareal. Skogen har troligen 
aldrig tidigare under postglacial tid varit så tillbaka- 
trängd i Halland som vid denna tidpunkt. Barrskogen 
förekom vid denna tidpunkt i ungefär samma om
fattning som tidigare, men den hade börjat få ökad 
betydelse inom vissa delar av kustbygden, framför 
allt när tall började planteras på flygsandsfälten.

En jämförelse av Malmströms kartor över sko
garnas utbredning i Halland visande läget vid mitten 
av 1800-talet och vid 1930-talet, visar att det skedde 
stora förändringar i skogsarealen under senare delen 
av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Halland som 
vid mitten av 1800-talet kunde betecknas som ett 
skogsfattigt landskap hade på 1930-talet blivit jäm
förelsevis skogsrikt. Enligt riksskogstaxeringen år 
1928 utgjorde skogsarealen ca 155 000 ha och ljung
heden ca 57 750 ha, av vilka endast ca 24 000 ha 
kunde betraktas som kal ljunghed (Malmström 1939). 
Anledningen till ökningen av skogsarealen berodde 
på att ljungbränningen mer eller mindre upphörde
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Fig 3. Bokens etablering och expansion i södra Sverige enligt lokalt och regionalt präglade pollendiagram (från lokal 
A-Y enligt tabell 1). Alla dateringar är uttryckta i l4C-år BP och har avrundats till närmaste hundratal år. Det första 
årtalet visar tidpunkten för bokens etablering, dvs när boken kan ha funnits i små bestånd i landskapet. Enstaka bokar
kan dock ha funnits spridda i skogarna före denna tidpunkt. Det andra årtalet visar tidpunkten för bokens expansion, 
dvs när den blev ett dominerande träd i landskapet.
The establishment and expansion of beech Fagus sylvatica at local- and regional-scale pollen sites in southern Sweden. 
Sites A-Y are described in table 1. All dates are expressed as 14C years BP and have been rounded off to the nearest 
hundred years. The first date refers to the establishment and the second to the expansion. ”Establishment” means the 
level where small beech stands may have occurred in the area. Single beech individuals may have occurred in the 
woodlands before this date. Beech pollen percentages around 0.5 % in regional-scale pollen diagrams may be indicative 
for this phase. ” Expansion” means the level where the beech started to expand regionally and became an important tree 
in the woodlands. Beech pollen percentages start to exceed 2-5 % at this level.
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och att betestrycket avtog. Dessutom började man 
också plantera skog, framför allt barrträd. Man finner 
i dag barrträd över hela landskapet, men för knappt 
300 år sedan hade de endast en obetydlig utbredning. 
I dag utgör ädellövskog endast ca 8 % av skogsarealen 
i Halland (Fritz & Larsson 1997).

Wibecks (1909) undersökning av bokskogen i 
västra Småland visade att den hade minskat kraftigt 
sedan medeltiden. Under perioden 1680-1909 hade 
totalt omkring 8 000 hektar någon gång varit bevuxen 
med bokskog. Under 1700- och 1800-talen minskade 
bokskogen kraftigt till följd av skogsskövlingar. År 
1909 återstod endast ca 455 ha. Drygt 85 år senare 
har Svenningsson (1992) följt upp Wibecks under

sökning genom att studera bokskogens nuvarande 
utbredning inom området. Svenningsson kunde på
visa att bokskogsarealen hade ökat svagt sedan 1909. 
I dag finns det ca 820 ha inom området, men denna 
areal utgör ändå bara en spillra av de tidigare stora 
bokskogarna i området. Minskningen av bokskogens 
utbredning i västra Småland avbröts troligen redan 
under slutet av 1800-talet när de skövlande verksam
heterna mer eller mindre upphörde. Det plötsliga 
avbrottet i skövlingen avspeglas i de nuvarande 
bokbeståndens åldersfördelning. När trycket från 
människan minskade återkom boken och från år 
1880 och ett halvt sekel framåt etablerades nästan 
90 % av dagens bokbestånd i området.

Tabell 1. Bokens etablering och expansion i södra Sverige enligt l4C-daterade nivåer i lokalt eller regionalt präglade 
pollendiagram. Lokalerna har ungefärligen ordnats från söder till norr (jämför fig I). Tabellen omfattar dateringar från 
många olika källor som inte alltid är helt jämförbara (se nedan). Alla dateringar är uttryckta i l4C-år BP och har avrundats 
till närmaste hundratal år. Följande faktorer bör beaktas när man diskuterar dateringarna i tabellen:

1. Storleken på de studerade lokalerna varierar avsevärt. 
Detta innebär att källområdena för pollenkomen vari
erar, dvs små lokaler visar den lokala utvecklingen 
medan större visar den regionala.

2. I äldre undersökningar har bokpollenfrekvensen beräk
nats på en total trädpollensumma. I nyare undersök
ningar är bokpollenfrekvensen ofta baserad på en total 
pollensumma.

3. Dateringarna är gjorda på olika material (vitmosstorv, 
kärrtorv, gyttja etc). I vissa lagerföljder, speciellt i 
sjölagerföljder, kan den s k reservoareffekten vara be
tydande. Denna effekt medför att det daterade materi
alet får en ålder som är äldre än den verkliga, p g a att 
äldre, inaktivt kol, har transporterats till lokalen. 
Denna effekt varierar också mellan sjöar, kraftigast är 
den i områden med kalkhaltig berggrund. För att und
vika denna effekt bör man använda sig av AMS-metoden

(Lagerås 1996a). Med hjälp av denna metod kan små 
provmängder dateras, t ex kan man sila fram fröer eller 
barr ur en gyttja och enbart datera dessa. På så sätt 
undviker man reservoareffekten. Tyvärr finns det ännu 
endast ett fåtal lagerföljder som är AMS-daterade.

4. Dateringarna har inte alltid gjorts på nivåer som är 
kritiska för bokpollenkurvan. Vid sådana tillfällen har 
en interpolerad ålder framräknats.

5. Några lokaler saknar l4C-dateringar. Lagerföljderna på 
dessa lokaler har i stället daterats genom pollenstrati- 
grafisk korrelation med andra 14C-daterade diagram.

6. Bokpollenfrekvensen är vanligen mycket låg i de norra 
delarna av bokens utbredningsområde, vilket medför 
att tolkningen försvåras.

7. Mina tolkningar av bokens etablering och expansion 
överensstämmer inte alltid med den som de ursprung
liga författarna har föreslagit.

The establishment and expansion of beech Fagus sylvatica in southernmost Sweden according to 14C dated levels in 
local- and regional-scale pollen diagrams. The table comprise datings from various sources, which are not always 
comparable. All dates are expressed as 14C years BP and have been rounded off to the nearest hundred years. The 
following points should be considered when interpreting these dates:

1. The sites differ greatly in size and pollen source area, 
which means that local and regional features may be 
recorded differently.

2. Beech pollen percentages are based on different pollen 
sums, in older diagrams mostly on a tree pollen sum, 
and in more recent studies mostly on a total terrestrial 
pollen sum.

3. Datings are made on a variety of material (Sphagnum 
peat, fen peat, gyttja, etc.) and these dates may be more 
or less reliable. Recent studies using AMS 14C dating 
of terrestrial plant macrofossils, instead of conventional 
bulk gyttja samples, have shown that bulk gyttja samples 
may give positively biased date estimates (e.g. Lagerås 
1996a). This form of dating bias caused by the reser
voir effect makes it difficult to discuss the earliest 
history of beech.

4. Datings have not always been carried out on levels 
critical for the beech pollen curve, which means that 
the nearest available date to this critical level has been 
used instead, or an interpolated date.

5. Some sites are not l4C dated. These sites are only dated 
by pollen-analytical correlation with other 14C dated 
pollen diagrams.

6. Beech pollen frequences are generally very low in 
regional pollen diagrams from its outpost area, which 
makes these pollen curves difficult to interpret.

7. My interpretations of the beech pollen curves may 
differ somewhat from the interpretations suggested by 
the original authors.
Legend: före = before; efter = after; rel nyligen = 
recently.
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Första etablering1 Expansion2 Kulminering3
First establishment Expansion Kulmination

Lokal med referens lokal regional
Site with reference local regional

A. Bjärsjöholmssjön, Sk (Göransson 1991)1 2 3 4 *-9 3500? 2800 1900 _n
B. Bussjösjön, Sk (Regnéll 1989)4-10 2800 2100 1600 efter 1600
C. Krageholmssjön, Sk (Gaillard 1984, Regnéll 1989)4*9 3500? 2100 1600 efter 1200
D. Bökesjön, Sk (Gaillard, opubl / unpubl.)s-w 1900 1100 efter 800
E. Ageröds mosse, Sk (Nilsson 1964)79 3500? 2800 1900 1100-400
F. Ranviken, Immeln, Sk (Digerfeldt 1974)6-9 3600? 2400 1300 efter 1300
G. Storemosse, Bl (Berglund 1966)7-9 före 2200? 1600 efter 1600 1200-400
H. Vakö myr, Sk/Sm (Nilsson 1968)4-9 före 2500 1900 1600 1600-1200
I. Siggaboda, Sm (Björkman & Bradshaw 1996)7-10 1000 300 efter 300
J. Råshult, Sm (Lindbladh & Bradshaw 1995)7-10 1200? 800 rel nyligen
K. Sandsjön, Sm (Thelaus 1989)6-9 före 2500? 2500 2400 2400-1900
L. Holkåsen, Hl (Karlsson 1996)7-10 1200 500 400-100
M. Bocksten, Hl (Björkman 1997a)7'10 1500 1300 efter 1300
N. Sämbosjön, Hl (Digerfeldt 1982)6-9 3100 2400 1500 efter 1200
O. Flahult, Sm (Björkman 1997b)7'10 900 100 rel nyligen
P. Lekarydsdalen, Sm (Königsson 1989)7-10 1700? efter 1700 1200 efter 1200
Q. Växjösjön, Sm (Digerfeldt 1977)5-6-9 _ii _i i 1200-300
R. Trummen, Sm (Digerfeldt 1972)6'9 2700 2100 1100 1100
S. Hovshaga, Sm (Ekström & Lagerås 1995)7-10 1500 1000 efter 400
T. Store Mosse, Sm (Svensson 1988)7-9 före 1100 före 1100 1100 efter 1 100
U. Mattarp, Sm (Björkman 1996a)7'10 400 300 efter 300
V. Kansjön, Sm (Jacobson, opubl / unpubl.)6-9 1400? 1200? 1200-200?
w. Bråtamossen, Sm (Lagerås mfl 1995)7-9 före 1000? 800 800-200
X. Avegöl, Sm (Lagerås 1996b)8'10 1400 efter 1400 1100-600
Y. Dags mosse, Ög (Göransson 1989)7-9 1500? 1000 rel nyligen

1) Första etablering. Avser den tidpunkt då man kan misstänka 
att små bokbestånd har funnits i området. Enstaka bokar kan dock 
ha förekommit tidigare. En bokpollenfrekvens på omkring 0,5 % 
i regionalt präglade pollendiagram kan indikera denna fas.

- First establishment. Means the level where small beech 
stands may first have occurred in the area, although single beech 
individuals may have occurred before this date. Beech pollen 
percentages around 0.5 % in regional pollen diagrams may indicate 
this phase.

2) Expansion. Lokal expansion avser den nivå då man kan miss
tänka att boken fanns spridd på ett flertal lokaler i landskapet. 
Dateringen avser vanligen den nivå där bokpollenfrekvensen 
börjar överstiga 0,5-1 % (jämför Woods & Davis 1989). Regional 
expansion avser den nivå där boken började att expandera och bli 
ett viktigt trädslag i landskapet. Dateringen avser vanligen den 
nivå där bokpollenfrekvensen börjar överstiga 2-5 %.

- Expansion. Local expansion means the level where beech 
stands certainly started to occur in the area. The date usually 
refers to when beech percentages exceed 0.5-1 %, a level which 
in regional pollen diagrams may be indicative for this phase (cf. 
Woods & Davis 1990). Regional expansion means the level 
where beech forests expanded regionally. The date usually refers 
to when beech percentages exceed around 2-5 %, a level which 
may be indicative for this phase.

3) Kulminering. Avser den tidpunkt då bokskogsarealen var som 
störst, dvs de högsta bokpollenfrekvenserna uppnås.

- Culmination. Means the period when beech forest must have 
been at its peak of abundance in the landscape.
4) Dessa pollendiagram är inte 1 ^-daterade. De är i stället pollen-
analytiskt korrelerade med det väldaterade pollendiagrammet
från Ageröds mosse (Nilsson 1964).

- These pollen diagrams are not 14C dated. They are instead 
pollen-analytically correlated with the well-dated diagram from 
Ageröds mosse (Nilsson 1964).
5) De studerade sedimenten omfattar endast de senaste ca 1500 åren.

- The studied sediments only cover the time from around 600 
AD to present time.
6) Konventionella 1 ^-dateringar på gyttja. Samtliga dessa date
ringar kan vara mer eller mindre påverkade av reservoareffekten 
(se Lagerås 1996a).

- Bulk gyttja l4C dates. These dates may be more or less 
affected by the reservoir effect (see Lagerås 1996a).
7) Konventionella l4C-dateringar på torv. Dessa dateringar är 
troligen inte påverkade av reservoareffekten i någon större om
fattning (jämför Lagerås 1996a).

- Bulk peat l4C datings. These datings probably are reliable as 
they are not affected by the reservoir effect.
8) Kronologi baserad på AMS-dateringar av växtmakrofossil. 
Dessa dateringar är troligen ej alls påverkade av reservoareffekten.

- Chronology based on AMS 14C datings of terrestrial macro- 
fossils. These datings are probably not affected by the reservoir effect.
9) Regionalt präglade pollendiagram (baserade på lagerföljder 
från medelstora till stora sjöar eller mossar).

- Regional-scale pollen diagrams (based on deposits from 
medium-sized to large lakes and bogs).
10) Lokalt präglade pollendiagram (baserade på lagerföljder från 
små torvmarker eller sjöar).

- Local-scale pollen diagrams (based on deposits from hollows 
or other small sites).
11) Tidpunkten för händelsen täcks ej.

- The event is not covered.



Invandring och etablering

Boken har invandrat till Sverige från söder (t ex 
Huntley & Birks 1983, Huntley 1988). Det är dock 
mycket svårt att avgöra vid vilken tidpunkt den 
första boken etablerades i landet. Med hjälp av 
paleoekologiska metoder (t ex pollenanalys och växt- 
makrofossilanalys - dvs analys av pollen, frakter, 
fröer, blad etc) kan man vanligen endast avgöra när 
en nyinvandrad art börjar bli vanlig i landskapet 
(Bennett 1986). Enstaka bokpollen börjar uppträda 
i skånska sjölagerföljder redan omkring 5000-6000 
BP (med BP - Before Present - avses i denna artikel 
l4C-år före nutid; med nutid avses här enligt konven
tion år 1950), men dessa pollen har troligen trans
porterats med vindar från bokskogar söder om 
Östersjön-där boken vid denna tidpunkt hade börjat 
att expandera.

Det är först omkring 3500 BP som bokpollen- 
frekvensen i Skåne (t ex Nilsson 1964, Regnéll 1989, 
Berglund m fl 1991) når nivåer som är tillräckligt 
höga för att man säkert skall kunna säga att boken 
fanns etablerad i åtminstone små bestånd spridda i 
landskapet (tabell 1, fig 3). Det är dock fullt möjligt 
att enstaka träd förekom i skogarna redan före denna 
tidpunkt (t ex Berglund m fl 1991), men detta är 
svårt att belägga utan direkta fynd av bokrester.

Boken spelade troligen en underordnad roll i 
skogarna under lång tid efter invandringen. Det var 
först omkring 2200-1500 BP som boken började 
expandera på allvar i södra och centrala Skåne (Nils
son 1964, Regnéll 1989, Berglund m fl 1991). Något 
senare, omkring 1500 BP skedde också en betydande 
expansion i norra Skåne, Halland och Blekinge 
(Digerfeldt 1974, 1982, Berglund 1966). De högsta 
bokpollenfrekvenserna - motsvarar troligen bok
skogens kulmination, dvs närdess areal är som störst 
- nås i södra Sverige vanligen omkring 1300-1200 
BP, eller något senare (Nilsson 1964, Berglund 1966, 
Digerfeldt 1974, 1982, Gaillard 1984, Regnéll 1989, 
Gaillard & Göransson 1991, Göransson 1991). 1 
flera lokalt betonade pollenanalytiska studier har 
man däremot ofta konstaterat en kulmination som 
sker betydligt senare (jämför tabell 1).

Bokens historia i utpostområdet är dåligt känd, 
dvs man vet inte med säkerhet när boken nådde 
området och om dess etableringen var samtidig på 
olika lokaler. Regionalt präglade pollendiagram - 
som är giltiga för ett större område - är tyvärr inte 
till stor hjälp då man vill studera bokens etablering 
i detta område, eftersom enskilda bokbestånd knap
past går att detektera i sådana diagram. Dessutom är 
det möjligt att en del utpostbestånd, speciellt de som 
ligger nära större gårdar, är planterade (Lindquist
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1931) eller har uppkommit genom fröspridning från 
planterade träd (Hemberg 1918).

Regionalt präglade pollendiagram från centrala 
Småland visar att bokpollenfrekvenser överstigande 
3-5 % inte nåddes förrän omkring 1200-1000 BP 
(Digerfeldt 1972, 1977, Königsson 1989, Svensson 
1988). I nyligen avslutade undersökningar från det 
Småländska höglandet har endast låga bokpollen
frekvenser påvisats och dessa frekvenser överstiger 
sällan 1 % under perioden 1500-500 BP (t ex Lager
ås 1996b). Dessa undersökningar visar troligen att 
boken funnits spridd i skogarna på höglandet sedan 
åtminstone 1500 BP. En lokalt präglad studie av ett 
utpostbestånd med bok vid Mattarp på det Små
ländska höglandet (Björkman 1996a) visar att boken 
etablerades på denna lokal ca 400 BP. Om detta 
bestånds historia är typiskt för andra utpostbestånd 
är dock oklart. Vid en undersökning av lagerföljden 
från Dags mosse i Östergötland (Göransson 1989) 
påvisades bokpollenfrekvenser på 0,5-2 % under 
ungefär de senste 1500 åren. Ett närbeläget utpost
bestånd med bok finns på Omberg, strax väster om 
Dags mosse. Det är fullt möjligt att detta bestånd 
etablerades redan omkring 1500 BP.

I äldre undersökningar över bokens utbredning i 
Sverige (t ex Nilsson 1902, Lindquist 1931) kan 
man stöta på åsikten att utpostbestånden skulle ut
göra små rester (relikter) av en tidigare större och 
mera sammanhängande utbredning, kanske ända upp 
till Mälardalen. Liknande åsikter förekommer också 
i äldre pollenanalytisk littertur (t ex von Post 1924). 
Boken skulle sedan ha minskat kraftigt i detta om
råde till följd av ett kärvare klimat och genom männi
skans omvandling av landskapet. Dessa antaganden 
baserades dock på fynd av mycket låga bokpollen
frekvenser, som lika väl kunde ha orsakats av lång
flykt av pollen från bokskogsområden i söder. Mo
dema pollenanalyser från södra Sverige ger knappast 
heller något stöd för åsikten att boken tidigare skulle 
haft en större utbredning mot norr. Det verkar snarare 
som att boken fortfarande är under spridning mot 
norr, och att utpostlokalerna snarare utgör sprid- 
ningscentra varifrån boken kan spridas till det om
givande landskapet (Björkman 1996a, 1996b). I 
allmänhet verkar boken trivas utmärkt på sina ut
postlokaler. Det är därför knappast det rådande kli
matet som förhindrar en vidare expansion, utan snarare 
den nuvarande markanvändningen. En eventuell 
framtida klimatförbättring orsakad av växthuseffekten 
skulle troligen gynna boken kraftigt och den skulle i så 
fall kunna expandera långt upp i mellersta Sverige 
(Sykes m fl 1996).
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Fig 4. Bokfrön som hamnar direkt på marken utan att täckas av mineraljord eller lövförna har små chanser att undgå 
predation och etableras som groddplantor. - Skåne, Häckeberga. Foto förf 27.IV. 1996.
Seeds of beech Fagus sylvatica deposited directly on the ground and not covered by mineral soil or leaf litter have little 
chance of avoiding predation and become established as seedlings.

Betydelsen av störningar

De storskaliga utbredningsförändringarna för träd i 
Europa under postglacial tid (se t ex Huntley & 
Birks 1983) verkar varit styrda av klimatet och dess 
förändring över tiden (t ex Huntley & Webb 1989). 
Detta gäller troligen också för bokens spridning 
norrut under de senaste årtusendena (t ex Huntley 
1988, Huntley m fl 1989).

Om man däremot betraktar bokens etablering på 
beståndsnivå (dvs etablering i ett enskilt bestånd) 
är andra faktorer än klimatet betydelsefulla. Etable- 
ringen i ett bestånd påverkas av en rad faktorer där 
t ex den vegetationstyp som invaderas, störnings- 
regimen (bränder, betestryck mm) och mänsklig 
påverkan, är betydelsefulla (Björkman 1996b). Slump
faktorer kan också ha betydelse, t ex när bokollon 
råkar spridas till ett bestånd där det råder goda 
förutsättningar för etablering. Boken har tunga frön 
som utan hjälp knappast skulle spridas långt utanför 
det ursprungliga beståndet. Man har visat att fåglar, 
framför allt nötskrikan Garrulus glandarius, kan

sprida bokollon långt från frökällan (t ex Nilsson 
1985). Nötskrikan föredrar normalt ekollon, men 
under år med låg produktion av ekollon kan den 
också använda bokollon. Långdistansspridningen av 
bokollon blir därför ganska slumpartad.

Bokens föryngring gynnas av markstömingar (t ex 
Watt 1923, von Röhrig m fl 1978, Bjerregaard & 
Carbonnier 1979). Någon form av markberedning 
(dvs markstörning) används t ex inom skogsbruket 
då man vill förbättra bokföryngringen. Bokfrön som 
inte blir täckta av mineraljord har vanligen mycket 
små chanser att etableras och undgå predation (fig 4). 
Det finns en lång rad djur, allt ifrån smågnagare till 
sniglar, som kan utnyttja ollon som födoresurs.

Det verkar råda ett klart samband mellan mänsk
liga störningar och bokens expansion. En lång rad 
paleoekologiska undersökningar i Danmark (t ex 
Iversen 1969,1973, Aaby 1983,1986,1988, Andersen 
m fl 1983, Andersen 1984, 1988) och Sverige (t ex 
Gaillard 1984, Regnéll 1989, Berglund m fl 1991, 
Gaillard & Göransson 1991, Gaillard m fl 1991,
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Lindbladh & Bradshaw 1995, Björkman 1996a,
1997b) har visat att boken kunde etableras och ex
pandera mer eller mindre snabbt i områden som 
påverkats av människan. Perioder med snabb bok
expansion sammanfaller ofta med perioder då intensi
teten i markanvändningen avtar, eller då den förändras 
efter en mera intensiv period. Om vegetationen 
däremot varit mer eller mindre ostörd har bokens 
expansion varit långsammare (t ex Iversen 1973, 
Aaby 1986, Björkman & Bradshaw 1996). I områden 
med mycket hårt markutnyttjande har boken heller 
inte varit speciellt framgångsrik (t ex Aaby 1986, 
1988, Bartholin & Berglund 1992, Odgaard 1994).

Slutord

Det finns flera skäl som talar för att bokskogens 
utbredning kommer att öka i södra Sverige i fram
tiden. För det första sätter det rådande klimatet 
knappast något hinder för en ytterligare expansion 
(Björkman 1996b), och ett eventuellt varmare kli
mat i framtiden orsakat av växthuseffekten skulle 
dessutom gynna boken ytterligare. För det andra har 
bokskogen tidigare haft en betydligt större utbred
ning än i dag, vilket innebär att den nu håller på att 
återerövra marker som den tidigare vuxit på. För det 
tredje har intresset för bokprodukter ökat under 
senare tid, vilket gör det ekonomiskt möjligt att satsa 
på ett skogsbruk baserat på bok. Det är därför högst 
troligt att boken kommer att bli ett allt betydelse
fullare träd i de sydsvenska skogarna.

Citerad litteratur

Aaby, B. 1983: Forest development, soil genesis and 
human activity illustrated by pollen and hypha analysis 
of two neighbouring podzols in Draved Forest, Den
mark. Danm. Geol. Unders., II. Rcekke, 114.

Aaby, B. 1986: Trees as anthropogenic indicators in 
regional pollen diagrams from eastern Denmark. /K.-E. 
Behre (red), Anthropogenic indicators in pollen dia
grams: 73-93. Balkema, Rotterdam.

Aaby, B. 1988: The cultural lanscape as reflected in 
percentage and influx pollen diagrams from two Danish 
ombrotrophic mires. /H. H. Birks, H. J. B. Birks, P. E. 
Kaland & D. Moe (red), The Cultural Landscape. Past, 
Present and Future: 209-228. Cambridge University 
Press, Cambridge.

Andersen, S. T. 1984: Forests at Lpvenholm, Djursland, 
Denmark, at present and in the past. Kongel. Danske 
Vidensk. Selsk. Biol. Skr. 24 (1).

Andersen, S. T. 1988: Changes in agricultural practices in 
the Holocene indicated in a pollen diagram from a small 
hollow in Denmark. IH. H. Birks, H. J. B. Birks, P. E. 
Kaland & D. Moe (red), The Cultural Landscape. Past, 
Present and Future: 395-407. Cambridge University 
Press, Cambridge.

Andersen, S. T., Aaby, B. F & Odgaard, B. V. 1983: 
Environment and man. Current studies in vegetational 
history at the Geological Survey of Denmark. Jour. 
Danish Archaeol. 2: 184—196.

Bartholin, T. S. & Berglund, B. E. 1992: The prehistoric 
landscape in the Köpinge area - a reconstruction based 
on charcoal analysis. Acta Archaeol. Lundensia, Series 
in 4°, 19: 345-358.

Bennett, K. D. 1986: The rate of spread and population 
increase of forest trees during the postglacial. Phil. 
Trans. Royal Soc. London B 314: 523-531.

Berglund, B. E. 1966: Late-Quaternary vegetation in eastern 
Blekinge, southeastern Sweden. A pollen-analytical 
study. II. Post-Glacial time. Op. Bot. 12 (2).

Berglund, B. E., Malmer, N. & Persson, T. 1991: Land
scape-ecological aspects of long-term changes in the 
Ystad area. Ecol. Bull. 41: 405-424.

Bjerregaard, J. & Carbonnier, C. 1979: Att sköta bok. 
Sveriges Skogsvårdsförb. Tidskr. 77 (3): 6-59.

Björkman, L. 1996a: Long-term population dynamics of 
Fagus sylvatica at the northern limits of its distribution 
in southern Sweden: a palaeoecological study. The Holo
cene 6: 225-234.

Björkman, L. 1996b: The Late Holocene history of beech 
Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at 
stand-scale in southern Sweden. LUNDQUA Thesis 39.

Björkman, L. 1997a: The history of Fagus forest in south
western Sweden during the last 1500 years. The Holo
cene 7: 419—432.

Björkman, L. 1997b: The role of human disturbance in the 
local Late Holocene establishment of Fagus and Picea 
forests at Flahult, western Småland, southern Sweden. 
Veget. Hist. Archaeobot. 6: 79-90.

Björkman, L. & Bradshaw, R. 1996: The immigration of 
Fagus sylvatica L. and Picea abies (L.) Karst, into a 
natural forest stand in southern Sweden during the last 
2000 years. Jour. Biogeogr. 23: 235-244.

Brunet, J. 1995: Sveriges bokskogar har gamla rötter. 
Svensk Bot. Tidskr. 89: 1-10.

Digerfeldt, G. 1972: The Post-Glacial development of 
Lake Trummen. Regional vegetation history, water level 
changes and palaeolimnology. Folia Limnol. Scand. 16.

Digerfeldt, G. 1974: The Post-Glacial development of the 
Ranviken bay in Lake Immeln. I. The history of the 
regional vegetation, and II. The water-level changes. 
Geol. Fören. Stockholm Förhandi. 96: 3-32.

Digerfeldt, G. 1977: Palaeoecological studies of the recent 
development of Lake Växjösjön. II. Settlement and 
landscape development. Arch. Hydrobiol. 79:465-477.

Digerfeldt, G. 1982: The Holocene development of Lake 
Sämbosjön. 1. The regional vegetation history. Univ. 
Lund, Dep. Quatern. Geol., Report 23.

Ekström, J. & Lagerås, P. 1995: Jordbruk och vegetation 
vid Hovshaga under förhistorisk och historisk tid. En 
pollenanalytisk studie norr om Växjö. LUNDQUA 
Uppdrag 23.

Fritz, Ö. & Larsson, K. 1997: Betydelsen av skoglig 
kontinuitet för rödlistade lavar. En studie av halländsk 
bokskog. Svensk Bot. Tidskr. 90: 241-262.

Gaillard, M.-J. 1984: A palaeohydrological study of Krage- 
holmssjön (Scania, South Sweden). Regional vegetation 
history and water level changes. LUNDQUA Report 25.

Gaillard, M.-J. & Göransson, H. 1991: The Bjäresjö area. 
Vegetation and landscape through time. Ecol. Bull. 41: 
167-174.



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997) Bokens historia i södra Sverige 583

Gaillard, M.-J., Dearing, J. A., El-Daoushy, F., Enell, M. 
& Håkansson, H. 1991: A late Holocene record of 
land-use history, soil erosion, lake trophy and lake-level 
fluctuations at Bjäresjösjön (South Sweden). Jour. 
Paleolimnol. 6: 51-81.

Göransson, H. 1989: Dags mosse - Östergötlands för
historiska kalender. Svensk Bot. Tidskr. 83: 371-407.

Göransson, H. 1991: Vegetation and man around Lake 
Bjärsjöholmssjön during prehistoric time. LUNDQUA 
Report 31.

Hemberg, E. 1918: Bokens (Fagus silvatica L.) invand
ring till Skandinavien och dess spridningsbiologi. Skogs- 
vårdsfören. Tidskr. 16: 157-181.

Hesselman, H. & Schotte, G. 1906: Granen vid sin sydväst
gräns i Sverige. Medd. Statens Skogsförsöksanstalt 3:1-52.

Hjelmqvist, H. 1940: Studien über die Abhängigkeit der 
Baumgrenzen von den Temperaturverhältnissen. Lund.

Huntley, B. 1988: Glacial and Holocene vegetation history: 
Europe. / B. Huntley & T. Webb III (red), Vegetation 
History: 341-383. Kluwer Academic Publishers, Dor
drecht.

Huntley, B. & Birks, H. J. B. 1983: An atlas of past and 
present pollen maps for Europe: 0-13000 years ago. 
Cambridge University Press, Cambridge.

Huntley, B. & Webb III, T. 1989: Migration: species’ 
response to climatic variation caused by changes in the 
earth’s orbit. Jour. Biogeogr. 16: 5-19.

Huntley, B., Bartlein, P. J. & Prentice, I. C. 1989: Climatic 
control of the distribution and abundance of beech 
(Fagus L.) in Europe and North America. Jour. Bio
geogr. 16: 551-560.

Iversen, J. 1969: Retrogressive development of a forest 
ecosystem demonstrated by pollen diagrams from fossil 
mor. Oikos Suppl. 12: 35-49.

Iversen, J. 1973: The Development of Denmark’s nature 
since the last glacial. Danm. Geol. Unders., V. Rcekke, 7(C).

Karlsson, M. 1996: Vegetationshistoria för en artrik bok
skog i Halland - stabilitet eller störning? Inst. för syd
svensk skogsvetenskap. Examensarbete nr 1.

Königsson, L-K. 1989: Human impact trends in the land
scape development at Hjärtenholm durig the last 5000 
years. Striae 25: 59-73.

Lagerås, P. 1996a: Vegetation and land-use in the Små
land Uplands, southern Sweden, during the last 6000 
years. LUNDQUA Thesis 36.

Lagerås, P. 1996b: Farming and forest dynamics in an 
agriculturally marginal area of southern Sweden, 5000 
BC to present: a palynological study of Lake Avegöl in 
the Småland uplands. The Holocene 6: 301-314.

Lagerås, P., Jansson, K. & Vestbö, A. 1995: Land-use 
history of the Axlarp area in the Småland uplands, 
southern Sweden: palaeoecological and archaeological 
investigations. Veget. Hist. Archaeobot. 4: 223-234.

Lindbladh, M. & Bradshaw, R. 1995: The development and 
demise of a Mediaeval forest-meadow system at Linna
eus’ birthplace in southern Sweden: implications for 
conservation and forest history. Veget. Hist. Archaeobot. 
4: 153-160.

Lindgren, L. 1970: Beech forest vegetation in Sweden - 
a survey. Bot. Notiser 123: 401-424.

Lindquist, B. 1931: Den skandinaviska bokskogens bio
logi. Svenska Skogsvårdsfören. Tidskr. 29: 179-532.

Lindquist, B. 1959: Forest vegetation belts in Southern 
Scandinavia. Acta Horti Gothob. 22: 111-144.

Malmström, C. 1937: Tönnersjöhedens försökspark i 
Halland. Ett bidrag till kännedomen om sydvästra Sve
riges skogar, ljunghedar och torvmarker. Medd. Statens 
Skogsförsöksanstalt 30: 323-528.

Malmström, C. 1939: Hallands skogar under de senaste 
300 åren. Medd. Statens Skogsförsöksanstalt 31: 171-300.

Nilsson, A. 1902: Om bokens utbredning och förekomst- 
sätt i Sverige. Tidskr. för Skogshushållning 30: 238-256.

Nilsson, S. G. 1985: Ecological and evolutionary inter
actions between reproduction of beech Fagus silvatica 
and seed eating animals. Oikos 44: 157-164.

Nilsson, T. 1964: Standardpollendiagramme und C14- 
Datierungen aus dem Ageröds Mosse im mittleren 
Schonen. Lunds Univ. Årsskr., N. F., Avd. 2, 59 (7).

Nilsson, T. 1968: Pollenanalytische Datierung der Pfeil
funde aus Loshult im nördlichsten Schonen. Geol. 
Foren. Stockholm Förhandl. 90: 537-546.

Odgaard, B. V. 1994: The Holocene vegetation history of 
northern West Jutland. Denmark. Op. Bot. 123.

Post, L. von 1924: Ur de sydsvenska skogarnas regionala 
historia under postarktisk tid. Geol. Fören. Stockholm 
Förhandl. 46: 83-128.

Regnéll, J. 1989: Vegetation and land use during 6000 
years. Palaeoecology of the cultural landscape at two 
lake sites in southern Skåne, Sweden. LUNDQUA 
Thesis 27.

Röhrig, E. von, Bartels, H., Gussone, H.-A. & Ulrich, B. 
1978: Untersuchungen zur natürlichen Vetjüngung der 
Buche (Fagus silvatica). Forstwissenschaftl. Centralbl. 
97: 121-131.

Sjörs, H. 1965: Forest regions. Acta Phytogeogr. Suec. 50: 
48-63.

SOU, 1971: Bokskogens bevarande. Betänkande avgivet 
av Skogsstyrelsen i samråd med Statens Naturvårds
verk. SOU 1971 [71 ]: 1-97.

Svenningsson, M. 1992: Bokens utbredning i Östbo och 
Västbo härader i Småland under de senaste 300 åren. 
Svensk Bot. Tidskr. 86: 27-42.

Svensson, G. 1988: Bog development and environmental 
conditions as shown by the stratigraphy of Store Mosse 
mire in southern Sweden. Boreas 17: 89—111.

Sykes, M. T., Prentice, I. C. & Cramer, W. 1996: A bio- 
climatic model for the potential distributions of north 
European tree species under present and future climates. 
Jour. Biogeogr. 23: 203-233.

Thelaus, M. 1989: Late Quaternary vegetation history and 
palaeohydrology of the Sandsjön-Arshult area, south
western Sweden. LUNDQUA Thesis 26.

Troedsson, T. 1966: Om markvård i Skånes skogar. Skånes 
Natur 53: 37-50.

Watt, A. S. 1923: On the ecology of British beechwoods 
with special reference to their regeneration. Part I. The 
cause of failure of natural regeneration of the beech 
(Fagus silvatica L.). Jour. Ecol. 11: 1-48.

Wibeck, E. 1909: Bokskogen inom Östbo och Västbo 
härad af Småland. Medd. Statens Skogsförsöksanstalt 
6: 125-240.

Woods, K. D. & Davis, M. B. 1989: Paleoecology of range 
limits: beech in the upper peninsula of Michigan. 
Ecology 70: 681—696.

Åhman, S. 1983: Pottaskebränning i Sverige och Danmark 
under 1600-talet. Om en bortglömd skogsprodukt och 
internationell handelsvara. Acta Wexionensia, Ser. 1, 
History & Geography 2.



584

Fetknoppsuppgifter efterlyses

Sedum rupestre, stor fetknopp, är en mycket variabel 
art. Själv har jag minst fyra olika former i odling, 
och har sett minst två olika former i vilt tillstånd. 
Arten har ofta blivit förväxlad med andra arter, 
bland annat på grund av att Linné beskrev två av dess 
former som olika arter (S. rupestre och S. reflexum) 
och att fel namn sedan har använts även i vetenskaplig 
litteratur (se nedanstående synonymlista). Linnés 
två beskrivningar (S. rupestre grågrön; S. reflexum 
grön med smalare blad i åtta rader, de nedersta 
bladen tillbakaböjda) passar in på de vilda former 
jag har sett, men vissa odlade och förvildade former 
har avvikande utseende.

Stor fetknopp tillhör Sedum ser. Rupestria, en 
grupp av sju fetknoppsarter med syllika blad samlade 
i täta skott (kan liknas vid grankvistar), och gula 
eller vitaktiga blommor. De sju arterna är:

S. amplexicaule (S. tenuifolium). Två underarter: 
ssp. amplexicaule och ssp. tenuifolium.

S. forsterianum (S. elegans, S. rupestre) tofsfet
knopp.

S. montanum (S. ochroleucum ssp. montanum). Två 
underarter: ssp. montanum och ssp. orientale.

S. ochroleucum (S. anopetalum, S. verloti) blek
gul fetknopp.

S. pruinatum portugisisk fetknopp.

S. rupestre (S. reflexum, S. albescens, S. vire- 
scens) stor fetknopp. Två underarter: ssp. rupestre 
och ssp. erectum.

S. sediforme (S. altissimum, S. nicaeense) iberisk 
fetknopp.

I Sverige är S. forsterianum relativt vanlig som 
odlad och förvildad medan övriga arter förekommer 
mer eller mindre sällsynt i odling. Holländaren Henk 
t’Hart har studerat Sedum ser. Rupestria under mer 
än tjugo års tid. Med ledning av hans forsknings
resultat och uppgifter i Flora Europaea har jag satt 
samman vidstående nyckel till de sju arterna.

Jag planerar att göra en studie som syftar till att 
undersöka variationen inom S. rupestre i Sverige. 
För att kunna genomföra min undersökning behöver 
jag uppgifter om:
- Förekomster av vild S. rupestre
- Förvildade förekomster av S. rupestre
- Förvildade förekomster av de andra arterna 

inom S. ser. Rupestria enligt ovan.
- Information om de aktuella plantorna har grå

gröna (blådaggiga) eller rent gröna blad är också 
värdefullt.

Nyckel till Sedum Ser. Rupestria

1 Blomställning hängande i knopp .................. 2
- Blomställning uppåtriktad i knopp ............... 4
2 Blomställning fåblommig, skotten torkar och 

kan falla sönder på sommaren S. amplexicaule
- Blomställning tät, mångblommig ................ 5
3 Blad platta, vid torka samlade i täta rosetter i

skottspetsarna, döda blad kvarsittande, foderb
lad ca 2,5 mm ........................... S. forsterianum

- Blad med nästan runt tvärsnitt, döda blad av
fallande, foderblad ca 3^4 mm 
...................................... S. rupestre ssp. rupestre

4 Blomställning fåblommig, skotten torkar och
kan falla sönder på sommaren .... S. pruinatum

- Blomställning tät, mångblommig ................ 5
5 Kronblad gula ................................................. 6
- Kronblad grönvita .......................................... 7
6 Foderblad längre än 5 mm, oftast lågvuxen 

.........................................................  S. montanum
- Foderblad 3 4 mm .... S. rupestre ssp. erectum
1 Kronblad upprättstående, foderblad längre än 

5 mm, lågvuxen ....................... S. ochroleucum
- Kronblad rakt utstående, foderblad ca 3 mm,

blad tjocka (ca 4 mm) med något platt ovansi
da, högvuxen ................................. S. sediforme

Tomas Burén 
Adelgatan 11C 
393 50 Kalmar 

Tel 0480-25 189, Fax 0480-44 62 62 
e-posf. tbllad@student.hik.se
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PLANT RO PA

Europas botanister har påbörjat en kraftansamling 
för att rädda Europas flora. Detta sker inom ramen 
för nätverket Planta Europa. Grunderna för detta 
arbete lades vid konferensen Planta Europa 95 i 
Hyéres i Frankrike. Där enades man om ett förslag 
om hur man bevarar de vilda växterna (i vid mening) 
uttryckt i nio resolutioner, en utförlig rapport och 
fem prioriterade projekt.

Planta Europas mål och förväntade effekt

Det viktigaste syftet för Planta Europa är att utveckla 
ett effektivt nätverk som ett redskap i målsättningen 
att bevara den vilda floran i Europa, och därigenom 
verka för ökade informations-, utbildnings-, forsk
nings- och praktiska naturvårdsinsatser i varje euro
peiskt land. Planta Europa har antagit en resolution 
ur vilken detta är ett kort utdrag:

• att etablera ett nätverk av organisationer, med det 
grundläggande målet eller uppdraget att bevara Euro
pas vilda växter, både högre och lägre, och deras 
livsmiljöer.

• det främsta tillvägagångssättet kommer att vara att 
verka för kompetensutveckling på lokala, nationella 
och internationella nivåer.

• identifiering av "Important Plant Areas" i Europa. 
Trots EUs habitatdirektiv är det viktigt att identifiera 
IP A-områden i hela Europa, alltså inklusive icke 
medlemsstater.

• en genomgång av vem som gör vad inom floravård 
och relaterade ämnesområden, vilket skall leda till 
ett interaktivt kunskapsutbytessystem.

• främja studier av vilda växter i Europa.
• uppmuntra hållbart utnyttjande av inhemskt växt- 

material.
• att prioritera utvecklingen av en kontinuerlig upp

datering av en databas över hotade växtarter i Europa.

• samarbeta med regeringar, användare och odlare, 
naturvårdsmyndigheter, ideella organisationer och 
de som är involverade med handel med växtmaterial, 
för att finna ett effektivt, uthålligt skötselsystem och 
regelverk.

Välkommen til! konferensen Planta Europa 98!

Nästa konferens, Planta Europa 98, kommer att äga 
rum i Uppsala 9-14 juni 1998 under svenskt värd
skap. Det är ArtDatabanken vid SLU som tillsam
mans med Planta Europa-nätverket arrangerar kon
ferensen. I Uppsala skall bl a samarbetsmetoder, 
strategier och gemensamma projekt diskuteras och 
beslutas. Deltagare från Europas samtliga länder 
förväntas komma.

En del av arbetet under konferensen sker i sju 
olika workshops med nedanstående temata.

• Important plant areas
• Identifying threatened species
• Forestry and its impact on flora
• Agriculture and its impact on flora
• Conservation of lower plants
• European policies and conservation of flora
• The importance of taxonomy for conservation

Vi välkomnar upp till tre representanter för organi
sationer, institutioner och företag att delta vid kon
ferensen i mån av plats. Sista anmälningsdag är 30 
mars. För mer information vänligen skriv omgående 
till:

SLU Konferensservice, Box 7059, 750 07 Uppsala, 
fax: 018-67 35 30
e-post: hyperlink mailto:Conference@slu.se

Titta även på internetinformationen: 
http://www.slu.se/conference/plantaeuropa/
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Inventeringsläger i Övertorneå och Luleå 1998

Föreningen Norrbottens Flora arrangerar sommaren 
1998 två inventeringsläger under tiden 10 juli - 2 
augusti: dels ett i Övertorneå, i hjärtat av Torne- 
dalen, dels ett i Södra Sunderbyn mellan Luleå och 
Boden. Vi inbjuder härmed alla som vill inventera i, 
och lära känna, vårt nordöstliga hörn av Sverige. 
Anmäl dig i god tid, vi erbjuder fri logi även i år. 
Det går bra att deltaga hela tiden eller valfria dagar. 
Inventeringsmetodiken är i stort densamma som 
man använder i Skånes Flora och Atlas Flora Danica. 
Det innebär ett minimum av anteckningsarbete, men 
ändå exakta lokal- och biotopangivelser för alla arter.

Lägret i Övertorneå pågår under tiden 10 - 20 juli. 
Inkvarteringen sker på Centralskolan i Övertorneå. 
Vi kommer att bo i klassrum och vi erbjuds goda 
arbetslokaler och hygienutrymmen. Matlagningen 
klarar vi på ett fritidshem alldeles intill där vi bor. 
Centralskolan ligger mitt i Övertorneå. Vi får nära 
till affärer, näringsställen och övrig service. Inven
teringarna kommer att genomföras i en botaniskt 
ganska välkänd bygd, där vi kommer att vara inrik
tade på att försöka återfinna så mycket som möjligt 
av Oskar Lönnqvists fyndplatser. Övertorneåbygden 
är relativt kuperad och delvis artrik och spännande. 
Inventeringarna sker på kartbladen 26M SO och NO 
och angränsande 26N SV samt 27M SO. Vi kommer 
som vanligt att inventera i smågrupper varje dag och 
på kvällarna ha gemensamma genomgångar av dagens 
fynd och erfarenheter.

Adress: Centralskolan, Tingshusvägen 3, 957 85 
Övertorneå. Tel: 0927-720 63.

Lien och slåtterängen

Kursen Lien och slåtterängen anordnas för 13:e 
gången i Ödenäs söder om Alingsås 23-26 juli. 
Kursen tar upp lievård och ängsskötsel - med prak
tiska övningar i slipning, lieslåtter och hamling. 
Föreläsningar om det äldre odlinslandskapet, slåtter- 
gille och gammaldags mathållning.

Lägret i Södra Sunderbyn pågår under tiden 22 juli 
- 2 augusti. Inkvarteringen blir på Kråkbergsskolan 
i Södra Sunderbyn. Skolan ligger relativt centralt i 
samhället. I närheten finns ett näringsställe och en 
mataffär. Södra Sunderbyn ligger 1,5 mil från Luleå 
och 2 mil från Boden. På skolan bor och arbetar vi i 
klassrum. Matlagningen klarar vi i hemkunskapens 
lokaler och duschar gör vi antingen på skolan eller 
i den närliggande sporthallen. Inventeringarna sker 
på kartbladen 24L NV och NO, 25L S V och SO samt 
på 24M NV. Det blir naturligtvis det väl så varierade 
kustlandets skogar, myrar och byar som besöks. Det 
blir även dagliga inventeringar i skärgården - har 
Du aldrig sett Norrbottens centrala skärgård förut så 
blir här verkligen rika tillfällen att reparera skadan. 
Den 25 juli gör föreningen en Revival för Herman 
Svenonius. Sonen Bo Svenonius från Stockholm 
kommer att porträttera sin far. Frauke Ecke berättar 
om sina undersökningar av Svenonius gamla växt
lokaler. Den 26 juli gör vi tillsammans med Frauke 
och Bo exkursioner till några av dessa.

Adress: Kråkbergsskolan, Folkhögskolevägen 4, 
954 42 Södra Sunderbyn. Tel: 0920-415 14 eller 
0708-66 18 89.

Anmäl dig till Irma Davidsson 0911-20 01 33; Ulf 
Zethraeus 0911-300 45 eller Lennart Stenberg 08- 
645 34 56 (hem), 08-743 58 08 (arb) eller 0708- 
66 18 99.

Hjärtligt välkomna!

För närmare information om kursens innehåll se 
SBT 1996 sid 24, eller ring 0322-531 39.

Ewald Johnsson 
Ödenäs 4619 Mellomgården 

441 95 Alingsås



Marina planktonalger i nästan isolerad havsvik
TORE LINDHOLM och JOANNA GENBERG

Lindholm, T. & Genberg, J. 1998: Marina planktonalger i nästan isolerad havsvik. [Marine 
phytoplankton in an almost isolated coastal inlet.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 587-590. Lund. ISSN 
0039-646X.
The phytoplankton flora of the Baltic Sea is composed of both freshwater and marine species. The 
number of marine species decreases with decreasing salinity and few marine species normally 
occur in inner coastal waters. During studies in the Aland archipelago, we recorded surprisingly 
many marine species, especially dinoflagellates, in an isolated, brackish (about 5 %o), lake-like 
inlet, Norrviken. Norrviken is connected to the sea only by a long, narrow and very shallow 
channel, permitting only a very limited exchange of water. The marine algae appear to live in the 
basin and they are not just survivors of inflowing seawater.
Tore Lindholm and Joanna Genberg, Department of Biology, Åbo Akademi, FIN-20520 Åbo, 
Finland. E-post (Lindholm): tlindhol@abo.fi

Östersjön är ett mycket artfattigt hav. Floran och 
faunan i Östersjön består av en blandning av marina 
och limniska arter. Den marina andelen minskar 
med avtagande salthalt, det vill säga ju längre norrut 
och ju längre in i havsvikar man kommer. I samband 
med växtplanktonundersökningar på Åland fann vi 
dock en vik, Norrviken, där denna regel till synes 
inte helt gäller.

Nomenklaturen för alger följer huvudsakligen 
Tikkanen & Willén 1992, för kärlväxter Mossberg 
m tl 1992.

En nästan avsnörd havsvik

Norrviken är en långsmal havsvik belägen i Hammar
land på nordvästra Åland (fig 1). Viken står i förbin
delse med havet via en 600 m lång kanal, som i 
medeltal bara är en dryg halvmeter djup och fem m 
bred. Kanalen muddrades och grävdes upp med 
grävskopa på 1940-talet efter kriget. Före mudd- 
ringen skedde inflöde av havsvatten till viken sanno
likt endast sporadiskt. Markägarna kring viken vill 
nu göra kanalen mera farbar, varför de har ansökt 
om tillstånd av Ålands landskapsstyrelse för att få 
utföra en ny muddring. Landhöjningen i det här 
området är cirka 50 cm per 100 år, och i kanalen 
växer dessutom rikligt med vass Phragmites australis, 
så kanalen hålls öppen främst tack vare att den 
trafikeras av de sommargäster som bor runt viken.

Utan muddringen på 1940-talet och den nuvarande 
trafiken skulle Norrviken ha avsnörts från havet för 
länge sedan. Norrviken kan sägas ha stagnerat i 
utvecklingen från havsvik mot insjö, och utgör där
med ett intressant område ur forskningssynvinkel 
(Lindholm 1991).

Hög salthalt

Norrviken yta är 10 ha och dess tillrinningsområde 
endast cirka 45 ha, vilket innebär att tillflödet av sött 
vatten är litet. Detta förklarar den förhållandevis 
höga salthalten, drygt 5 %c, som i stort sett är den
samma som i havsområdet utanför den isolerade 
viken. Tillrinningsområdet omfattar åkrar, hällar 
och blandskog. Det största djupet i viken är omkring 
4 m och det uppmätta siktdjupet har varit omkring 
3 m. Rikligt med ljus når alltså ner till bottnen, som 
därför är bevuxen. Meromiktiska betingelser, det 
vill säga varaktig skiktning av vattnet, har inte på
visats i viken.

Då Norrviken undersöktes somrarna 1994—1995 
varierade värdena för totalfosfor mellan 27 och 32 
mg/l (ytvatten). För totalkväve var motsvarande vär
den 540-630 mg/l. Vattnets klorofyllhalt var 3,0- 
5,4 mg/l. Värdena innebär att viken befinner sig på 
gränsen mellan mesotrof och eutrof. Den belastning 
som når viken härstammar främst från de närliggande 
åkrarna.
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Norrviken

0.5 k

Fig 1. Karta över Norrviken på nordvästra Åland. 
Map of the study area, Norrviken in NW Åland.

Norrviken är en Chara-dominerad miljö. Dessa 
miljöer kännetecknas av att de är relativt kalkrika, 
har täta vassbälten i littoral zonen, samt kransalger 
Chara och borstnate Potamogeton pectinatus som 
undervattensvegetation (Almqvist 1929, Lindholm 
m fl 1989, Mathiesen & Mathiesen 1992). 1 viken 
finns förutom kransalger och borstnate även ålnate 
Potamogeton perfoliatus, havsnajas Najas marina, 
slinga Myriophyllum sp. samt gulgrönalgen svart- 
skinna Vaucheria dichotoma (svenskt namn enligt 
Willén & Waern 1987, kallas annars här ” sjalgräs”).

Som vid en insjö

Då man tagit sig igenom den långa kanalen, som 
snarast påminner om en djungel av vass, och kommit 
fram till Norrviken har man en stark känsla av att 
man befinner sig vid en insjö. Vikens isolerade läge 
långt ifrån havet gör att man förväntar sig att finna 
främst sötvattensarter i växtplanktonfloran. Så är 
dock icke fallet.

SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997)

Fig 2. Norrvikens västra strand i juni 1994. - Foto: T. 
Lindholm.
The western shore of Norrviken in June 1994.

upp?

Bland de växtplanktonarter vi påträffat i Norrviken 
finns ett flertal marina arter, till exempel Gonyaulax 
verior, Pyrophacus horologicum, Dinophysis acu
minata, Prorocentrum micans och Kryptoperidinium 
foliaceum. Av dessa har Pyrophacus horologicum 
(fig 3) sällan rapporterats från Östersjön. Flera andra 
arter är också sådana marina arter som inte är så vanliga 
i denna del av Östersjön (Edler m fl 1984). I Norrviken 
finner man också fler marina arter än i Husöviken och 
en del närliggande områden som i och för sig ligger 
längre in i skärgården, men som inte tillnärmelsevis är 
lika isolerade som Norrviken (Lindholm m fl 1989, 
Lindholm & Öhman 1995).

Minimalt inflöde av havsvatten

Ar 1995 varierade dygnsmedelvärdet för havets 
vattenstånd (enligt Havsforskningsinstitutets mareo- 
graf i Föglö, Degerby, på östra Åland) under sommar
månaderna juni, juli och augusti mellan +12 cm och 
-12 cm, vilket är väldigt litet (fig 4). Motsvarande 
siffror för 1994 var +42 cm och -20 cm, vilket inte 
heller är särskilt mycket. Under de mycket vackra 
och varma somrarna 1994 och 1995 har därför endast 
minimala mängder havsvatten kunnat strömma in i 
Norrviken. De marina arter som påträffats dessa år 
lever alltså med stor sannolikhet permanent i Norr
viken och har inte endast transporterats dit under 
tillfälliga högvatten.
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Diskussion
Det som gör Norrviken intressant är den förhållandevis 
stora andelen marina arter i vikens växtplanktonflora, 
medan växt- och djurlivet och miljöförhållandena i 
övrigt huvudsakligen är insjölika.

Tack vare att Norrviken har ett relativt litet till- 
rinningsområde upprätthålls en tillräckligt hög salt- 
halt för att en del marina växplanktonarter skall 
kunna växa där. Orsaken till att vissa marina växt- 
planktonarter förekommer rikligare inne i den skyd
dade viken än ute i det angränsande havet kan vara 
avsaknad av vissa betande djurplanktonarter.

Den relativt stora andelen marina dinoflagellater 
(Dinophyceae) kan bero på att dinoflagellater gynnas 
av den höga humushalten (Granéli & Moreira 1990). 
Vissa dinoflagellater kan också gynnas av den relativt 
höga temperaturen inne i viken. ”Laguner” av det 
här slaget kan också fungera som viktiga refugier för 
marina dinoflagellater och andra alger, även för 
potentiella problem- eller giftiga arter. Då livskraftiga 
populationer en gång har bildats kan de återkomma 
år efter år eftersom arterna bildar cystor som över
lever perioder av ogynnsamma förhållanden.

Norrviken befinner sig i ett intressant mellan
stadium i utvecklingen från havsvik till insjö. En ny 
muddring skulle i ett slag göra Norrviken till en 
havsvik med avsevärt större vattenutbyte och utbyte 
av arter med det närliggande havet. Det skulle därför 
vara av intresse att ytterligare undersöka Norrviken 
(och andra liknande miljöer), med dess intressanta 
artsammansättning och övriga förhållanden, före en 
eventuell muddring.

Fig 3. Dinoflagellaten Pyrophacus horologicum, sällan 
påträffad i norra Östersjön. - Foto: T. Lindholm.
Pyrophacus horologicum, a marine dinoflagellate rarely 
reported from the northern Baltic Sea.

Maj Juli Sept.

Vattenstand

Fig 4. Havsvattenståndet under sommaren 1995 enligt Havsforskningsinstitutets mareograf i Föglö, Degerby, östra 
Åland.
Sea level fluctuations during the summer of 1995 (at Föglö, Degerby, eastern Åland). Due to very small fluctuations, 
very little seawater entered Norrviken during this period.
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Växtplanktonarter funna i Norrviken under 1994 och 1995. 
Marina arter är utmärkta med en asterisk.
Phytoplankton recorded in Norrviken during 1994 and 
1995. Marine species are indicated with an asterisk. Nomen
clature mainly follows Tikkanen & Willén 1992.

Cyanobacteria
Achroonema sp.
Anabaena variabilis 
A. sp.
Aphanizomenon sp.
Aphanocapsa sp.
Chroococcus turgidus 
C. sp.
Coelomoron pusillum 
Cyanodictyon imperfectum 
C. reticulation 
Gomphosphaeria aponina 
Lemmermanniella sp.
Limnothrix redekei 
Lyngbya cf. aestuarii*
Merismopedia tenuissima 
Oscillatoria sp.
Planktothrix agardhii 
Pseudanabaena limnetica 
Snowella septentrionalis 
S. sp.
Woronichinia compacta 
Cryptophyceae 
Cryptomonas sp. 12 mm 
C. sp. 20 mm 
Dinophyceae 
Dinophysis acuminata*
Gonyaulax cf. apiculata 
G. verior*
Gymnodinium sp. 15 mm 
G. sp. 40 mm 
Gyrodinium sp.
Heterocapsa triquetra*
Kryptoperidinium foliaceum*
Oblea rotunda*
Peridiniopsis balticum*
P. cf. polonicum 
Peridinium umbonatum 
Prorocentrum micans*
Protoperidinium brevipes*
Pyrophacus horologicum*
Chrysophyceae 
Pedinellla sp.
Pseudopedinella elastica 
Synura sp.
Uroglena cf. americana 
Prymnesiophyceae 
Chrysochromulina sp.*
Pleurochrysis carterae*
Euglenophyceae 
Colacium sp. (på hjuldjur)
Euglena spp.
Phacus sp.
Chlorophyceae 
Botryococcus braunii 
Chlamydomonas sp.

Closterium sp.
Cosmarium sp. 15 mm 
Dictyosphaerium sp.
Koliella sp.
Lagerheimia sp.
Monoraphidium contortum 
Oocystis sp.
Pediastrum sp.
Scenedesmus sp.
Tetraedron sp.
Prasinophyceae
Pyramimonas sp. 5 mm*
P. sp. 20 mm*
Quadricilia sp.*
Bacillariophyceae
Campylodiscus clypeus*
Chaetoceros ceratosporus*
C. danicus*
C. holsaticus*
C. wighamii*
Diatoma tenuis 
Entomoneis paludosa 
Mastogloia haltica *
Navicula sp. 70 mm 
Nitzschia spp. *
Rhizosolenia minima *
Thalassiosira levanderi *
Övriga / Others 
Ebria tripartita*
Mesodinium rubrum*
Pelagohalteria viridis
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In Sweden it has been considered problematic to identify the threatened lichens Ramalina baltica 
and R. obtusata. They are very similar and have sometimes been suggested to be conspecific. The 
present study mainly deals with the usefulness of distinguishing characters. It is based on studies 
of herbarium material and fieldwork on the island Gotland in the Baltic sea. Sixteen characters 
are found to distinguish the two species, the most reliable being appearance when we and general 
habit. The thallus of R. baltica is sparingly branched, flattened and broad-lobed. It is opaque both 
in wet and dry condition. R. obtusata has a thin, erect thallus with a shining cortex. It is partly 
translucent when wet, and also when dry if placed in front of a light source. The present-day 
distributions of the species in Sweden are discussed. Out of c. 350 examined specimens from 
Sweden, a third were found to be R. baltica, the rest R. obtusata.
Susanne Lorentsson, Botanical museum, Fytoteket, Uppsala University, Villavägen 6,
S-752 36 Uppsala, Sweden

Inom botaniken i allmänhet, och lichenologin i synner
het, förekommer problem med att skilja arter som är 
utseendemässigt lika. Svårigheten består oftast i att 
karaktärerna för de olika arterna överlappar. Ett 
exempel är problemet att skilja Ramalina baltica, 
hjälmbrosklav, och R. obtusata, trubbig brosklav, 
vilka tidvis t o m ansetts vara en och samma art.

Två brosklavar

Släktet Ramalina hör till familjen Ramalinaceae 
inom ordningen Lecanorales (Krog m fl 1994). I 
Sverige förekommer 17 arter inom släktet (Santesson 
1993). Arterna inom släktet är grågröna till färgen 
och de allra flesta har plattade grenar. På grund av 
sin broskartade styvhet kallas släktet på svenska 
”brosklavar” (Moberg & Holmåsen 1982). R. baltica 
och R. obtusata skiljer sig från övriga brosklavar 
genom sina hjälmlikt uppblåsta soral som är place
rade i lobspetsarna.

R. obtusata beskrevs ursprungligen som R. minus- 
cula var. obtusata (Arnold 1875) men upphöjdes 
senare till egen art (Bitter 1901). R. baltica beskrevs 
ursprungligen av Lettau (1912). Sex år senare skriver 
T. C. E. Fries (1918): ”R. baltica Lettau är i själva 
verket identisk med den av mig i Sverige funna R. 
obtusata (Arn.) Bitter”, och vidare ” Däremot tviflar 
jag rätt mycket på, att R. baltica verkligen är åtskild 
från R. obtusata. ” Sedan dess har debatten om det rör 
sig om en eller två arter pågått utan att några över

tygande bevis i någon riktning framkommit. Den 
rådande uppfattningen tycks för närvarande vara att 
R. obtusata och R. baltica är två skilda arter. Den 
svenska rödlistan (Aronsson m fl 1995) tar upp båda 
arterna, R. baltica i hotkategori fyra (hänsynskrä- 
vande) och R. obtusata i hotkategori två (sårbar).

De båda arternas utbredning skiljer sig något. 
Santesson (1993) anger R. baltica som påträffad 
från Skåne till Gästrikland, R. obtusata från Skåne 
upp till Uppland och i Jämtland, Norrbotten, Åsele 
och Lule lappmark.

Båda arterna finns på Gotland, och där har pro
blemet att skilja dem åt varit stora. Detta problem 
ledde fram till min undersökning, vars syfte var att 
hitta tillförlitliga karaktärer för att skilja artema åt. 
Förarbetet grundades på gotländska förhållanden, 
men tillförlitligheten bör gälla hela det område där 
arterna samexisterar. Min förhoppning är att de re
sultat som presenteras i denna artikel bidrar till en 
lösning på problemet.

11 ex Storbritannien (Purvis m fl 1992) och Nor
ge (Tpnsberg m fl 1996) anses R. baltica vara iden
tisk med R. canadensis Steiner, men det anges även 
att detta bör utredas ytterligare. I Sverige har tradi
tionellt namnet R. baltica använts, så även i den 
svenska rödlistan (Aronsson m fl 1995). I detta ar
bete tas inte ställning i denna fråga; i avvaktan på 
ytterligare taxonomiska undersökning används här 
namnet R. baltica.
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Fig 1. Ramalina baltica. Gotland. Båda Lorentsson 6:21, 
V.1997 (UPS). - Måttlinje = 2 mm.
Ramalina baltica. Sweden, Gotland. - Scale bar = 2 mm.

Fig 2. Ramalina obtusata. Gotland. - A: Lorentsson 1:1, 
V.1997 (UPS). B: Tibell 2199a, VII. 1964 (UPS). - Mått
linje = 5 mm.
Ramalina obtusata. Sweden, Gotland. - Scale bar = 5 mm.

Problem

Tidigare ansåg man att arterna skilde sig åt eko
logiskt på så vis att Ramalina obtusata växte på 
tunna grangrenar i fuktiga barrskogar, gärna invid 
vattenfall eller andra vattendrag, medan R. baltica 
ansågs vara bunden till stammar av ädla lövträd 
(Aronsson m fl 1995). Denna syn på arternas ekologi 
medförde att man, i stället för att ägna sig åt tids
ödande artbestämningar, helt enkelt tittade på lavens 
substrat. Med tiden upplevdes metoden som allt 
mindre tillförlitlig, och ett annat, bättre sätt att skilja 
arterna åt efterlystes.

Ett annat missförstånd gäller arternas kemiska 
innehåll. Problemet har uppstått genom att det i 
nyckeln till den norska "Lavflora” (Krog m fl 1994) 
anges att R. baltica innehåller divaricatsyra medan 
R. obtusata innehåller evernsyra. Det finns dock två 
kemiska former av R. baltica, en innehållande divari
catsyra och en innehållande evernsyra. R. baltica 
med divaricatsyra har en västlig utbredning i Europa 
(Krog & James 1977). Eftersom R. baltica med 
divaricatsyra är den enda i Norge påträffade kemo- 
typen, har man där kunnat använda kemin som

karaktär för att skilja arterna. I Sverige finns dock 
båda kemotyperna, varför karaktärens användbarhet 
begränsas betydligt.

Material och metoder

Ca 350 kollekter av Ramalina obtusata och R. baltica 
från herbarierna i Uppsala (UPS), Lund (LD) och 
Stockholm (S) studerades med avseende på både 
makro- och mikroskopiska karaktärer. Kemiskt inne
håll undersöktes med HPTLC (High Performance 
Thin Layer Chromatography) enligt Arup m fl (1993).

Under två veckor våren och försommaren 1997 
utfördes fältarbete på Gotland. Lokaler som hyst 
arterna redan på 1930- och 1940-talen (Degelius 
1936, 1944 och Hasselrot 1938) återinventerades, 
och nyligen upptäckta lokaler besöktes. Tidsmässiga 
och ekonomiska begränsningar gjorde att Fårö, 
Gotska Sandön och de båda Karlsöarna uteslöts från 
undersökningen.

På de besökta lokalerna räknades antalet bålar av 
R. baltica och R. obtusata på varje träd, trädets art 
noterades, trädets omkrets mättes 1,2 m från marken 
och allmänna förhållanden, t ex utdikning och skogs-
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Fig 3. Snitt av lavbålar med synliga algkomponenter. 
Vävnaden till vänster är barken. - A: Ramalina baltica. 
B: R. obtusata. - Måttlinjer = 0,02 mm. Förklaringar, se 
texten.
Sections through thalli with phycobionts visible. The cortex 
is to the left. - A: Ramalina baltica. B: R. obtusata. - In 
R. baltica, the phycobionts are found as large aggregates 
immediately below the thick cortex. R. obtusata has a 
thinner cortex, and the phycobionts are found in colonies 
scattered within the medulla. Scale bars = 0.02 mm.

bruk, noterades. De återinventerade lokalerna under
söktes extra noggrant, eftersom information om de 
förändringar som skett, och hur de påverkat lavarna, 
kan vara till hjälp vid bedömningen av vad som hotar 
eller gynnar arternas existens.

Dammintensiteten på de olika lokalerna mättes 
genom provtagning med dubbelhäftande klister- 
papper. Dels togs direkta prov av det damm som 
fanns på lavsubstraten, dels fick klisterpapper, för 
att få ett tidsrelaterat mått på dammängden, sitta 
kvar på träden under två dygn.

1 syfte att jämföra myrors och lavars förekomst
mönster gjordes på lokal 1 (tabell 2) en studie av 
myrors förekomst. Klisterpapper fästa i brösthöjd 
runt trädstammar på 5, 10, 15 och 20 m avstånd från 
den grusväg som löper genom lokalen fick därvid 
kvarsitta i två dygn, varefter antalet myror som 
fastnat på en yta av 5x10 cm räknades.

Belägg insamlades från lokaler där fler än 15 
individ av någon art påträffades. De förvaras i Fyto- 
teket, Uppsala Universitet (UPS).

Resultat

Morfologi

Flera morfologiska olikheter mellan arterna kunde 
påvisas i fält och vid herbariestudier (tabell 1). Ingen 
av karaktärerna i tabellen stämmer till 100 %. Genom 
att studera många olika karaktärer är det dock, så 
gott som alltid, möjligt att bestämma materialet.

Hos bra material av de båda arterna slås man 
redan genom studier med blotta ögat av de stora 
skillnaderna i grovlek, bredd och antal förgreningar: 
R. baltica framstår som klumpig och primitiv jäm
fört med den smäckra R. obtusata som förgrenar sig på 
ett mer gracilt vis (fig 1, 2). Intrycket förstärks ytter
ligare då man placerar materialet under ett preparer- 
mikroskop. Då framträder också skillnaderna i 
barkens yta tydligast: R. obtusata glänser vackert, 
medan R. baltica är matt. Dessa skillnader blir tyd
ligare ju längre lavarna förvaras torrt. Glansigheten 
är därmed inte någon god fältkaraktär. För insamlat 
material är däremot karaktären användbar.

Barken hos dessa lavar perforeras när de åldras, 
men processen sker på olika vis hos de båda arterna. 
Barken hos R. obtusata perforeras både från över- 
och undersidan, medan R. baltica bara perforeras 
från undersidan, ibland så mycket att det bara blir en 
överbark med lite vidhäftande märg kvar. Denna 
karaktär nämns ibland i äldre litteratur (t ex Du Rietz 
1926), men är endast användbar för äldre exemplar.

Färgförändringen vid förvaring är endast användbar 
vid kontrollbestämning av gammalt herbariematerial.

Graden av genomskinlighet, både i vått och torrt 
tillstånd, är en av de bästa karaktärerna för att skilja 
arterna åt. Fördelen är att metoden fungerar både i 
fält och vid senare bestämning. Laven skall blöt
läggas ordentligt. Herbariematerial skall dock inte 
blötläggas, eftersom det då riskerar att förstöras.

Soralens form och storlek är en användbar karaktär 
som man kan utnyttja i fält. I äldre litteratur (t ex Du 
Rietz 1926) hänvisas ofta till soralkaraktärer för att 
skilja arterna åt. Där hävdas att R. obtusata har s k 
läppsoral medan R. baltica har valvsoral. Denna in
delning ger dock en mängd felbestämningar, främst 
av R. baltica, eftersom dennes soral spricker upp 
oregelbundet och då ofta liknar soralen hos R. obtu
sata. Storleken (Lettau 1912), och regelbundenheten i 
soralens form, håller heller inte alltid som skiljande 
karaktärer, men fungerar bättre än läpp/valvsoral.

Arterna bildar soral först då de uppnått en viss 
storlek. Eftersom denna minsta storlek skiljer mel-
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Tabell 1. Karaktärer som skiljer Ramalina baltica och R. obtusata. Förutom substrat och kemi, vilka varierar geografiskt, 
kan karaktärerna även användas på material från övriga Europa.
Characters separating Ramalina baltica and R. obtusata. The characters may, except for substrate specificity and 
chemistry which vary geographically, also be used for material from other parts of Europe.
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Ramalina baltica Ramalina obtusata

Allmän habitus grov, ofta lika långa som bred tunn, späd, alltid längre än bred
Förgrening 1-3, vanligtvis 2 gånger 2-4, vanligtvis 3 gånger
Barkglans bark ofta (85%) matt bark ofta (90%) glänsande
Barkens perforering endast bålens undersida både över- och undersida

(gamla ex!)
Färg efter lång förvaring orangebrun - brun halmgul - klart gul

(ca 50 år)
Utseende som våt ej genomskinlig delvis genomskinlig, geléartad
Transparens som torr grenar optiskt täta en bakomliggande ljuskälla syns 

delvis genom grenarna
Soral större (10x4-10x8 mm), med 

oregelbunden form
mindre (2x1,5-5x3 mm), sfäriska 
tydligt avgränsade

Bildar soral redan som små individ (4 mm) först då de blivit större (8 mm)
Substrat lövträd lövträd och barrträd
Kemi evernsyra eller

divaricatsyra (Skåne, Blekinge)
evernsyra

Algernas fördelning druvklaselika kolonier (8-100 
individ) direkt under barken

mindre kolonier (5-15 individ), både 
under barken och i den fria märgen

Barktjocklek ”tjock”, i genomsnitt 60 pm ”tunn”, i genomsnitt 38 pm
Märgstruklur tät och kompakt lucker
Märghyfer ”tunna”, i genomsnitt 2 pm ”tjocka”, i genomsnitt 3 pm
Yttersta barklagret ofta (80%) en kant med döda celler ofta (75%) ett gelatinöst lager

lan arterna, har man en god hjälp av detta vid art- 
bestämmning. De angivna måtten anger den minsta 
individ (från bas till lobspets) hos vilken jag funnit 
utvecklade soral. Innan de bildat soral är dessa arter 
mycket svåra att skilja från små individ av andra 
Ramalina-arter.

Substratet är egentligen bara användbart som ka
raktär då man hittar exemplar på barrträd, eftersom 
båda arterna förekommer på övriga substrat. Endast 
substratuppgift är inte tillräcklig som skiljekaraktär.

Evernsyra förekommer hos båda arterna. Inne
håller exemplaren däremot divaricatsyra vet man att 
man har funnit en R. baltica, förutsatt att man ute
slutit andra arter innehållande denna substans. De 
kemiska analyser jag utfört visar att R. baltica med 
divaricatsyra mycket riktigt har en västlig utbred
ning, men att R. baltica med evernsyra har överlap
pande utbredning. Det är möjligt att man även i 
Norge kan komma att hitta R. baltica med evernsyra. 
Båda arterna är dock mycket ovanliga i Norge (Tpns- 
berg m fl 1996), R. baltica är endast känd från en lokal.

För att kunna studera de sista fem karaktärerna i 
tabell I krävs att man snittar laven. Man kan då t ex 
se skillnader i hur algerna aggregerar sig under 
barken (fig 3). Hos R. obtusata ligger algerna i små 
kolonier både under barken och ute i märgen, medan 
de hos R. baltica ligger i större grupperingar direkt 
under barken. På detta sätt får de sannolikt optimal 
tillgång till ljus. Barken hos R. baltica är betydligt 
tjockare än hos R. obtusata varför algerna hos R. 
baltica ligger ytligare. Hos R. obtusata, där barken 
är tunnare, behöver inte algerna ligga direkt under 
barklagret för optimal fotosyntes. R. baltica har 
dessutom en tät märg som släpper igenom lite ljus, 
medan R. obtusata har en lucker märg, något som 
bidrar till skillnaderna i ljusförhållanden inne i bålen.

Hos R. obtusata är de enskilda märghyferna grövre 
än hos R. baltica. Med lite rutin kan man med hjälp 
av ett vanligt preparermikroskop se vilken typ av 
märg ett exemplar har.

Slutligen skiljer sig arterna åt i sitt yttersta bark
lager. Detta består hos R. obtusata av ett gelatinöst 
ämne, vilket sannolikt bidrar till det glansiga in-
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Fig 4. Aktuella förekomster för Ramalina baltica och R. 
obtusata på Gotland i juli 1997. - Fyllda symboler: enbart 
R. obtusata. Öppna symboler: båda arterna. Cirklar: av 
författaren besökta lokaler. Kvadrater: Lokaler rappor
terade av P. Johansson (muntl).
Known localities of Ramalina baltica and R. obtusata on 
Gotland in July 1997. - Filled symbols: only R. obtusata. 
Open symbols: both species. Circles: localities visited by the 
author. Quadrats: Localities reported by Per Johansson.

trycket, medan R. baltica ytterst har ett lager med 
bruna, döda celler.

De bästa karaktärerna för att i fält skilja arterna åt 
är genomskinlighet, förgrening samt, i de fall laven 
växt på barrträd, även substratet. För insamlat mate
rial är det, om man har möjlighet, en bra metod att 
snitta laven och titta på de mikroskopiska karaktärerna.

Utbredning

Av de ca 350 undersökta kollekterna var en tredjedel 
Ramalina baltica och två tredjedelar R. obtusata. 
Inga kollekter av R. obtusata fanns från Skåne, 
Blekinge eller Halland.

Tabell 2. Antal påträffade individ och substrat för Rama
lina baltica och R. obtusata på de i maj och juni 1997 
undersökta gotländska lokalerna.
Number of individuals and substrate for Ramalina baltica 
and R. obtusata at the localities investigated on Gotland 
in May and July 1997. - Substrates: gran = Picea abies; 
ek = Quercus robur, ask = Fraxinus excelsior.

Socken
Parish

Lokal
Locality

Substrat och antal 
Substrate and number

R. baltica R. obtusata

Gothem 1 gran 131
Gothem 2 gran 33
Gothem 3 gran 15
Hörsne 4 gran 3
Lummelunda 5 ek 15 ek 28
Vamlingbo 6 ek 3 ask 21, ek 7
Bunge 7 ek 10
Mästerby 8 ek 6

Förekomst på Gotland
På Gotland påträffades Ramalina obtusata på åtta 
lokaler. På två av dessa fanns även R. baltica (fig 4, 
tabell 2). På Gotland i övrigt är aktuella förekomster 
kända endast för R. obtusata, vilken nyligen upp
täckts på tre lokaler i socknarna Bunge, Stenkyrka 
och Stenkumla (P. Johansson, muntl).

R. baltica var normalt i mycket dåligt skick (fig 1) 
och förekom i lägre antal än R. obtusata. På fyra av 
lokalerna fanns någon av arterna redan på 1930- 
eller 1940-talet. Övriga äldre lokaler var så föränd
rade, främst genom utglesning av skog, eller tidigare 
avverkningar, att arterna inte längre fanns kvar.

Av de åtta lokaler där arterna påträffades var fyra 
bevuxna med barrskog medan fyra utgjordes av 
ängsmiljö. På barrskogslokalerna (fig 5) förekom 
bara R. obtusata, växande på tunna, döda kvistar av 
gran Picea abies. Tre av dessa lokaler ligger i direkt 
anslutning till grusvägar (fig 6), och artens före
komst i förhållande till dessa är slående: ju närmare 
vägarna, desto fler individ av R. obtusata - ju längre 
in i skogen, desto färre. Ca 50 m från vägarna går 
det inte längre att hitta laven. På ängslokalerna växer 
R. obtusata och R. baltica (två lokaler), alternativt 
endast R. obtusata (två lokaler), på stammar av ek 
Quercus robur och ask Fraxinus excelsior.

Damm

Alla lokaler dammades ner i någon mån. Naturligt 
nog påverkades träden närmare grusvägarna i högre 
grad än de som stod längre in i skogen. Dammängden 
halverades från 5 till 10 m från vägen. Ängarna var 
normalt påverkade av omgivande åkrars damm.
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Fig 5. En typisk barrskogslokal för Ramalina obtusata. 
Gotland, Gothem sn, Langskog. - Foto förf 2.V. 1997.
Typical habitat for Ramalina obtusata in coniferous forest.

Träden mottog där ungefär lika mycket damm som 
de träd som stod 10 m från vägarna. Den använda 
metoden är mycket enkel och ger naturligtvis bara 
ett grovt mått på den dammängd som påverkar res
pektive lokal.

Myror

Den på lokal 1 gjorda undersökningen av myrornas 
förekomst gav spännande resultat. Myrorna före
kom liksom lavarna i större antal nära den grusväg 
som löper genom lokalen. Vid en linjeinventering 
av Ramalina obtusata på 7 respektive 25 m avstånd 
från vägen blev resultatet 129 återfunna individ 7 m 
från vägen, men endast 2 individ på 25 m avstånd. De 
insamlade myrorna uppvisade ett liknande mönster 
(tabell 3). Särskilt intressant var att det på kroppen av 
5 myror, av totalt 200 undersökta, hittades soredier. 
Soredierna gick dessvärre inte att artbestämma, men 
fyndet visar att myror skulle kunna sprida lavar.

Tabell 3. Antal myror insamlade på 5x10 cm ytor av 
klisterpapper under två dygn (3—5 juni 1997) på olika 
avstånd från grusvägen på lokal 1, Gothem socken, Gotland.
The number of ants collected on sticky papers 5x 10 cm in 
size, on different distances from the gravel road passing 
through locality 1, Gotland, june 3-5 1997.

Avstånd från vägen (m) 
Distance from road (m)

Antal myror 
Number of ants

5 107
10 32
15 14
20 4

Diskussion
Morfologi

De behandlade lavarna har sedan länge varit kända 
för att vara svåra att skilja. Detta faktum kvarstår, 
ibland är arterna förvillande lika. Genom ett meto
diskt tillvägagångssätt kan man artbestämma de allra 
flesta exemplaren med hjälp av ovanstående karak
tärer. Mycket små, eller dåliga, exemplar har dock 
en tendens att hamna mellan alternativen och förbli 
obestämda. Med mikroskopiska karaktärer går det 
att bestämma individ större än 5 mm, förutsatt att de 
har bildat soral så att de säkert kan skiljas från andra 
Ramalina-arter.

En art som kan förväxlas med de undersökta, främst 
med R. baltica, är R.fastigiata, rosettbrosklav. För- 
växlingsrisken gäller små exemplar av den senare, i 
det stadium när apothecier skall bildas. Noggranna 
studier av bålen visar dock snart att de uppblåsa 
partierna är början till apothecier och inte till soral. 
Förväxling av R. baltica med R. pollinaria, spatel- 
brosklav, undviks genom att noga titta efter bålsoral, 
vilka R. baltica saknar.

Utbredning

Utbredningsuppgifterna för Ramalina obtusata i 
San tesson 1993 motsägs av Aronsson m fl (1995), där 
det anges att arten endast förekommer på Gotland, i 
Uppland och från Jämtland till Lule lappmark. Orsak
en är att de senare grundar sina bestämningar av 
arterna på substratet. Många R. obtusata växande på 
lövträd har därför blivit bestämda till /?. baltica. Jag 
har använt mig av andra karaktärer för att bestämma 
arterna, och min bedömning är att Santesson ger den 
mest rättvisande bilden av utbredningen för R. obtus
ata. Avsaknaden av fynd från Skåne, Blekinge och 
Halland, gör dock att jag vill revidera utbredningen 
till att omfatta Småland till Uppland, samt Jämtland, 
Norrbotten, Asele och Lule lappmark.
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Utbredningen för R. baltica skiljer sig inte åt 
mellan Santesson (1993) och Aronsson m fl (1995), 
båda anser att utbredningen sträcker sig från Skåne 
till Gästrikland, och jag kan inte annat än instämma.

Ett stort antal av de studerade herbariekollekterna 
ombestämdes under arbetets gång. Detta har dock, 
vilket framgår ovan, endast i mindre utsträckning 
påverkat utbredningsbilderna av arterna.

Några av Arup m fl (1997) angivna fynd av R. 
baltica har av mig funnits utgöras av R. pollinaria. 
Det gäller material från två gamla skånska lokaler, 
527 Öved (på lind invid Öveds kloster) och 311 
Österlöv (Karsholm, på robinia i parken), från en 
nyfunnen skånsk lokal, 263 Färlöv (Torsebro bruk, 
på hästkastanj), liksom ett antaget återfynd från en 
lokal i Blekinge, 200 Sölvesborg (Valje udde, på ek). 
Orginalkollekten från 1931 från denna sistnämnda 
lokal är emellertid R. baltica.

Ekologi

Bland de åtta lokaler där jag hittat arterna kan två 
tydliga huvudtyper urskiljas: Frisk, näringsrik barr
skog (fyra lokaler), och hävdad äng (fyra lokaler). Tre 
av barrskogslokalerna ligger dessutom intill grusvägar.

Sambandet mellan grusvägar och förekomsten av 
Ramalina obtusata är mycket tydligt. Det är förmod
ligen inte vägarna i sig som gynnar arten utan istället 
någon sekundär effekt, t ex damm, ljusinstrålning 
eller högre temperatur. Lavens ökade trivsel invid 
vägar visar dock att den, i motsats till många andra 
lavar, inte är speciellt känslig för luftföroreningar.

Extra tydligt framgår sambandet med grusvägar 
på lokal 1 i Gothems socken, där en stor population 
av R. obtusata visar en stark koncentration mot den 
grusväg som löper genom lokalen (ftg 6). Den kanske 
troligaste förklaringen till detta är att arten gynnas 
av det näringsrika vägdamm som virvlar upp på 
omkringväxande träd när ett fordon passerar. Andra 
lavarter, vilka man säkert vet gynnas av höga närings- 
halter, förekommer på lokalen (Johansson 1995). 
R. obtusata skulle också kunna tänkas vara gynnad 
av den högre solinstrålningen vid vägkanten, men 
den saknas i öppnare partier inne i skogen, och växer 
dessutom normalt i skuggan från överhängande grenar, 
varför den snarast verkar sky direkt solstrålning. En 
tredje förklaring skulle kunna vara att laven trans
porteras hit av myror, vilka i sin tur gärna uppehåller 
sig här på grund av den ökade solinstrålningen. 
Bevisligen bär också vissa av myrorna på soredier. 
Lavens större förekomst nära vägen har sannolikt 
sin grund i en kombination av ovanstående faktorer, 
och eventuellt andra som förbisetts.

R. baltica och R. obtusata är konkurrenssvaga. Det 
är vanligt att de växer på träd utan andra Ramalina-
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Fig 6. Då Ramalina obtusata växer på barrträd är det ofta 
i direkt anslutning till en grusväg. Gotland, Gothem sn, 
Langskog. - Foto förf 2.V.1997.
Ramalina obtusata seems to be favoured by dust from 
gravel roads.

arter, med vilka de annars skulle behöva konkurrera 
om utrymme. De växer tom sällan nära individ av 
den egna arten. Om de trots allt samexisterar med 
andra arter växer de ofta i utkanten av ett lavbestånd, 
eller på motsatt sida som andra individ.

Hotbild

De största hoten mot dessa lavar är för närvarande 
skogsbruket och bristen på lämpliga habitat. Skogs
bruket hotar främst Ramalina obtusata eftersom 
denna förekommer i barrskogar (fig 5). Dagens skogs
bruk, med jämngamla träd och samtidig avverkning 
av hela bestånd, är ogynnsam för lavens fortlevnad. 
Trädkontinuiteten bryts och laven har inte någon
stans att överleva eller sprida sig ifrån. Att spara 
några enskilda träd som hyser arten hjälper inte, 
eftersom sådana populationer sannolikt dör ut på 
grund av det förändrade mikroklimatet. Skogsbrukets 
metod att stamkvista träden (dock främst tall) är 
även den förödande för laven, då den har sitt livsrum 
på de torra grenarna. Minst en av lokalerna på Got
land har fått sin population av R. obtusata utarmad 
på grund av stamkvistning.

Relativt sett är den typ av habitat som hyser både 
R. baltica och R. obtusata, hävdad äng, ovanlig. Det 
största hotet i denna miljö är upphörande hävd. 
Största delen av den mark som en gång var äng är 
idag igenväxt eller på väg att växa igen. Ytterligare
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andra ängar har blivit omgjorda till betesmarker, 
vilket göder vegetation i fält- och bottenskikt och 
förändrar mikroklimatet på ett sådant sätt att många 
lavar slås ut. Fragmenteringen av lämpliga habitat 
försvårar spridning och nyetablering av arterna.

De båda lavarna är, som ovan påtalats, konkurrens
svaga. Troligen var de relativt ovanliga även vid den 
tid då människan inte påverkade sin omgivning lika 
radikalt som idag.

1 den svenska rödlistan (Aronsson m fl 1995) 
placeras R. baltica och R. obtusata i skilda hotkatego
rier; ” hänsynskrävande” respektive ” sårbar”. Det 
av mig reviderade svenska materialet (ca 250 kollek- 
ter) utgjordes till ungefär en tredjedel av R. baltica. 
De aktuella fynden är få: endast fyra kollekter av 
vardera arten hade insamlats efter 1975, dessutom 
rapporteras här elva lokaler för R. obtusata och två 
för R. baltica. Det material som insamlats inom 
projektet ”Stockholmstraktens lavar” (herbarium S) 
har emellertid inte studerats av mig. På grund av det 
låga antalet fynd, och att tillbakagången är lika 
kraftig som för R. obtusata, bör även R. baltica 
klassas i kategorin ” hänsynskrävande”.

Åtgärder

För att hindra Ramalina baltica och R. obtusata från 
att minska i Sverige bör man tillse att arealen av 
deras habitat ökar. Genom att ta upp hävden på några 
av de ängar som idag håller på att växa igen, och 
ändra det moderna skogsbruket, skulle chanserna 
öka för dessa lavar att överleva och dessutom öka i 
antal. En ökning av deras habitat gynnar även många 
andra arter.

Alternativa skogsbruksmetoder, betydligt skon
sammare mot laven, finns. Ett plockhuggningsbruk, 
där varje träd som avverkas noga väljs ut och där 
omkringliggande träd får stå kvar, ger inget konti- 
nuitetsbrott i trädskiktet. Föryngringen i luckor efter 
avverkade träd gör att åldersvariationen bland träden 
blir stor. Denna typ av skog är dock ovanlig.

Eftersom man inte vet hur långt dessa lavar kan 
sprida sig är åtgärderna främst avsedda för områden 
som redan hyser dem och för omgivande marker. 
Trots att vi inte säkert vet varför lavarna attraheras 
till grusvägar så är det tydligt att R. obtusata gynnas 
av dessa. Att asfaltera en grusväg i närheten av en 
lokal med R. obtusata vore troligen förödande för 
laven. I framtiden kan kanske grusvägar komma att 
anläggas i naturvårdssyfte.
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Den skandinaviska floran är ung, sett ur ett geo
logiskt perspektiv. Majoriteten av de växtarter som 
finns här har vandrat in efter den senaste istiden och 
är gemensamma med andra geografiska områden. 
De växttaxa som utvecklats i Östersjöområdet under 
de ca 10 000 år som förflutit sedan den senaste 
nedisningen är få, och urskiljs oftast bara på låg 
taxonomisk nivå - som underarter och varieteter 
(Borgen 1987).

En av de få endemerna på artnivå är vattenväxten 
småsvalting Alisma wahlenbergii. Den har uteslutande 
hittats utmed Östersjöns stränder och i den från 
Östersjön i sen tid avsnörda Mälaren. Jonsell (1988) 
har framhållit just Östersjöns landhöjningsområde 
som en ovanligt dynamisk miljö som givit utrymme 
för uppkomsten av nya taxa under postglacial tid. 
Landhöjningen, salthaltsförändringarna i Östersjön 
och klimatförsämringen har givit upphov till nya 
ekologiska nischer som lämnat spelrum för utveck
lingen av nya taxa. I Finland uppges småsvalting 
vara beroende av de nya växtplatser som genom 
landhöjningen kontinuerligt bildas utmed Östersjöns 
stränder (Savela 1994).

Småsvalting anses ha isolerats från den närbesläk
tade arten grässvalting Alisma gramineum efter den

senaste istiden (Björkqvist 1968). Småsvalting be
handlas ibland som en underart till grässvalting, men 
bl a Björkqvist (1968) menar att de två är så pass väl 
skilda åt att det är befogat att betrakta småsvalting 
som en egen art. Grässvalting har en mycket vidare 
utbredning; den förekommer i Europa, Asien och 
Nordamerika, till största del norr om 40:e bredd
graden (Björkqvist 1967, Hultén och Fries 1986).

Beskrivning

Följande beskrivning av småsvalting grundar sig huvud
sakligen på Björkqvist 1968.

Småsvalting är en 10-45 cm hög undervattensväxt 
med vanligen upp till 15 smalt bandformiga blad i 
rosett (fig 1). Undervattensbladen är 1-3 mm breda, 
platta i genomskärning och längre än blomställning
arna. Småsvalting är känslig för uttorkning men kan 
i undantagsfall bilda landformer med kortare och 
mer lansettlika blad med tydlig bladskiva. Hela växten 
är då kraftigt förkrymt, mindre än 10 cm. Vi har inte 
funnit någon riktig landform under våra studier. 
Småsvaltingen i Bottenviken bildar, till skillnad från 
mälarpopulationen, aldrig blad med bladskiva.
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Fig 1. Blommande småsvalting Alisma wahlenbergii på 
ca 40 cm djup i Stora Ullfjärden. Botten består på denna 
lokal mest av sten från Uppsalaåsen.
Alisma wahlenbergii in flower, growing at a depth of 40 
cm in Stora Ullfjärden. The bottom is mostly of rocks from 
the Uppsalaåsen esker.

Blommorna sitter på långa skaft i en kransgrenig 
blomställning med 1-2 (3) kransar. I de två svenska 
populationerna bär småsvalting 1-3 (-5) blomställ
ningar. Den blommar under vattenytan med kleisto- 
gama (stängda) blommor i juli och augusti. Sprid
ningen sker endast med frö, ingen vegetativ för
ökning är känd. Plantorna är fleråriga och övervintrar 
med ett mycket litet, mindre än 5 mm tjockt, rhizom.

Småsvalting skiljs från grässvalting genom att 
vara mindre i alla delar. När grässvalting växer helt 
eller delvis under vattenytan är bladen 2-13 mm 
breda och bandformiga. De är lika långa som, eller 
kortare än, blomställningen. När den växer på grunt 
vatten kan den bilda blad ovan vattenytan med tydlig, 
lansettlik bladskiva. Blomställningen har (1-) 3-5 
kransar. Blommorna är öppna med tre svagt rosa, 
1,5-4,5 mm långa, kronblad.

Alltid sällsynt - nu akut hotad

Småsvalting är inte bara ovanlig globalt sett. Den 
har också alltid varit sällsynt inom sitt utbrednings
område. Sammanlagt har den hittats på drygt 100 
lokaler i världen (fig 2); i Sverige på 30 lokaler (se 
fyndförteckningen), i Finland på 70 lokaler längs 
bottenvikskusten och på en lokal i Finska viken 
(Savela 1994) samt i Ryssland på åtminstone sju 
lokaler nära S:t Petersburg (Borodin m fl 1984, P. 
Uotila i brev).

Småsvalting har under 1900-talet minskat mycket 
kraftigt; arten har försvunnit från i stort sett alla 
tidigare kända svenska lokaler. När Projekt Linné 
rapporterade om småsvalting noterades ett botten
rekord. Man kände då bara till en enda lokal, Stora 
Ullfjärden (i rapporten kallad Lilla Ullevitjärden), 
med ett 50-tal exemplar (Nilsson & Gustafsson 1978). 
Sedan dess har läget ljusnat något. I Stora Ullfjärden 
uppskattades 1987 populationen till ca 2 500 exemplar 
(Martinsson 1989) och en helt ny lokal. Gräsholmen 
i Mälaren, upptäcktes i augusti 1995 i samband med 
inventering för Upplands flora (Jacobson 1996). 
Sommaren 1997 upptäcktes ett 70-tal småsvalting- 
individ på ön Herrmete, 1 km norr om Gräsholmen 
(Stefan Dahlgren, muntl)

Småsvalting har också minskat i Finland och 
Ryssland. Av de finska lokalerna finns 53 lokaler 
kvar, alla i Bottenviken (Savela 1994). I den sov
jetiska rödlistan (Borodin m fl 1984) uppges att 
arten minskar i talrikhet i Ryssland. Hur många av 
de ryska lokalerna som fortfarande är aktuella är 
oklart (P. Uotila i brev). Småsvalting finns upptagen 
på Bernkonventionens bilaga 1 - ” strängt skyddade 
växter i Europa” (Wyse Jackson & Akeroyd 1994). 
Den klassas som ”sårbar” i Europa som helhet, 
”hänsynskrävande” i Finland och ”akut hotad” i 
Ryssland och Sverige (Martinsson & Wetterin 1996).

Undersökningens syfte

Naturvårdsverket har fastställt ett åtgärdsprogram för 
småsvalting (Martinsson & Wetterin 1996). Genom 
samarbete mellan bl a forskare, kommuner och läns
tyrelser skall en serie åtgärder genomföras för att 
bevara småsvalting i den svenska floran. En prio
riterad åtgärd har varit att ta reda på mer om små
svalting i Sverige - hur mycket av arten som finns i 
landet samt var och hur den växer.

Trots att småsvalting är en så speciell art har den 
varit förhållandevis dåligt känd. Till detta har säkert 
bidragit att den är både ovanlig och oansenlig samt 
att den växer under vattenytan. Denna rapport redo-
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Fig 2. Den sammanlagda kända utbred
ningen för småsvalting Alisma wahlenbergii.
En prick kan representera mer än en lokal.
De flesta lokalerna i Sverige och Ryssland 
samt de två sydligaste finska lokalerna är 
numera försvunna (Savela 1994, Borodin 
m fl 1984). Kartan baseras på herbarie- 
material samt litteraturuppgifter och om
fattar fynd från ca år 1775 till 1996 (se 
fyndförteckningen).
The known total distribution of Alisma 
wahlenbergii. A dot may represent more than 
one locality. The species has disappeared 
from most localities in Sweden and Russia, 
as well as from the two southernmost locali
ties in Finland. The map is based on records 
from herbaria and literature and includes 
records made between c. 1775 and 1996.

gör för artens aktuella utbredning och status samt 
sammanfattar våra studier i Stora Ullfjärden 1992— 
1994 och 1996 samt vid Gräsholmen 1996. Lokalen 
på Herrmete upptäcktes efter det att denna uppsats 
var färdigställd. Den finns därför inte med i fynd
förteckningen, och har heller inte hunnit undersökas 
närmare.

Material och metoder

En sammanställning gjordes över kända lokaler för 
småsvalting i Sverige, baserat på litteraturuppgifter, 
herbariematerial samt uppgifter i Erik Almquists 
efterlämnade anteckningar (se fyndförteckningen).

De flesta gamla lokaler för småsvalting i Uppland 
och Södermanland besöktes minst en gång under 
perioden 1992-1996. Hela, eller delar av, beståndet i 
Stora Ullfjärden inventerades 1992-1994 samt 1996. 
Under augusti 1996 genomfördes också en inven

tering av hela det nyupptäckta beståndet vid Gräs
holmen.

I Stora Ullfjärden och vid Gräsholmen inventerades 
1996 ett antal transekter (bandprofiler) uppdelade i 
lxl m-rutor. Tio transekter med sammanlagt 75 
rutor lades ut i Stora Ullfjärden (fyra transekter i 
område 1, tre vardera i område 2 och 3, se fig 6A), 
elva transekter med sammanlagt 304 rutor vid Gräs
holmen (en transekt i område 1 och tio inom område 
2, varav sex på västsidan och fyra på östsidan om 
reveln, se fig 6B). Transekterna började i vattenlinjen 
och sträckte sig så djupt som det växte småsvalting. 
Längden på transekterna varierade bl a beroende på 
hur långgrunt det var.

För varje ruta noterades antal av blommande 
respektive icke blommande individ av småsvalting, 
samt längd på blad och blomställning (mätt från 
plantans bas) hos det största individet. Djupet, mätt 
vid rutans nederkant, noterades, liksom bottenstruktur 
och eventuell förekomst av annan undervattens-
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vegetation. Bottenmaterialet indelades i fem frak
tioner: större sten (6-20 cm), mindre sten (2-6 cm), 
grovt grus (6-20 mm), fint grus (2-6 mm) och sand 
(0,2-2 mm). I Stora Ullfjärden användes vadarstövlar 
och vattenkikare. Undersökningarna vid Gräshol
men utfördes till största del under vattenytan, med 
dykardräkt och snorkel.

Upptäckten av lokalen vid Gräsholmen 1995 väckte 
en förhoppning att småsvalting kunde finns på fler, 
tidigare förbisedda, lokaler i Mälaren. Under augusti 
1996 eftersöktes därför arten på tänkbara lokaler i 
Mälaren inom en radie av ca 15 km från Gräsholmen.

Tidigare förekomst i Sverige

Allmänt

Den kända utbredningen för småsvalting framgår av 
fig 2. Generöst räknat har arten mellan ca 1775 och 
1996 hittats på 29 lokaler i Sverige. Lokalerna listas 
och numreras i fyndförteckningen.

Småsvalting är i huvudsak känd från Uppland (ett 
20-tal kända lokaler i Mälarens nordöstra del, före
trädesvis i fjärdarna norr om Stäket, fig 3) och 
Södermanland (fem lokaler utanför Nyköping). Två 
äldre fynd finns även från Östergötland, men i åt
minstone det ena fallet (lokal 2) rör det sig troligen 
om en feletikettering (Samuelsson 1922).

Mälaren

Småsvalting har hittats på 22 lokaler i Mälaren, 
varav 19 i fjärdarna norr om Stäket. Den som först 
uppmärksammade småsvalting i Mälaren var en 
schweizare, Friedrich Ehrhart, som vistades i Upp
sala 1773-1776 (Almquist 1965). I en artförteck
ning över växter i Uppsalatrakten tar han under 
namnet A lisma ranunculoides upp ett fynd av små
svalting vid Flottsund i Mälaren (Ehrhart 1790).

Den person som främst förknippas med upptäck
ten av småsvalting är emellertid botanisten Göran 
Wahlenberg, vars namn växten bär. I Flora Upsali- 
ensis (Wahlenberg 1820) tog han upp formen gramini- 
folia under svalting A lisma plantago-aquatica. Den 
uppges växa ”in ripis lacus Mäleri passim ex. gr. ad 
Öfvernäs, Vårdsätra, extra Flötsund”. I Fytoteket 
vid Uppsala universitet (UPS) finns ett herbarieark 
samlat av Wahlenberg 12 augusti 1818: ”Upsala på 
udden utanför Öfvernäs växande uppom vatten
brynet”. Arket valdes av Björkqvist (1968) som 
lectotyp för Alisma gramineum ssp. wahlenbergii 
Holmb., och utgör därmed automatiskt typen för 
arten.

Uppsala10 km

Sigtuna

Stäket

Fig 3. Aktuella (•) och försvunna (o) lokaler för små
svalting Alisma wahlenbergii i Mälaren. De två aktuella 
lokalerna är Stora Ullfjärden (A) och Gräsholmen (B). 
Mer än hälften av lokalerna ligger utmed Uppsalaåsens 
sträckning, markerad mörkt grå på kartan.
Present (•) and former (o) localities of Alisma wahlenbergii 
in lake Mälaren. The two current localities are Stora 
Ullfjärden (A) and Gräsholmen (B). More than half of the 
localities are situated along the Uppsalaäsen esker, marked 
dark grey on the map.

Under 1800-talet och början av 1900-talet hittades 
småsvalting på ytterligare 17 lokaler i Mälaren. 
Flera nyfynd gjordes under inventeringsarbetet för 
Upplands vegetation och flora (Almquist 1929) och 
Flora Upsaliensis (Almquist 1965). En av de bota
nister som var engagerad i projekten, Gunnar Björk
man, tycks ha intresserat sig speciellt för småsval
ting. Han hittade den på sju tidigare okända lokaler.

Undantaget lokalerna i Stora Ullfjärden, vid Gräs
holmen och vid Herrmete, finns inga fynduppgifter 
från Mälaren efter 1943. Redan Almquist (1965) 
uppger småsvalting som ” ej sedd på senare år”.
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Fyndförteckning
Fynd av småsvalting Alismawahlenbergii i Sverige 
ordnade efter lokaler. Socken har lagts till om 
detta inte framgår av originaluppgiften.

Följande förkortningar används:
EA-ant - Fynduppgifter tillkomna efter det att Upp

lands vegetation och flora (Almquist 1929) trycktes, 
införda på kartoriginalen av Erik Almquist. I vissa 
fall är uppgiftslämnare förkortade. Förvaras i Upp
sala universitetsbibliotek.

FlUps - Kartotek med lokaluppgifter för Flora Upsali- 
ensis (Almquist 1965). Förvaras på Växtbiologiska 
institutionen, Uppsala universitet.

GB - Herbariet, Göteborgs universitet 
LD - Botaniska museet, Lund 
S - Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 
UME - Ekologisk botanik, Umeå universitet 
UPS - Fytoteket, Uppsala universitet 
UPS-V - Växtbiologiska institutionen, Uppsala uni

versitet

Lokaler

Östergötland

1. Vreta kloster vid Svartåns utlopp i Roxen, 1917 
Cnattingus (S).

2. Gryt Fredriksnäs, C. F. Elmqvist (LD). - Enligt 
Samuelsson (1922) föreligger troligen en etikett
förväxling, varför lokalen ej har införts i fig 2.

Södermanland
3. S: t Nicolai Linudden, i 30-50 cm djupt vatten, 3. VII. 

1915 C. Blom (GB), 6.VIII.1916 C. Blom (GB LD 
S UME UPS); nära Nyköpingsåns utlopp invid 
Linudden, i 30-50 cm djupt, stillastående vatten, 
30.V1I.1917 C. Blom (S); Linudden, 30.VII.1917 
C. Blom (LD UME UPS), 9.VHI.1918 C. Blom (LD S),
8.VIII. 1920 C. Blom (UME), 3.VIII.1921 C. Blom 
(GB LD S), 1964 H. Rickman (Björkqvist 1967), 
1966 (Björkqvist 1968).

4. S:t Nicolai Karlslund, 1966 (Björkqvist 1968).
5. S:tNicolai Karlberg, 1966 (Björkqvist 1968).
6. S:t Nicolai Bärings, IX. 1867 C. Indebetou (S), 1966 

(Björkqvist 1968).
7. Svärta Skansen, VII. 1869 C. Indebetou (S), 1884 H. 

Samzelius (S).

Uppland
8. Ekerö 1917 E. Lindeberg (S).
9. Färentuna Kungsberga, Mälarstranden, 7.VIII.1925 

E. Almquist (S UPS), 1943 H. E. Brunell (LD).
10. Låssa Mälaren, Gräsholmens sydspets, sandrevel på 

c. 1 meters djup, sandbotten, 8.VIII. 1996 A. Jacob
son (UPS).

11. Ed i Mälaren vid Runsa, VIII. 1917 G. Björkman 
(UPS).

12. Norrsunda Rosersberg, vid stranden av Mälaren, 
16.VIII. 1925 C. A. Torén (S UME UPS); Rosersberg 
i Mälaren, 18.VIII.1925 C. A. Torén (GB LD S UPS).

13. Sigtuna vid färjan, 1900? C. J. Lindeberg (GB).
14. Sigtuna Munkholmsudden, VI. 1889 M. M. Floderus 

(S UPS).
15. Sigtuna Gamsviken, 1845, C. J. Lindeberg (S).
16. Övergran Ullevifj., c. 1850 A. Fls (EA-ant.); Ull- 

fjärden, M. M. Floderus (S). Yttergran Skälsund, 
1925 G. Björkman (EA-ant.), 1954 Pn (EA-ant.); 
Lilla Ullevifjärden, 1977 Ö. Nilsson (S).

17. Övergran Varpsund, 1925 G. Björkman (EA-ant.).
18. Övergran Skegam (EA-ant.).
19. Häggeby Sandvik, på grusig botten vid stranden av 

Mälaren vid en udde mittemot Skegam, 19.VIII. 
1917 G. Björkman (GB LD UPS).

20. Sko Sånka, 20.VIII. 1914 G. Björkman (UPS); Sånka, 
några dm under Mälarens yta, 4.VIII. 1915 G. Björk
man (LD UPS-V); Sånka, stranden av Mälaren, 
20.VIII. 1915 G. Björkman (UPS-V); Sånka, sand
strand vid Mälaren, 10.VIII. 1917 G. Björkman (LD).

21. Sko sydsidan av Amö huvud, 1.VIII. 1925 G. Björk
man (LD S).

22. Holm Landholmarna (EA-ant.).
23. Sko sekt III, Österkvarn c:a 1 km S-ut, 15.VIII. 

1925 G. Björkman (S UPS UPS-V).
24. Sko Norsholm i Ekoln, [c. 1820-30] A. F. Regnell (S).
25. Uppsala-Näs Upsala på udden utanför Öfvernäs 

växande uppom vattenbrynet, 12. VIII. 1818 Wahlen
berg (UPS: lectotyp).

26. Uppsala-Näs Bodarna, VIIL 1860 E. Henschen 
(GB S); Bodaviken, 15.VII.1861 E. Henschen 
(UPS); Ekoln vid Näsviken, 1825 Regnell (FlUps).

27. Bondkyrka Ekolnstranden vid Flottsund (Ehrhart 
1790); Extra Flötsund (Wahlenberg 1820).

28. Alsike Kungshamn, VII. 1864 E. Linnarsson (S 
UPS-V).

29. Alsike ”Steniga udden” min Djupviken och Fred- 
rikslund [=Sjugranarsudd], 12.VIII.1932 G. Björk
man (S UPS UPS-V); Sjugranarsudden, 1937 B. 
Hesselman (FlUps).

Ospecificerade lokaler
Några kan vara identiska med ovan nämnda lokaler. 

Södermanland
Nyköping, 15.VII.1917 C. Blom (S).

Uppland
Sigtuna, 1845 C. J. Lindeberg (S), 5.VII.1858 C. P. 

Laestadius (UPS), 16.VII. 1858 P. C. Laestadius 
[= C. P.] (S), VII. 1858 T. Krok (S), VII.1880 M. M. 
Floderus (GB), VII. 1882 W. ? (GB), VII. 1886 M. M. 
Floderus (LD S UME UPS), Vin. 1886 M. M. Flo
derus (S).

Uppsala, 1864 M. G. Sjöstrand (UPS); i Mälaren, I. I. 
Lindgren (UPS).

Ekoln, Skolandet, 1840? A. F. Regnell (S).
Ekoln, 1829 A. Holmblad (UPS), 1900? C. M. Nyman (S).
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Nyköping
1 fjärdarna utanför Nyköping har småsvalting haft 
sitt andra svenska utbredningscentrum. Där upp
täcktes den första gången år 1867. Sammantaget har 
småsvalting hittats på fem lokaler längs en sträcka 
på ca 6 km utmed Mellanfjärdens och Sjösafjärdens 
sydsida, ännu 1966 fanns den kvar på fyra av dessa 
(Björkqvist 1968). Den individrikaste lokalen hyste 
1966 ett 20-tal exemplar, inget av dem blommande, 
och arten var troligen försvunnen redan på 1970-talet 
då den förgäves eftersöktes (Nilsson & Gustafsson 
1978).

Uppgifterna om hur småsvalting växte vid Ny
köping är mycket knapphändiga. På några herbarie- 
ark anges vattendjupet till 30-50 cm, men uppgifter 
om t ex bottensubstrat, följeväxter och hävd saknas. 
Nyköpingsån har sitt utflöde i fjärdarna, vilket gör 
att salthalten där är betydligt lägre än i Östersjön 
utanför. Där småsvalting tidigare växte ligger salt
halten på 0,9-1,3 %o, utanför den yttersta lokalen 
(Skansholmen, lokal 7) stiger sedan salthalten snabbt 
till 5,5 %c (Björkhem & Ekblad 1996).

Fig 4. Lokal där småsvalting tidigare vuxit, Sjugranarsudd 
vid Mälaren i Alsike sn (lokal 29). Arten sågs senast 1937, 
sedan dess har vattnet eutrofierats med grumling och ökad 
påväxt av alger som följd.
One of the localities where A. wahlenbergii used to grow 
(last seen in 1937), Sjugranarsudd in Mälaren (locality 
29). The water is now heavily eutrophicated.

Fig 5. En av växtplatserna för småsvalting Alisma wahlen
bergii i Stora Ullfjärden, område 1 sett från nordväst.
One of the remaining localities of Alisma wahlenbergii, 
Stora Ullfjärden, as seen from the northwest.

Kontroll av äldre lokaler

Vi har sökt arten på alla mälarlokaler utom lokal 8 
utan att återfinna den. Flera av de gamla lokalerna 
har påverkats negativt genom exploatering (lokal 
13, 14, 20, 25 och 27). Dessa lokaler ligger i stads- 
nära områden eller områden med mycket fritids
bebyggelse och rörligt friluftsliv. Några lokaler har 
vuxit igen med vassvegetation och saknar numera 
öppen strand lämplig för undervattens växter (lokal 
9, 12, 15, 21, 23 och 26).

Många av lokalerna är emellertid fortfarande, vad 
gäller bottensubstrat, markanvändning, och vassarnas 
utbredning, fullt jämförbara med Stora Ullfjärden, 
främst lokal 17, 18, 19, 24, 28 och 29. De flesta av 
dessa ligger inom befintliga naturreservat och är 
därmed skyddade från exploatering. De har dock en 
dålig vattenkvalitet genom påverkan av övergödning 
från intilliggande jordbruksmarker och bebyggelse. 
Vattnet på dessa lokaler var vid våra besök grumlat 
av planktonalger, vilka i vissa vikar, beroende på 
vindriktningen, drivit ihop till en tjock soppa. På 
flera platser förekom dessutom påväxtalger i stor
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Alisma wahlenbergii ■ större bestånd * enstaka individ [7j| vassar

Fig 6. Kartor över de två aktuella lokalerna för småsvalting Alisma wahlenbergii i Sverige. - A. Stora Ullfjärden i Håbo 
kommun, Uppsala län. Småsvalting förekommer i tre områden, alla utmed Uppsalaåsens stränder. - B. Gräsholmen i 
Upplands-Bro kommun, Stockholms län. Förekomsten kan delas upp i tre stora och täta bestånd vid öns sydspets. På 
öns östra sida förekommer enstaka exemplar utspridda utmed en längre sträcka.
Maps of the two current localities of Alisma wahlenbergii in Sweden. - A. Stora Ullfjärden in Håbo municipality, 
Uppsala län (county). The species occurs in three areas along the Uppsalaäsen esker. - B. The island Gräsholmen in 
Upplands-Bro municipality, Stockholms län. There are three large and dense stands at the southernmost point of the 
island. Single individuals occur scattered along the eastern part of the island.

250 m

mängd (fig 4) och på ett par lokaler var bottnen i det 
närmaste täckt av levande och döda vandrarmusslor 
Dreissena polymorpha (t ex lokal 18).

Vattenväxtfloran på de gamla lokaler som ligger 
norr om Stäket var, med undantag av i Stora Ull
fjärden, mycket torftig. Små submersa vattenväxter 
som hårsärv Zannichellia palustris, Strandranunkel 
Ranunculus reptans och höstlånke Callitriche henrta- 
phroditica saknades helt på de undersökta platserna. 
Däremot förekom en del större undervattensväxter 
sparsamt t ex ålnate Potamogeton peifoliatus, borst- 
nate P. pectinatus, vattenpest Eloclea canadensis, 
hjulmöja Ranunculus circinatus och homsärv Cerato- 
phyllum demersum.

Inte heller vid Nyköping kunde småsvaltingen 
återfinnas när lokalerna 1993 besöktes inom ramen 
för detta projekt. I jämförelse med Mälarlokalerna 
har växtplatserna vid Nyköping genomgått en kraf
tigare förändring, framförallt genom igenväxning. 
Bladvass Phragmites australis breder ut sig i breda 
bälten och trots att vissa av stränderna fortfarande 
betas är det svårt att hitta öppet vatten innanför 
vassarna. Mellan Linudden och Skansholmen fanns

1993 fortfarande öppen, betad strand, men vattnet 
var kraftigt grumlat av planktonalger.

Nuvarande förekomst i Sverige

I Sverige är för närvarande två aktuella lokaler för 
småsvalting kända, båda ligger i Uppland.

Stora Ullfjärden
Stora Ullfjärden [ibland ”Ullevifjärden”] är en sjö
lik fjärd i Ekolns innersta del (fig 3, 6A). Dess 
nordvästra del mynnar ut i Ekoln och det sydöstra 
hörnet är förbundet med Lilla Ullfjärden genom ett 
mycket smalt sund. Området kring fjärden är för
hållandevis oexploaterat. I öster utbreder sig skogs
mark och utmed den västra och södra stranden löper 
den delvis skogbeklädda Uppsalaåsen, bitvis urgrävd 
för grustäkt. Åspartiet på fjärdens sydsida är natur
reservat. Området i nordost domineras av jordbruks
mark och där ligger bl a en skogsplantskola. Längs 
fjärdens flacka norra strand är vassarna breda under 
det att Uppsalaåsens branta stränder till stor del är 
vassfria.
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Småsvalting har varit känd från Stora Ullfjärden 
sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1987 hade den 
dock bara hittats på sydsidan av fjärden (fig 6A: 
område 1). Vi har funnit den inom ett betydligt större 
område, och i större antal, än vad som tidigare varit 
känt. Arten förekommer i tre områden (fig 6A) 
utmed de strandpartier som kantas av Uppsalaåsen. 
Utbredningen begränsas av två badplatser i söder, 
ett flertal mindre vasspartier, samt av att stranden 
mellan område 2 och 3 delvis rasat in i anslutning 
till grustäkten. Antalet småsvaltingindivid är ofta 
mycket ojämnt fördelat inom områdena, fläckvis 
kan bestånden vara mycket täta medan däremellan 
bara finns enstaka exemplar.

Område 1 ligger inom Ekillaåsens naturreservat. 
Här växer småsvalting i skuggan av strandskogen 
som når ända fram till vattenbrynet (fig 5). Området 
inventerades 1987 av Martinsson, som då räknade till 
ca 1 785 exemplar av småsvalting. Området inven
terades sedan 1992, 1994 och 1996, varvid 1 762, 
2 016 respektive 447 exemplar räknades.

1 område 2 upptäcktes småsvalting 1987 av Mar
tinsson, som då räknade till 292 exemplar. Samma 
strandsträcka hyste 1992 och 1996, 314 respektive 
128 exemplar. Småsvalting förekommer också söder 
om område 2, i en öppning i vassen som röjts nedanför 
en sommarstuga. I vassöppningen fanns 73 exem
plar 1987 och 178 exemplar 1992. Hela område 2 
ligger utanför naturreservatet.

År 1993 upptäcktes 540 exemplar av småsvalting 
i område 3. Följande år räknades till 430 exemplar 
och 1996 till 212. Vid det sista inventeringstillfället 
underskattades antagligen antalet på grund av hård 
blåst. Strandsträckan är här helt oexploaterad, med 
en tät strandskog, och området är svårtillgängligt 
utan båt. Det rör sig därför med all säkerhet om ett 
gammalt, förbisett, bestånd och inte om en ny
etablering. Även detta område ligger utanför natur
reservatet.

Gräsholmen

Gräsholmen ligger i Norra Björkfjärden, strax norr om 
Munsön i Mälaren (fig 3,6B). Ön består uteslutande 
av åsmaterial och är en förlängning av den del av 
Uppsalaåsen som löper längs Munsöns östsida. En 
stor del av öns yta upptas av sommarstugetomter. 
Den långgrunda västsidan av Gräsholmen är bevuxen 
med täta vassar, medan den betydligt brantare öst
sidan i stort sett saknar vassbälten. Vattenkvaliteten 
vid ön är god, siktdjupet uppmättes till ca 5 m under 
inventeringsperioden i augusti 1996. Vid öns syd
spets finns en sandrevel som sträcker sig 60-70 m

ut i sundet mot Munsön. Småsvalting återfinns i tre 
områden vid och i närheten av sydspetsen (fig 6B).

Område 1 är en mycket långgrund öppning i 
vassen på västsidan av öns sydpets. Här har tidigare 
legat en badplats, men området är nu statt i igen- 
växning. Bottnen består av ren sand. Närmast land 
saknas undervattensvegetation nästan helt, eftersom 
stora mängder av ruttnande vass ansamlas där. 50 m 
från land vidtar täta mattor av kransalger och ännu 
litet längre ut, där kransalgsmattorna glesnar, till
kommer ett flertal submersa växter, t ex strandpryl 
Littorella uniflora, hårsärv Zannichellia palustris, 
olika natearter Potamogeton spp. och så småningom 
även stora mängder småsvalting, totalt ca 7 000 
exemplar.

Område 2, runt sandreveln vid öns sydspets, är 
störst och individrikast med ca 8 800 småsvalting- 
plantor. Större delen av reveln ligger strax under 
vattenytan. Bottnen består närmast stranden av ur- 
svallat grövre grus och mindre sten, för att på djupare 
vatten övergå allt mer i sand. Vass saknas utom allra 
längst i väster. Småsvalting förekommer i hela om
rådet, men med de tätaste bestånden på revelns 
långgrundare östsida. Sandreveln används ofta som 
rast- och badplats av förbipasserande båtfolk. Båt
trafiken i sundet gör också att området är utsatt för 
ganska kraftigt vågsvall.

Ett par hundra meter norr om sydspetsen, på öns 
östsida, ligger område 3. Bottenmaterialet är här 
grövre än i de båda andra områdena. Närmast land 
består det av sten för att längre ut övergå i grus och 
sand. Området är det minsta, både till ytan och till 
antalet individ (ca 900). Några meter från land ökar 
vattendjupet mycket snabbt, vilket gör att utrymmet 
för vattenvegetation är mycket begränsat. Denna del 
av Gräsholmen är den som mest liknar växtplatserna 
i Stora Ullfjärden. Öns östsida är brant och långa 
sträckor har karaktären av en låg, eroderad rasbrant 
med en smal sand- och grusstrand nedanför. Albård 
saknas nästan helt, istället växer tallskogen oftast 
fram till rasbranten. Djupförhållandena på öns öst
sida gör att många båtplatser och bryggor är förlagda 
hit och stranden är bitvis starkt påverkad av mänsk
liga ingrepp.

Mellan, och i närheten av, de tre områdena före
kommer enstaka småsvaltingindivid (fig 6B). Detta 
gäller speciellt längs öns östsida där enstaka exem
plar återfinns upp till den stora viken på öns mitt. 
Småsvalting växer ojämnt fördelat även inom de 
större populationerna.
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Tabell 1. Småsvaltingens Alisma wahlenbergii uppträdande på olika djup i de elva transekterna vid Gräsholmen, med 
totalt antal individ, andelen fertila individ, samt medellängd på blad och blomställningar (mätta på det största individet 
i varje lxl m-ruta).
The occurrence of Alisma wahlenbergii at different depths as found in the eleven transects at Gräsholmen, giving total 
number of plants, percentage of fertile plants, and mean length of leaves and inflorescences (measured on the largest 
plant in each lxl m-quadrat).

Djup (cm) 
Depth (cm)

Antal rutor 
Number of quadrats

Antal individ
Number of individuals 

totalt per ruta % fertila
total per square % fertile

Medellängd (cm)
Mean length (cm) 

blad blomställningar
leaves inflorescenses

0-50 35 243 6,9 47 9,3 2,4

1 O o 152 3265 22 70 16 5,5

101-150 39 1342 34 70 16 5,5

151-200 13 254 20 54 16 5,2

201-250 10 1 13 11 47 21 8,2

251-300 7 56 8,0 31 33 5,0

301-350 5 17 3,4 29 17 3,2

Närmare studier av lokalerna

Vattendjup

Bottenprofilen utmed Stora Ullfjärdens västra sida 
är mycket brant och lämnar bara en 5-6 m bred 
bottenhylla med för småsvalting gynnsamt vatten
djup, varefter det snabbt blir tvärdjupt. Utmed syd
sidan är bottenhyllan upp till 9 m bred. Småsvalting 
växte vanligast mellan 35 och 85 cm djup och nådde 
knappt fram till bottenhyllans kant.

Bottnen vid Gräsholmen är betydligt mer lång
grund, vilket gör att utrymmet för småsvalting är 
relativt stort. På sandrevelns västsida börjar det djupna 
först 15 m från revelns mitt, på östsidan först ca 28 
m ut. I område 1, inom vassbältet på uddens väst
sida, är det mycket långgrunt. Först 105 m från land 
är vattendjupet mer än 1 m. Den transekt som lades 
ut i detta område påbörjades först 50 m från land.

Vid Gräsholmen nådde småsvalting mycket djupt 
(tabell 1). I fem av de elva transekterna hittades arten 
ner till mellan 3 och 3,5 m djup. Individtätheten var 
störst mellan 1 och 1,5 m djup, som mest hittades 116 
individ/m2. Ner till 50 cm djup var antalet indi
vid/m2 lågt vid Gräsholmen (jfr tabell 1). På grunt 
vatten, ner till ca 20 cm djup, saknades småsvalting 
helt, både vid Gräsholmen och i Stora Ullfjärden.

Uppgifterna om djupet kan sättas i relation till 
vattenståndet i Mälaren under augusti 1996 (fig 8). 
Medel vattnet låg då 1 cm över normal vattenståndet för

augusti och ca 35 cm över lägsta lågvatten (SMH1 
1996b).

Generellt sett förekommer småsvalting på större 
djup vid Gräsholmen än vad som tidigare varit känt. 
Björkqvist (1967) anger för småsvalting ett vatten
djup på 10-60 cm. Utanför Nyköping har den vuxit 
på 30-50 cm djup (lokal 3) och vid Sånka i Ekoln 
(lokal 20) ” några dm under Mälarens yta”. I Botten
viken hittade Savela (1994) småsvalting på 5M0 cm 
djup, medan Erkamo (1942) i Finska viken vid 
Terijoki (nu tillhörande Ryssland) fann den på 20- 
30 cm djup.

Bottenmaterial

Enligt Almquist (1929, 1965) växte småsvalting i 
Mälaren främst vid långgrunda, leriga stränder, gärna 
på slambotten med ringa vegetation. Vår karta (fig 3) 
visar att många lokaler låg i nära anslutning till 
Uppsalaåsen. Även Gräsholmen och Stora Ullfjärden 
ligger utmed denna ås, vilket avspeglas i det steniga 
och sandiga bottenmaterialet.

I Stora Ullfjärden är bottenmaterialet grovt med 
mycket sten och grus (fig 1 & 7). Mellan stenarna 
finns dock en del lera. Vid Gräsholmen är botten
materialet betydligt finkornigare med dominans av 
sand i område 1 och 2, i det senare ofta i kombination 
med mindre stenar (fig 7).

På grunt vatten, där småsvalting saknades på båda 
lokalerna, är de finare fraktionerna i bottenmaterialet
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Fig 7. Fördelningen av bottensubstrat i transektrutor med 
småsvalting Alisma wahlenbergii vid Stora Ullfjärden 
(mörkt grå) och Gräsholmen (ljust grå). Flera olika typer 
av bottensubstrat kan förekomma i en och samma ruta. - 
Större stenar = 6-20 cm; Mindre stenar = 2-6 cm; Grovt 
grus = 6-20 mm; Fint grus = 2-6 mm; Sand = 0.2-2 mm.
Distribution of substrate fractions in lxlm-quadrats with 
Alisma wahlenbergii in Stora Ullfjärden (dark grey) and 
at Gräsholmen (light grey). Several fractions may occur 
in each quadrat. - Större stenar large stones (6-20 cm); 
Mindre stenar small stones (2-6 cm); Grovt grus coarse 
gravel (6-20 mm); Fint grus fine gravel (2-6 mm); Sand 
sand (0.2-2 mm).

ursvallat. Det består mer av grus och sten och till 
mindre del av sand.

Blomning och storlek

Andelen blommande individ vid Gräsholmen vari
erade med vattendjupet (tabell 1). Flest fertila exem
plar återfanns mellan 0,5 och 1,5 m djup, mer än två 
tredjedelar av alla plantor blommade där. Under 2,5 
m djup sjönk andelen blommande plantor till en 
tredjedel. Medellängden för blad och blomställningar 
var 15,5 respektive 5,1 cm. Under 0,5 m djup var

Tabell 2. Submersa kärlväxter på de två svenska lokalerna 
för småsvalting Alisma wahlenbergii.
Submersed vascular plants on the two Swedish localities 
for Alisma wahlenbergii.

Art Species St Ullfjärden Gräsholmen

Alisma wahlenbergii 
småsvalting

+ +

Call i tri ehe he rrnap h ro cl i ti ca 
höstlånke

+ +

Ceratophyllum demersum 
hornsärv

+ +

Eleocharis acicularis 
nålsäv

+ +

Elodea canadensis 
vattenpest

+ +

Elodea nuttallii
smalbladig vattenpest

— +

Isoétes lacustris 
styvt braxengräs

— +

Lemna trisulca 
korsandmat

— +

My ri ophy llum altern ifl o rum 
hårslinga

+ +

Myri op hyl l um spi ca tum 
axslinga

+ +

Potamogeton compressus 
bandnate

— +

Potamogeton filiformis 
trådnate

+ -

Potamogeton gramineus 
gräsnate

+ +

Potamogeton panormitanus 
spädnate

+ +

Potamogeton pectinatus 
borstnate

+ —

Potamogeton perfoliatus 
ålnate

+ +

Ran un cut us c i rein a tus 
hjulmöja

+ +

Ra nun cu lus pel ta tu s 
sköldmöja

— +

Ranunculus reptans 
strandranunkel

- +

Subularia aquatica 
strandpryl

- +

Zannichellia palustris 
hårsärv

+ +

plantorna relativt småvuxna och under 2 m djup var 
de långsträckta (tabell 1).

Vid Stora Ulltjärden, där arten växte betydligt 
grundare, var 76 av sammanlagt 114 individ i de tio 
transekterna fertila, dvs. 67 %. Medellängden var 
17,4 respektive 8,2 cm för blad och blomställningar. 
Inga skillnader kunde ses mellan olika djup bl a 
beroende på att jämförelsematerialet var så litet.

Nilsson & Gustafsson (1978) uppger att blom
ningen vissa somrar kan utebli. Detta yttrande grundas 
på iakttagelser av de fåtaliga individ som fanns 
utanför Nyköping 1966. Utebliven blomning har



Tabell 3. Submersa växters förekomst tillsammans med småsvalting Alisma wahlenberggii på olika djup i område 2 
vid Gräsholmen (fig 6B). Data från tio transekter.
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Occurrence of submersed plants on different depths in area 2 at Gräsholmen (fig 6B). Data from ten transects with lxl 
m-quadrats. Quadrats not holding Alisma wahlenbergii have been excluded.

Djup (cm) Depth (cm)
0-1 00 101--200 >201 Totalt total

antal antal antal antal
Art Species numbers % numbers % numbers % numbers %

Alisma wahlenbergii 131 100 45 100 20 100 196 100
småsvalting

Callitriche hermaphroditica 13 9,9 20 44 9 45 42 21
höstlånke

Eleocharis acicularis 8 6,1 6 13 14 7,1
nålsäv

Elodea canadensis 1 0,8 4 8,9 1 5 6 3,1
vattenpest

Elodea nuttallii 1 0,8 3 6,7 11 55 15 7 ,6
smalbladig vattenpest 

Isoétes lacustris 21 16 19 42 1 5 41 21
styvt braxengräs

Littorella uniflora 7 5,3 4 8,9 11 5,6
strandpryl

Myriophyllum alterniflorum 22 17 37 82 12 60 71 36
hårslinga

Potamogeton gramineus 57 44 3 6,7 1 5 61 31
gräsnate

Potamogeton panormitanus 4 3 10 22 14 7,1
spädnate

Potamogeton perfoliatus 31 24 20 44 5 25 56 29
ålnate

Ranunculus peltatus 4 3,0 3 6,7 7 3,6
sköldmöja

Ranunculus reptans 6 4,6 3 6,7 9 4.6
Strandranunkel

Zannichellia palustris 119 91 32 71 9 45 160 82
hårsärv

Characeae spp. 51 39 30 67 10 50 91 46
kransalger

Totalt antal rutor
Total number of quadrats

131 45 20 196

emellertid inte kunnat iakttagas i de individrika popu- 
lationer som vi studerat.

Följearter
Tidigare uppgifter om vilka andra vattenväxter som 
påträffats tillsammans med småsvalting på de svenska 
lokalerna är mycket knapphändiga. Enligt Almquist 
(1929) bör småsvalting ur växtsociologisk synvinkel 
räknas till rosettväxterna (isoetiderna) tillsammans 
med t ex Strandranunkel, strandpryl, braxengräs 
Isoétes och nålsäv. Han uppger själv att han sett 
småsvalting tillsammans med nålsäv vid Kungsberga

1924 (Almquist 1929). Jämförelser med andra arters 
utbredning kan ge en fingervisning om i vilket säll
skap den vuxit. I Ekoln bör t ex hårsärv och höstlånke 
i stor utsträckning ha förekommit på samma lokaler 
som småsvalting (Martinsson 1989).

Vid både Gräsholmen och Stora Ullfjärden växte 
småsvalting tillsammans med en rik undervattens- 
flora (tabell 2). Vegetationen vid Gräsholmen var 
dock både artrikare och tätare än den i Stora Ullfjärden. 
De ovanligare, mindre undervattensväxterna, t ex 
spädnate Potamogeton panormitanus och höstlånke, 
förekom bara med enstaka individ i Stora Ullfjärden
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medan de växte i relativt stort antal vid Gräsholmen. 
Vid Gräsholmen förekom också fler rosettväxter: 
styvt braxengräs Isoetes lacustris, Strandranunkel 
och strandpryl. Gräsnate Potamogeton gramineus, 
hårsärv och nålsäv återfanns framför allt på grunt 
vatten, grundare än 1 m (tabell 3). Vattenpest Elodea 
spp. uppträdde i förhållandevis få rutor och främst 
på större djup. Hårslinga Myriophyllum altemiflorum 
var den mest frekventa följearten under 1 m-nivån.

Vid Gräsholmen fanns kransalger (Characeae) i 
46 % av rutorna i område 2 och 3.1 område 1 bredde 
de ut sig i stora mattor ner till ett djup av 90 cm och 
fanns i 50 av de 59 inventerade rutorna. Kransalger 
växte även i 25 av de inventerade rutorna i Stora 
Ullfjärden.

I Bottenviken växer småsvalting tillsammans med 
små undervattensväxter som spädnate, smålånke 
Callitriche palustris, hårsärv och nålsäv (Savela 
1994). Erkamo (1942) uppger ålnate och spädnate 
som de vanligaste arterna på en av de karelska 
växtplatserna, tillsammans med hårslinga och små
lånke.

Ytterligare eftersökningar förgäves

Småsvalting söktes förgäves längs öppna sandiga 
strandavsnitt på öarna i Norra Björkfjärden och Präst- 
fjärden, i vikarna på Adelsös och Munsöns nord
sidor samt utmed Uppsalaåsens sträckning genom 
Långtarmen och på Kalmarvikens östra sida. Trots att 
ett flertal av de undersökta lokalerna, med ledning 
av bottenmaterial, vattenväxtflora och siktdjup, upp
fattades som lämpliga växtplatser kunde ingen ny 
småsvaltinglokal upptäckas. En närmare redogörelse 
för vattenväxtfloran i området lämnas av Jacobsson 
(1997).

Norra Björkfjärden
Norra Björkfjärden är naturreservat och dess stränder 
har längs långa sträckor förskonats från större mänsk
liga ingrepp. Siktdjupet uppmättes till mellan 5 och 6 m 
vilket är det klaraste vattnet i de undersökta områdena. 
Sandiga, långgrunda stränder längs Uppsalaåsens sträck
ning hyste en mycket rik submers vattenflora med 
bland annat styvt braxengräs, vekt braxengräs Isoetes 
echinospora, höstlånke, Strandranunkel och strandpryl. 
Bladvassen hade en relativt liten utbredning, även i 
grundare områden. Följande öar besöktes: Flisorna, 
Vadskär, Lagnö, Alholmen, Askholmen, Herrmete, 
Långsskär, Lilla Notskär, Kroppskär, Västra Höghol
men, Säby Jungfru, Stora Jungfrun, Ärtskär, Kalvskär, 
Gäddskär, Stora och Lilla Lindholmen, Tvigölingen, 
Stora och Lilla Gåsholmen samt Munsöns nordsida.

Prästfjärden
I denna fjärd besöktes Fagerön, Prästholmen, Bastlagnö, 
Kråkholmen och Koholmen samt Adelsös nordsida. 
Många av Prästfjärdens stränder är exponerade och 
utsätts för vågor och ispress vilket gör att större vass
områden saknas. Vattnet var vid inventeringstillfället 
något grumligare än i Norra Björkfjärden, siktdjupet 
uppmättes till mellan 3,5 och 4,5 m. Vattenvegetationen 
var också fattigare. Mindre vattenväxter såsom höst
lånke, braxengräs, hårsärv och kransalger saknades, 
eller påträffades bara på enstaka lokaler.

Långtarmen
Långtarmens stränder undersöktes från Malmhuvud till 
Kärsödraget. Siktdjupet uppmättes till 4,5-5 m. Flera 
växter som indikerar god vattenkvalitet hittades, t ex 
notblomster Lobelia dortmanna, vekt- och styvt braxen
gräs samt stora mängder höstlånke. Uppsalaåsen löper 
längs Munsöns östsida och långa sträckor av stränderna 
påminner starkt om Stora Ullfjärdens. Småsvalting sak
nades trots att ett par, till synes mycket lämpliga lokaler 
hittades.

Långtarmens östsida, mot Färingsö, saknar i stort sett 
lämpliga växtplatser. Stranden är här mer låglänt än på 
västsidan och är exploaterad av villor och sommarstugor 
med strandtomter och bryggor. Långa sträckor är igen
vuxna av vass, utom vid branta klippstränder och vid båt- 
och badplatser där vassen röjts undan. Enligt tidigare 
uppgifter har småsvalting hittats på Färingsö, vid Kungs- 
berga 1925 och 1943 (lokal 9).

Kalmarviken
Uppsalaåsen löper längs Kalmarvikens östra strand, och 
vassfria, sandiga stränder finns på flera platser. Miljön 
påminner här mycket om Stora Ullfjärden. Vattenvege
tationen i vikens yttre del skiljer sig inte mycket från 
den i Norra Björkfjärden. Längre in är viken påverkad 
av utskeppning av sand och grus från flera närbelägna 
grustag samt näringsläckage från intilliggande jord
bruksmark. Lämpliga småsvaltinglokaler saknas.

Diskussion

Det är ställt utom allt tvivel att småsvalting gått 
tillbaka mycket kraftigt i Sverige under 1900-talet. 
Orsakerna till, och tidpunkten för, tillbakagången 
kan dock inte fullt ut fastställas eftersom bakgrunds
fakta om arten är så knapphändiga. Det finns i stort 
sett inga uppgifter om exempelvis på vilket djup 
småsvalting växte förr, hur många exemplar som 
fanns på varje lokal eller med vilka följearter den 
förekom.

Genom att studera två av kvarvarande lokalerna 
har vi kunnat dra vissa slutsaster om småsvaltingens 
ekologi, så som den ser ut nu. Däremot vet vi inte
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Fig 8. Vattenståndet i Mälaren under 1996. Månadsmedelvärden, minimi- och maximivärden, jämfört med månadernas 
normalvärden. Data från SMHI:s månadsrapporter ” Väder och vatten” för 1996.
The water level in Mälaren during 1996, given in metres above sealevel. Monthly means, minima and maxima, as 
compared to normal monthly means.

till vilken grad dessa lokaler är representativa för 
artens ekologiska amplitud. De visar både likheter 
och olikheter. Gemensamt för dem är någorlunda 
vassfria stränder, bottnar bestående av åsmaterial, 
klart vatten och en rik undervattensflora. Gräsholmen 
och Stora Ullfjärden kan säkert vara representativa 
för resten av de mälarlokaler som funnits utmed 
Uppsalaåsen. Vid Gräsholmen växer dock arten be
tydligt djupare än vad som tidigare varit känt. Dess
utom tyder Erik Almqvists uppgifter på att arten 
tidigare förekommit också på mjukare sediment (Alm- 
quist 1929, 1965).

Småsvaltings sällsynthet kan inte förklaras med 
att arten skulle vara förbisedd. Vi har förgäves sökt 
den på lämpliga lokaler i det område där den nya 
lokalen, Gräsholmen, upptäcktes 1995. Inte heller 
finns det anledning att tro att den bara skulle uppträda 
vissa år. Beståndet i Stora Ullfjärden har hållit sig 
relativt konstant under 1990-talets första hälft. Vid

inventeringen 1996 kunde vi emellertid notera en 
nedgång i antalet individ. Den kan bero på den 
ogynnsamma kombinationen av tjock is och lågt 
vattenstånd under föregående vinter. Isarna var 
ovanligt kraftiga under vintern 1995-1996 samtidigt 
som flödet i många vattendrag var rekordlågt till 
följd av den nederbördsfattiga hösten och vintern 
(fig 8, SMHI 1996a,c). Detta kan ha inverkat men
ligt på förekomsten av småsvalting, dels genom att 
plantorna frusit in i isen, dels genom att isnötningen 
verkat djupare än normalt.

Övergödning

Den främsta orsaken till att småsvalting minskat är 
med största sannolikhet eutrofieringen av kustvatten 
och sjöar. Övergödning leder till ökad plankton
produktion med grumling av vattnet och försämrade 
ljusförhållanden som följd. Ljustillgången är den 
främsta reglerande faktorn för undervattensväxtemas



utbredning, och ljusupptaget kan försämras ytter
ligare genom att övergödningen också gynnar på
växt av alger (Wallsten & Solander 1988, se även 
fig 4). Försämras ljusförhållandena trängs de sub- 
mersa växterna upp på grundare vatten. Där möter 
de en ökad konkurrens från flytbladsväxter och 
helofyter. Eftersom småsvalting är en utpräglad under- 
vattensväxt är den beroende av klart vatten.

Fjärdarna utanför Nyköping - Stadsfjärden, Mellan
fjärden och Sjösafjärden, - tillhör de mest eutrofi- 
erade utmed svenska kusten (Lindahl m fl 1993). De 
ligger bland de tio sämsta vad gäller halten av total
kväve, totalfosfor och klorofyll i vattnet. Nyköpings 
kommun håller förnärvarande på med en miljökonse
kvensbeskrivning av närsaltsutsläppen i fjärdarna. 
Som ett led i denna gjordes en översiktlig inventering 
av vattenvegetationen under sommaren 1996 (Björk
hem & Ekblad 1996). De undervattensväxter som 
hittades utmed den sträcka där småsvalting tidigare 
vuxit, var främst arter som gynnas av övergödning 
bl a borstnate, grovnate Potamogeton lucens och 
ålnate. Mindre undervattensväxter typ hårsärv och 
nålsäv saknades; i en av de inventerade transekterna 
hittades dock kransalger.

1 Mälaren skedde tillbakagången av småsvalting 
troligtvis under mitten av 1900-talet. Det sista fyndet i 
Ekoln gjordes 1937. Ett flertal studier och samman
ställningar finns över Mälaren och de miljöföränd
ringar som skett där under 1900-talet (Andersson 
1982, Dressie & Wallsten 1993, Persson m fl 1989, 
Willén m fl 1990). Eutrofieringen av Mälaren startade 
redan under 1800-talet då jordarna i tillrinnings- 
området började brukas mer intensivt. Kring 1940- 
och 50-talet accelererade den snabbt till följd av 
ökade utsläpp av kommunalt avloppsvatten. Vatten
kvaliteten i stora delar av Mälaren var under slutet 
av 60- och början av 70-talet mycket dålig, inte 
minst i Ekoln. En kraftig förbättring har skett sedan 
dess, men halten av närsalter ligger fortfarande långt 
över den naturliga. Till exempel är fosforhalten 
enligt Dressie & Wallsten (1993) fyra gånger den 
ursprungliga i Ekolns vatten.

I samband med att utsläppen i Mälaren ökade 
dramatiskt försvann eller minskade flera vattenväxter. 
Förutom småsvalting, uppvisar också höstlånke, hår
särv och strandranunkel en liknande tillbakagång 
(Andersson 1982, Martinsson 1989). Paralleller finns 
också bland andra organismgrupper. Genom att stu
dera en sedimentpropp från Ekolns djupområde har 
man konstaterat att två fjädermyggarter, vilka båda 
indikerar näringsfattiga eller måttligt näringsrika
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förhållanden, försvann på 1940-talet (Willén m fl 
1990).

De två fjärdar där småsvalting ännu förekommer, 
Stora Ullfjärden och Norra Björkfjärden, har bi
behållit en bättre vattenkvalitet än övriga Mälar
fjärdar. Stora Ullfjärden är isolerad från resten av 
Mälaren och dess vatten påverkas av grundvatten
utflöde från Uppsalaåsen. Fjärden har kunnat fungera 
som en refug för småsvalting och många andra 
undervattensväxter som tidigare haft en vidare 
utbredning (Martinsson 1989). Likaså har eutrofi
eringen av Norra Björkfjäden varit jämförelsevis 
liten (Persson m fl 1989). Vid Gräsholmen finns 
flera arter som närmast karaktäriserar oligotrof miljö: 
hårslinga, braxengräs och sylört Subularia aquatica 
(jfr Wallsten & Solander 1988).

Ökad konkurrens

Småsvalting är en konkurrenssvag art som främst 
växer på bottnar där annan vegetation är sparsam 
(Erkamo 1942, Almquist 1965, Björkqvist 1968). 
Under 1900-talet har flera förändringar skett som 
inneburit ökad konkurrens, framför allt från helofyt- 
vegetationen.

Vattennivån i Mälaren var oreglerad fram till 
1943, då det byggdes en dammbyggnad vid Norr
ström i Stockholm. Regleringen har bland annat 
förtagit effekten av landhöjningen, som i Mälar- 
området sker med en hastighet av 40-50 cm per 100 
år (Åse 1984). I Finland anses småsvalting gynnas 
av att nya lokaler bildas till följd av landhöjningen 
(Savela 1994). Vid Bottenvikslokalerna ligger land
höjningen kring knappt 1 m per 100 år (Ericson & 
Wallentinus 1979).

Regleringen har också inneburit att den årliga 
vattenståndsamplituden i Mälaren minskat med 45 %, 
från 0,89 till 0,49 m, och extremvattenstånden har 
minskat väsentligt (Sundberg & Bergman 1994). 
Detta kan ha bidragit till att vassvegetation kunnat 
breda ut sig på undervattensväxternas bekostnad. Ett 
varierande vattenstånd leder till en föryngring av 
vegetationen och missgynnar vassbildande arter 
(Alexandersson m fl 1986). Dessa kan bland annat 
lyftas upp eller nötas bort av isen (Pehrsson 1992). 
Genom den utjämnade vattennivån har igenväx- 
ningen av strandzonen påskyndats.

Igenväxningen av Mälarstränderna och fjärdarna 
utanför Nyköping har också påskyndats av eutrofi
eringen, liksom av att stränderna numera inte hävdas 
i den utsträckning de en gång gjort. Den hävdade 
strandlinjen utmed Ekoln har t ex minskat med 71 % 
från år 1860-64 till år 1992 (Sundberg & Bergman
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1994). Detta har sannolikt främst påverkat lokaler 
på finare sediment. Utmed rullstensåsarna i Mälaren 
tycks vassarna ha svårt att få fäste, där saknas vass
bälten längs långa sträckor (Willén m fl 1990).

Till den ökade konkurrensen i Mälaren har också 
bidragit spridningen av fyra introducerade arter; 
jättegröe Glyceria maxima, vattenpest, smalbladig 
vattenpest Elodea nuttallii och vandrarmussla (Mar
tinsson 1989, Willén m fl 1990). Vandrarmusslan 
kom till Sverige 1926 och kan i Mälaren bilda täta 
bestånd ner till 10-15 m djup (Willén m fl 1990). 
Hur vandrarmusslan påverkar vattenmiljön är inte 
känt.

Exploatering
Småsvaltingens lokaler ligger i områden som är 
attraktiva för friluftslivet. De strandnära områdena 
riskerar att exploateras för t ex båthamnar och bad
platser. Vid anläggande av bad- och båtplatser kan 
bottenstrukturen förändras genom t ex muddring, en 
åtgärd som sannolikt också medför en tillfällig, men 
kraftig, grumling av vattnet. Bad- och båtbryggor 
skuggar bottnen, uppdragning av båtar samt de 
badandes tramp medför dessutom slitage på under
vattensvegetationen. Båttrafik kan orsaka grumling 
av vattnet genom ökade vattenrörelser, dessa kan 
också göra att vattenväxterna slits bort från bottnen 
(Wallsten & Solander 1988).

Ingrepp som innebär att vass röjs undan längs en 
annars igenvuxen strand kan dock medföra en fördel. 
Andersson (1982) fann, vid sina vegetationsstudier 
av Mälaren, att många små undervattensväxter såsom 
Strandranunkel och strandpryl konkurrerats ut av 
vassvegetation, och bara fanns kvar på platser som 
hölls öppna genom röjning. I Stora Ullfjärden har vi 
sett småsvalting i en röjd vassöppning i anslutning 
till en sommarstuga. Hela område 1 vid Gräsholmen 
har också varit röjt. Försök borde genomföras för att 
undersöka om vasslåtter gynnar arten.

En framtid 1'ör småsvalting

I Sverige förekommer småsvalting numera bara på 
tre lokaler. Detta kan jämföras med 53 aktuella 
lokaler på den finska sidan av Bottenviken (Savela 
1994). De finska lokalerna är dock betydligt individ- 
fattigare än de svenska, med bara 10 till 100 individ 
på varje lokal. Detta innebär att de två svenska 
lokalerna, med sammanlagt ca 20 000 individ, kan 
hysa huvuddelen av världspopulationen.

Det faktum att småsvalting finns upptagen på 
Bernkonventionens lista över speciellt skyddsvärda

växter i Europa innebär att Sverige också har ett 
internationellt ansvar för att arten skyddas för fram
tiden. Småsvalting var fridlyst inom Sörmlands län 
mellan 1955 och 1981 (Martinsson & Wetterin 1996), 
men enligt Nilsson & Gustafsson (1978) är fridlys
ning inte en effektiv skyddsform för arten. Det stäm
mer såtillvida att den inte är utsatt för hot genom 
plockning eller insamling och måste skyddas av den 
anledningen. En fridlysning skulle emellertid ha ett 
pedagogiskt värde genom den uppmärksamhet den 
skulle innebära (Martinsson & Wetterin 1996). I 
Finland och i S:t Petersburg-området är småsvalting 
fridlyst (P. Uotila i brev).

Endast en mindre del av den svenska småsvalting- 
populationen är skyddad genom reservat. Beståndet 
i Stora Ullfjärden finns till stor del inom Ekillaåsens 
naturreservat. Knappt hälften av plantorna växer 
emellertid utanför reservatet och en utökning kan 
därför vara befogad. Gräsholmen omfattas ej av 
någon reservatsbildning,

Fridlysning och reservatsbildning förmår dock 
inte hålla det största hotet, eutrofieringen, på av
stånd. Förekomsten av småsvalting är avhängig av 
föroreningssituationen i stora delar av Mälaren. En 
förutsättning för att arten skall kunna fortleva i 
Sverige är att näringsläckaget till Mälarens vatten från 
omgivande jordbruksmarker och tätorter minskas 
ytterligare. Sker en sådan förbättring kan småsval
ting och andra akvatiska organismer förhoppningsvis 
återhämta sig. Det är därför viktigt att samtidigt 
värna om potentiellt lämpliga lokaler inom Mälarens 
norra fjärdsystem, främst öppna stränder utmed Upp- 
salaåsens sträckning samt betade strandängar, även 
om de i dagsläget inte hyser en intressant flora. 
Dessa områden måste undantas från ytterligare explo
atering i form av t ex bebyggelse, grustäkt, båthamnar 
och badplatser.

Åtgärder som gynnar småsvalting är också gynn
samma för ett flertal andra små undervattensväxter 
som visat en likartad tillbakagång inom Mälarområdet 
(Martinsson 1989). Perioden under 1960-talet, med 
mycket dålig vattenkvalitet, har slagit ut en stor del 
av de känsligaste små vattenväxterna i t ex Ekoln. 
Ännu har ingen återkolonisation skett, troligen be
roende på att vattnet fortfarande inte är rent nog, 
eller på att dessa växter inte lyckats sprida sig till
baka igen (jfr Martinsson 1989). Om småsvaltingens 
spridningsförmåga är inget känt. Det faktum att 
arten förekommer fläckvis i täta bestånd kan indikera 
att den har svårt att sprida sig längre sträckor.
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Fortsatta studier

Vi har hittills begränsat våra studier till sådana under
sökningar som kan göras med minsta möjliga påverkan 
på populationerna. Förutsättningarna för att studera 
arten har, genom våra inventeringar, förändrats jäm
fört med för 10 år sedan, då man trodde att det 
svenska beståndet endast omfattade 50 exemplar. 
Artens ekologi, taxonomi och fylogeni borde studeras 
mer ingående. Jämförelser borde också göras med 
de finska och ryska populationerna, samt med den 
närstående grässvaltingen.

Denna studie har finansierats av WWF-Sverige och 
Statens Naturvårdsverk. Tauno Ulvinen och Pertti 
Uotila har vänligen bidragit med uppgifter om små- 
svalting i Finland och Ryssland. Ann Smithson har 
granskat den engelska texten.

Citerad litteratur

Alexandersson, H., Ekstam, U. & Forshed, N. 1986:
Stränder vid fågelsjöar. Stockholm.

Almquist, E. 1929: Upplands vegetation och flora. Acta 
Phytogeogr. Suec. 1.

Almquist, E. 1965: Flora Upsaliensis - Uppsalatraktens 
växter. Uppsala.

Andersson, B. 1982. Vegetationsförändringar i Mälaren 
och Hjälmaren under 1900-talet. SNV PM 1504. 

Björkhem, G. & Ekblad, M. 1996: Makrofytinventering i 
Nyköpings fjärdar. Vattenlaboratoriet, Nyköpings kom
mun [stencil].

Björkqvist, I. 1967: Studies in Alisma L. I. Distribution, 
variation and germination. Opera Bot. 17.

Björkqvist, I. 1968: Studies in Alisma L. II. Chromosome 
studies, crossing experiments and taxonomy. Opera 
Bot. 19.

Borgen, L. 1987: Postglasial evolusjon i Nordens flora- 
en oppsummering. Blyttia 45: 147-169.

Borodin, A. M., Bannikov, A. G. & Sokolov, V. E. (red) 
1984: Krasnaja kniga SSSR. Redkie i nahodjastsiesja 
pod ugrogoi istseznovenija vidi zivotnih i rastenii. II. 
2 uppl. Moskva.

Dressie, Z. & Wallsten, M. 1993: Ekolns hydrologi och 
kemi. Miljökontoret, Uppsala kommun.

Ehrhart, F. 1790: Versuch eines Verzeichnisses der um 
Upsal wild wachsenden Pflanzen. 1F. Ehrhart, Beiträge 
zur Naturkunde 5: 1-40. Hannover & Osnabrück. 

Ericson, L. & Wallentinus, H.-G. 1979: Sea-shore vege
tation around the Gulf of Bothnia. Wahlenbergia 5.

614 Karin Martinsson och Anders Jacobson

Erkamo, V. 1942: Alisma gramineum Gmel. ssp. Wahlen- 
bergii Holmb. auf der Karelischen Landenge. Mem. 
Soc. Fauna Flora Fenn. 18: 102-104.

Hultén, E. & Fries, M. 1986: Atlas of north European 
vascular plants north of the tropic of cancer. Königstein.

Jacobson, A. 1996: Småsvalting (Alisma wahlenbergii) - 
en förbisedd sällsynthet i vår flora? Daphne 7: 6-8.

Jacobson, A. 1997: Blöta notiser - några botaniska iakt
tagelser från Mälaren. Daphne 8: 14-19.

Jonsell, B. 1988: Mikroendemism i det baltiska land
höj ni ngsområdet. Blyttia 46: 65-73.

Lindahl, A.-H., Persson, G. & Olsson, H. 1993: Eutrofi- 
ering av svenska kustområden samt omgivande hav: 
tillstånd, utveckling, orsak och verkan. Naturvårdsverket 
Rapport 4151.

Martinsson, K. 1989: Höstlånke, Callitriche hermaphro- 
ditica - på tillbakagång i sötvatten i södra Sverige. 
Svensk Bot. Tidskr. 83: 243-264.

Martinsson, K. & Wetterin, M. 1996: Åtgärdsprogram för 
småsvalting. Naturvårdsverket Rapport 4606.

Nilsson, Ö. & Gustavsson, L.-Å. 1978: Projekt Linné 
rapporterar 80-92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189-203.

Pehrsson, O. 1992: Skötsel av våtmarker som fågelbiotoper. 
Naturvårdsverket Rapport 4014.

Persson, G., Olsson, H. & Willén, E. 1989: Mälarens 
vattenkvalitet under 20 år. 1. Växtnäring: tillförsel, 
sjökoncentrationer och växtplanktonmängder. Natur
vårdsverket Rapport 3759.

Samuelsson, G. 1922: Floristiska fragment. III. Svensk 
Bot. Tidskr. 16: 35-59.

Savela, O. 1994: Upossarpion levinneisyydestä ja eko- 
logiasta. Aquila Ser. Bot. 33: 101-105.

SMHI 1996a: Väder och vatten - mars 1996. Norrköping.
SMHI 1996b: Väder och vatten-augusti 1996. Norrköping.
SMHI 1996c: Väder och vatten - väderåret 1996. Norr

köping.
Sundberg, S. & Bergman, M. 1994: Ekoln och dess omgiv

ningar - kulturpräglat landskapsavsnitt i fokus. Upp
landsstiftelsen [stencil].

Wahlenberg, G. 1820: Flora Upsaliensis. Uppsala.
Wallsten, M. & Solander, D. 1988: Vattenväxterna och 

miljön. Naturvårdsverket Rapport 3495.
Willén, E., Wiederholm, T. & Persson, G. 1990: Mälarens 

vattenkvalitet under 20 år. 2. Strandvegetation, plankton, 
bottendjur och fisk. Naturvårdsverket Rapport 3842.

Wyse Jackson, P. S. & Akeroyd, J. R. 1994: Guidelines to 
be followed in the design of plant conservation or 
recovery plans. Nature and environment 68.

Åse, L.-E. 1984. Den medeltida strandförskjutningen vid 
Stockholm och övriga Mälarstäder. Rapport Riksanti
kvarieämbetet och Stockholms historiska museer 2. 
Stockholm.

Rättelse
I ” Kommentar - Rörelser och minne hos Ipomoea 
purpurea” (sid 222-223 i häfte 4 av denna årgång 
av Svensk Botanisk Tidskrift), finns ett olyckligt fel 
i Torbjörn Tylers bemötande. I inledningen kom det

att stå: ” Joel Liljendahl har rätt när han klandrar mig 
och Mariann Sondell för att vi inte uttryckligen bett 
om hans tillstånd när vi publicerade hans artikel...”, 
det rätta skall vara: ”publicerade vår artikel”.
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Fjällbotanikkurs i Abisko
Årets fjällbotanikkurs i Abisko hålls 10-18 juli. Kursen 
arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen i sam
arbete med Svenska Turistföreningen. Ledare är Mora 
Aronsson från Lantbruksuniversitetet i Uppsala och 
Jens-Henrik Kloth från Ekologi gruppen. Ledarna har stor 
erfarenhet av fjällfloran och har botaniserat i Abisko- 
trakten sedan början av 1980-talet.

Du bör ha grundkunskaper i botanik och kunna använda 
en flora. Kursen motsvarar en fjällfloristikkurs på universi
tetsnivå. Bra grundkondition är en fördel. Priset för kursen 
är 1 950 kr. Medlemmar i Svensk Botanisk Förening får 
500 kr rabatt. 1 priset ingår ledare och lokala transporter 
under exkursionerna. Bokning sker via Abisko turist
station, telefon 0980-40 200.

Preliminärt program:
Fredag 10.7. Ankomst.
Lördag 11.7. Introduktion till fjällfloran. Exkursion i 
Abiskos omgivningar och på Njulla.

Söndag 12.7. Fjällbjörkskog, rasbranter och kalkrik fjäll
hed. Exkursion med båt till Jebrenjokk på norra sidan av 
Torne träsk.
Måndag 13.7. Kalkfattig björkskog och hed samt rikare 
rasbranter. Exkursion till Luovare.
Tisdag 14.7. Sydbranter av dolomitkalk och kalkrik fjällhed. 
Exkursion med båt till Djupviken och Lullehatjårro; ett av 
de artrikaste områdena i fjällvärlden.
Onsdag 15.7. Nordsluttning med artrik vegetation. Många 
sällsynta arter. Exkursion till Kopparåsen och Låktatjåkko.
Torsdag 16.7. Myrvegetation i övre delen av skogslandet. 
Exkursion till Rensjön-Bergfors.
Fredag 17.7. Inventering och exkursion till något mindre 
känt område. Avslutningsfest.
Lördag 18.7. Hemresa.
Under kvällarna kommer vi att jobba med grupparbeten 
på olika växtgrupper samt bygga upp en utställning över 
vad vi funnit under kursen.

Exkursion till brudkullorna vid Ransaren
Den 25 juli, i skarven mellan botanikdagarna (se sid 
616) och Vilhelminaveckan (se nedan) arrangeras en 
tur till Vuokerejukke på Ransarens ostsida (40 km NNV 
Saxnäs), i syfte att räkna antalet brudkullor Gymnadenia 
runei. Brudkullan får än så länge räknas som endem för 
Västerbottens län. Endast på två lokaler är den så talrik 
att man kan räkna med att få se den: Rödingsnäset i 
Tärna socken och Vuokerejukke, där 375 blommande 
exemplar räknades 1989. De andra lokalerna, Ånkar- 
dalen i Sorsele socken och Rapstenjaureh i Vilhelmina 
socken, är mycket individfattiga. Området är normalt

svårt att nå (utan båt krävs en vandring på 26 km för ett 
dagsbesök) men värt ett besök: inget liknande område 
besöks under botanikdagarna.

Vi utgår med bil från Saxnäs, fortsätter med båt från 
Ransarluspen till Vuokerejukkes mynning och vandrar ca 
2 km uppåt till brudkulleområdet. Sedan vandrar vi tillbaka 
till Ransarluspen (stig, 13 km). Deltagarantalet är begränsat 
och föranmälan obligatorisk! En avgift kommer att utgå, 
gissningsvis ca två hundralappar (deltagarna delar trans
portkostnaden). Anmälan till Stefan Ericsson, se under 
inventeringslägret nedan.

Inventeringsläger i Vilhelmina, Åsele lappmark
Årets inventeringsvecka för Västerbottens läns flora 
hålls i Vilhelmina i Åsele lappmark 26 juli - 1 augusti. 
Man kan alltså kombinera deltagande i botanikdagarna 
i Saxnäs (se sid 616) med detta inventeringsläger.

Inventeringsområdet omfattar delar av Stöttingfjället 
och förfjällsregionen, t ex Blaikfjället, dvs allt från urberget 
i öster till fjällrandens blottade alunskiffrar, och delvis 
även kalksten, i väster. Detta ”bakland” är i botanisk 
avseende fortfarande delvis ett ”terra incognito”. Floran 
längs vattendrag och på våtmarker är bäst känd, medan 
den i skog och på kulturmarker dokumenterats i mycket 
ringa grad. Därför är vi framförallt intresserade av uppgifter 
från kulturmarker och de mer höglänta områden som först 
i senare tid nåtts av skogsbilvägar. Åtskilliga bergbranter 
ser lovande ut på kartan! Läs mer i Stefan Ericssons Åsele 
lappmarks kärlväxter (Natur i Norr 3: 82-170 [= häfte 2, 
1984]; en omarbetad upplaga utges våren 1998)1

Ett inventeringsläger är nog ett av de bästa sätten att 
bekanta sig med vår flora; det rekommenderas varmt till 
allabotanikintresserade! Deltagarna skickas ut i par till en 
5x5 km-ruta, och de osäkra får gå med de mer rutinerade. 
På kvällarna pratas växter till fram på småtimmarna. Ny- 
bötjaren kan se veckan som en kurs, medan proffsen kan 
glädjas över att se nya områden. Alla kan hjälpa till 
oberoende av förkunskaper - välkomna!

Förläggningsplats är ännu inte bestämd. Boendet är 
gratis, men mat ordnar man själv - vi kommer att ordna 
så att det finns kokmöjligheter på förläggningen. Obser
vera att man kan deltaga när man vill inom den angivna 
tiden.
Anmälan till Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeå 
Universitet, 901 87 Umeå. Tel 090-12 14 75 (hem), 
77 84 12 (arb). e-post: sbt@ekbot.umu.se Uppge vid an
mälan om du tar med dig bilen.
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Botanikdagarna 1998 - Åsele lappmark 20-24 juli
SBF:s medlemmar hälsas välkomna till årets botanikdagar 
i Saxnäs i Åsele lappmark. Arrangörer är SBF och Väster
bottens läns Botaniska Förening (VBF).
Startskottet går i Vilhelmina vid lunchtid måndagen 20 
juli. Vi äntrar då bussen för fem dagars botaniska äventyr. 
Färden går först österut till en myrbräckemyr på Stötting
fjället, höjdryggen som nyligen odödliggjorts i Elisabeth 
Rynells roman Hohaj. På kvällen anländer vi till vår för
läggningsort under botanikdagarna, Saxnäs, en genuin fjäll
by, vackert belägen vid Kultsjön med Marsfjällen i fonden. 
Vi håller till på Saxnäsgården, ett modernt kurhotell med 
en makalös badanläggning. Deltagarna bor i stugor eller i 
rum i annexen ”Hjortronet” eller ” Rödingen”.

Under de tre följande dagarna besöker vi intressanta 
lokaler i omgivningarna: sy dberget Klithälla vid Bångnäs, 
stränderna av Storån, den omstridda urskogen på Njaka- 
fjäll och fjället Graipesvare med serpentin och kalk. Vi 
kommer också att besöka Fatmomakke kyrkstad, konst
samlingen Ricklundgården, få lyssna till både botaniska 
och mer lokalt färgade berättare och deltaga i SBFts 
årsmöte med avslutande debattkväll.

På fredag avslutas evenemanget med exkursion på Blaik- 
fjällets myrvidder ett besök vid det märkliga Månsberget. 
och busstransport till väntande anslutningar.
Till Vilhelmina kan man flyga, åka tåg (inlandsbanan) 
eller buss. Samling sker någon timme efter det att söder
ifrån kommande trafik anlänt (flyget kommer kvällen 
före, vandrarhemmet rekommenderas!), fredagens avfärd 
kan ske från Dorotea (buss eller tåg) eller Vilhelmina (flyg 
samma kväll). Bussbolagets hemort är Saxnäs, varför 
deltagare som bilat dit, kan utgå därifrån på måndag och 
få transport tillbaka på fredag.
Inkvarteringen sker antingen i 8-bäddars stugor (två 
4-bäddars sovrum, vardagsrum med pentry och dusch - 
linne och städning ingår ej), i rum i annex till Saxnäs
gården (linne och städning ingår) eller ordnas på egen 
hand, s k eget boende.

Kostnader
Priserna gäller från Vilhelmina, inkl samtliga exkur
sioner, och gäller per person enligt följande alternativ:
Innefattar kost och logi (helpension):
1 Stuga, i rum delat på fyra: 1 800 kr
2 Stuga, i rum delat på två: 2 215 kr
3 Annex, i dubbelrum: 2 785 kr
4 Annex, i enkelrum: 3 385 kr
Endast exkursioner (vid ett tillfälle även middag):
5 Eget boende: 740 kr

Anmälan görs genom insättning av 100 kr på postgiro 
434 20 15-7 ”Nadja Niordson, anmälningsavgifter”. 
Ange önskad typ av boende (alternativ 1-5) på talongen. 
Första anmälningsdag är 15 april. Anmälningar inkomna 
tidigare betraktas också som inkomna 15 april. Sista an
mälningsdag är 30 april. Deltagarantalet är begränsat till 
60 personer. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid 
återtagen anmälan.
Exkursionguide med närmare information skickas i juni 
till de som anmält sig. Läs även på sid 615 om anslutande 
arrangemang både före (Abisko) och efter botanikdagama.

Förfrågningar:
Nadja Niordson 0455-14 021
Stefan Ericsson 090-77 84 12 (arb), 12 14 75 (hem)

Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum tors
dagen den 23 juli 1998 kl 19.30 på Saxnäsgården i 
Saxnäs i samband med botanikdagarna. Dagordningen 
upptar följande punkter:

1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för kommande period
4 Val av hedersmedlem
5 Fastställande av årsavgift
6 Utdelande av guldluppen
7 Botanikdagarna 1999
8 Övriga frågor

Studerandestipendier för botanikdagarna
SBF delar ut studerandestipendier för deltagande i botani k- 
dagarna. Stipendierna omfattar kostnader för mat och 
logi samt resekostnader. Stipendier fördelas till svenska 
studerande vid nordiska gymnasieskolor och högskolors 
utbildning i biologiska ämnen, dock inte till forskar
studerande. Fördelningen görs inte bara på grundval av 
betygsmeriter, utan lika högt räknas botaniskt intresse 
och verksamhet. Botanikdagarna är ett utmärkt tillfälle 
att under ledning studera floran inom ett område och 
träffa andra botanister.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till handa senast 
1 maj 1998 under adress: Evastina Blomgren, Dalgatan 
7-9, 456 32 Kungshamn. Ansökningarna skall innehålla 
styrkt meritförteckning, intyg från lärare att den sökande 
är studerande, och uppgifter om tidigare botanisk verk
samhet i form av fältbiologiska kurser, inventeringar etc.
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Index

Generalregister, omfattande samtliga nämnda taxa, finns utgivet fram t o m 1986 (kan beställas från redaktionen 
i Lund, se omslagets insida), men för 1987-1996 finns endast ett mindre fullständigt register tillgängligt via nätet 
(http://ups.fyto.uu.se/fytotek/sbf/indexl.html). Några läsare har efterfrågat ett mer fullständigt index, och vi gör 
här ett försök att ge ett mer fullständigt register över de taxa som nämnts i denna årgång. Indexet är satt med 
mycket liten stil, av nödvändighet för att spara utrymme, men vi hoppas att den ökade användbarheten uppväger 
nackdelarna med detta.

Alla växttaxa som nämns i årgången listas (utom för själva checklistan i Förteckning över svenska kärlväxter, den 
listan har ett eget register i häfte 5). Namnen har endast angivits en gång per artikel, i regel med den sida där växten 
först nämns, f anger att växten finns avbildad, eller nämns i samband med en figur, k anger att växten karterats.

Abies alba 227 
Acer campestre 176,232
A. negundo 232
A. platanoides 32,87,176,566
A. pseudoplatanus 176,232 
Achillea millefolium 112, 180, 

218
A. ptarmica 164; - f. multiplex 

234
Achroonema 590 
Aconitum x cammarum 229
A. lycoctonum 77 f 
Aconogonon x fennicum 248
A. weyrichii var. alpinum 249 
Acorus calamus 182, 245 
Acrocordia gemmata 73 
Actaea erythrocarpa 110
A. spicata 173,246 
Adoxa moschatellina 180, 234 
Aegopodium podagraria 177 
Aesculus hippocastanum 232 
Aethusa cynapium 177; - ssp. 

elata 232
Agaricus campestris 209 
Agastache nepetoides 249 
Agrimonia eupatoria 174
A. procera 161,231 
Agrostemma githago 155, 229 
Agrostis 184
A. canina 228; caninaxgigantea 

249
A. capillaris 112,218
A. gigantea 112,228
A. mertensii 112
A. vinealis 228 
Aira caryophyllea 155 f, 191
A. praecox 184,235 
Ajuga pyramidalis 158
A. reptans 179 
Alehemilla acutiloba 174
A. bornmuelleri 249
A. faeroensis 249
A. filicaulis 231;- ssp. filicaulis 

174
A. flabellata 250
A. glabra 174
A. glaucescens 174
A. gracilis 175,231
A. hirsuticaulis 250
A. johnstonii 133
A. monticola 175
A. murbeckiana 112
A. norvegica 248
A. oleosa 248
A. semidivisa 248
A. subcrenata 175

A. vestita 231 
Alisma gramineum 599
A. plantago-aquatica 109, 182, 

602
A. ranunculoides 602 
A. wahlenbergii 599 fk 
Alliaria petiolata 173,230 
Allium oleraceum 159 
A. schoenoprasum 182,227 
A. scorodoprasum 182,227 
A. ursinum 56,162,227 
A. vineale 227 
Alnus 187
A. glutinosa 19 f, 87 f, 171 
A. incana 109 f, 171, 228; - ssp.

incana 112; - ssp. kolaénsis 112 
Alopecuris aequalis 112, 184,228 
A. geniculatus 184 
A. pratensis 113, 184 
Alyssum alyssoides 155 
Amaranthus retroflexus 229 
Ambrosia artemisiifolia 234 
Amelanchier confusa 236 
A. spicata 175,231 
Amphidium mougeotii 565 f 
Amsinckia douglasiana 250 
Anabaena variabilis 590 
Anagallis arvensis 178,237 
A. minima 191 
Anchusa arvensis 178 
A. officinalis 159 
Andromeda 187 
A. polifolia 113,158 
Androsace septentrionale 162 
Anemone hepatica 32 
A. nemorosa 66, 173 
A. pulsatilla 229 
A. ranunculoides 173,229 
A. sylvestris 229 
A. transsilvanica 250 
A. vernalis 236 
Anethum graveolens 232 
Angelica archangelica 110 
A. sylvestris 113, 177 
Anisolotus subpinnatus 249 
Anisomeridium biforme 73 
Antennaria alpina 110 
A. dioica 113,154 
Anthemis arvensis 180 
A. tinctoria 160,234 
Anthericum ramosum 182 
Anthoxanthum odoratum 113, 

218; - ssp. odoratum 184 
Anthriscus caucalis 191 
A. nitida 250 
A. sylvestris 113,177,218

Anthyllis vulneraria 175 
Antirrhinum majus 233 
Antrodia crustulina 209 
Antrodiella citrinella 209 
Apera spica-venti 159, 228 
Aphanes arvensis 175, 231 
A. inexspectata 161 
Aphanizomenon 590 
Aphanocapsa 590 
Apium graveolens 245 
A. inundatum 155 
A. repens 250 
Aquilegia vulgaris 173 
Arabidopsis 189 
A. suecica 173 
A. thaliana 173 
Arabis 189 
A. alpina 133 
A. caucasica 230 
A. glabra 173 
A. hirsuta 174 
Arctium lappa 180,234 
A. minus 180; minus xtomen- 

tosum 192 
A. nemorosum 181 
A. tomentosum 159,234 
Arctostaphylos alpinus 110 
A. uva-ursi 114, 178 
Arenaria serpyllifolia 172 
Armeria maritima 178,232 
Armoracia rusticana 159 
Arnica montana 158 
Arnoseris minima 161,191 
Arrhenatherum elatius 184, 218 
Artemisia absinthium 181 
A. campestris ssp. campestris 181 
A. vulgaris 23, 114, 181 
Arthonia dispersa 73 
A. leucopellaea 68 
A. radiata 73 
Aruncus dioicus 230 
Ascocoryne turficola 210 
Asparagus officinalis 182, 227 
Asperugo procumbens 161,192, 

233
Asplenium ceterach 244 
A. cuneifolium 250 
A. ruta-muraria 191 
A. septentrionale x trichomanes 

227
A. trichomanes 158; - ssp. in- 

expectans 250 
Aster novi-belgii 234 
Astragalus alpinus 108; - ssp.

alpinus 1 14 
A. glycyphyllos 175

Athyrium distentifolium 110 
A. filix-femina 114,157 
Atriplex calotheca 229 
A. hortensis 229 
A. laciniata 245 
A. latifolia 229 
A. patula 159 
A. portulacoides 245 
A. prostrata 154 
Avena fatua 228 
Avenula pratensis 162, 218
A. pubescens 184 
Bacidia arceutina 73
B. beckhausii 73
B. biatorina 570
B. cloroticula 67
B. fraxinea 73
B. laurocerasi 190
B. phacodes 568
B. rosella 190,570
B. trachona 570
B. viridifarinosa 570 
Baldellia ranunculoides 190
B. reptans 190
Ballotanigra 163;-ssp.nigra 179 
Barbarea stricta 114,174,230
B. vulgaris 159 
Bartsia alpina 110 
Batracospora corticola 569 
Begonia meyer-johannis 131 
Bellis perennis 181,234 
Berberis thunbergii 229
B. vulgaris 173 
Bergenia cordifolia 230
B. crassifolia 230 
Berteroa incana 159, 230 
Berulaerecta 177 
Beta vulgaris ssp. maritima 245; - 

ssp. vulgaris 229 
Betula humilis 250
B. nana 106 f, 228; nanax pube

scens 114
B. pendula 15 f, 32, 110, 172
B. pubescens 7 f, 77, 110; - ssp. 

czerepanovii 1 10; - ssp. pu
bescens 110,172 

Biatora helvola 69
B. sphaeroides 570 
Biatorella monasteriensis 570 
Bidens cernua 160
B. tripartita 181 
Biscogniauxia 210 
Bistorta vivipara 114 
Blechnum spicant 155,235 
Blysmus compressus 183 
Borago officinalis 178, 233



SVENSK BOT. TIDSKR. 91 (1997) Innehåll 619

Botrychium boreale 114
B. lunaria 114,155,564
B. matricariifolium 564 f 
Botryococcus braunii 590 
Brachypodium pinnatum 228
B. sylvaticum 32, 157 
Brassica rapa 230; - ssp. syl

vestris 174 
Briza media 158,218 
Bromus arvensis 154,228
B. benekenii 184,235,571
B. hordeaceusssp. hordeaceus 184
B. inermis 184, 191,228
B. japonicus 244
B. secalinus 159,228
B. sterilis 184
B. tectorum 184,228 
Bryonia alba 177,234
B. dioica 191 
Bryoria capillaris 68
B. fuscescens 68 
Buellia disciformis 68
B. griseovirens 73
B. punctata 68
Bunias orientalis 23, 174
Bunium bulbocastanum 237 
Butomus umbellatus 160,191 
Calamagrostis arundinacea 184
C. canescens 110, 184
C. epigejos 110, 184
C. lapponica 114
C. purpurea 114,228,250
C. stricta 114 
Calicium abietinum 569
C. adspersum 22 f, 42
C. glaucellum 42, 68
C. lichenoides 42
C. quercinum 42 f k
C. salicinum 68
C. viride 42,68 
Calla palustris 157 
Callitriche 179
C. brutia 250
C. hermaphroditica 232, 605
C. palustris 114.232,610
C. stagnalis 232 
Calluna vulgaris 66,114,178 
Caloplaca flavorubescens 73
C. herbidella 73 
Caltha palustris ssp. palustris 114, 

173
Calypso bulbosa 110 
Calystegia pulchra 178
C. sepium 178; - ssp. sepium 

232; - ssp. spectabilis 232 
Camelina microcarpa 161,236 
Campanula barbata 250
C. cervicaria 237
C. glomerata 180,234
C. latifolia 157,234
C. medium 234
C. persicifolia 180
C. rapunculoides 180
C. rotundifolia 180, 218; - ssp.

rotundifolia 114
C. trachelium 180 
Campylodiscus 590 
Capillipes cavorum 209 
Capsella bursa-pastoris 174 
Caragana arborescens 231 
Cardamine amara 174, 230
C. flexuosa 174,230
C. hirsuta 155,230
C. impatiens 230
C. parviflora 230
C. pratensis 174; - ssp. dentata 

114; - ssp. palustris 230; - ssp. 
pratensis 230

Cardaminopsis 189
C. arenosa 161
Carduus acanthoides 181
C. crispus 181,234
C. nutans ssp. alpicola 250; - ssp.

macrolepis 250 
C. thoermeri 235 
Carex acuta 183 
C. acutiformis 183; acutiformis 

x lasiocarpa 250; acutiformis 
x riparia 250; acutiformis x 
vesicaria 250

C. appropinquata 183; appro- 
pinquata x otrubae 250 

C. aquatilis 1 14, 210 
C. arenaria 183; arenaria x lige- 

rica 192
C. brunnescens 114; brunnescens 

x canescens 250; brunnescens 
x lapponica 250; brunnescens 
x tenuiflora 250 

C. buxbaumii ssp. buxbaumii 114 
C. canescens 114, 157; canes

cens x echinata 250 
C. capillaris 114,235 
C. caryophyllea 183 
C. cespitosa 114,158,218,228 
C. chordorrhiza 106 f 
C. demissa 183; demissa xhos- 

tiana 183; demissa x lepido- 
carpa 183

C. diandra 1 14 f, 155; diandra 
x dioica 250 

C. digitata 156 
C. dioica 114, 154 
C. disperma 77, 1 14; disperma 

x loliacea 250 
C. disticha 162,228 
C. divulsa 183,235 
C. echinata 110, 183 
C. elata 158; elata xvacillans 250 
C. elongata 183 
C. ericetorum 183 
C. flacca 183 
C. flava 114,155,218 
C. globularis 110 
C. halophilax nigra ssp. nigra 250 
C. hartmanii 183,235 
C. heleonastes 110 f; heleonastes 

x tenuiflora 250 
C. hirta 183 
C. hostiana 154 
C. lasiocarpa 107 f, 160 
C. laxa 115 
C. lepidocarpa 157,235 
C. ligerica 192 
C. limosa 115, 160 
C. livida 115,228 
C. loliacea 115,228 
C. macloviana 115 
C. magellanica 115, 183 
C. montana 156,203 f,228 
C. muricata 159; - ssp. lampro- 

carpa 183
C. nigra 183, 218; - ssp. juncea 

116; - ssp. nigra 116; - var. 
recta 228

C. norvegica ssp. inferalpina 77, 
116

C. ornithopoda 235 
C. ovalis 183
C. pairaei ssp. borealis 228; - ssp.

pairaei 228 
C. pallescens 184 
C. panicea 116,184,218 
C. paniculata 164 
C. pauciflora 116, 144 f 
C. pilulifera 184

C. pseudocyperus 158,228 
C. pulicaris 154,228 
C. remota 184 
C. riparia 184 
C. rostrata 106 f, 184,210 
C. rotundata 116; rotundatax 

vesicaria 251 
C. scandinavica 228 
C. serotina 184 
C. spicata 184 
C. sylvatica 32, 184 
C. tenuiflora 116 
C. vaginata 116,228 
C. vesicaria 116, 184 
C. viridula var. pulchella 116 
Carlina vulgaris 155; - ssp. inter

media 251;- ssp. longifolia 237 
Carpinus betulus 31,88, 172 
Carum carvi 116,159 
Catabrosa aquatica 161 
Catinaria laureri 190 
Centaurea calcitrapa 24 
C. cyanus 159 
C. jacea 127, 181 
C. montana 234 
C. scabiosa 181 
Cephalanthera rubra 228 
Cerastium arvense 163; arvense 

x tomentosum 172 
C. brachypetalum 236 
C. fontanum 172;-ssp. vulgare 116 
C. glomeratum 155,229 
C. semidecandrum 172 
C. tomentosum 172,229 
Ceratophyllum demersum 229, 

605
C. submersum 102,236 
Cetraria chlorophylla 68 
Chaenorhinum minus 161,233 
Chaenotheca brunneola 42, 68 
C. Chlorella 42,67,570 
C. chrysocephala 42, 68 
C. cinerea 42 
C. ferruginea 42, 68 
C. furfuracea 42 
C. hispidula 42, 194 f 
C. phaeocephala 42 
C. stemonea 68 
C. trichialis 42, 68 
C. xyloxena 68 
Chaenothecopsis debil is 42 
C. epithallina 42 
C. nana 42, 67 
C. pusilla 42 
C. tasmanica 42 
C. vainioana 42 
Chaerophyllum bulbosum 192 
C. prescotti 232 
C. temulum 177 
Chaetoceros ceratosporus 590 
C. danicus 590 
C. holsaticus 590 
C. wighamii 590 
Chamaecytisus x versicolor 249 
Chamomilla recutita 181 
C. suaveolens 181 
Chara 588
Chelidonium majus 173 
Chenopodium album 172; album 

xberlandieri 251; album xbor- 
basioides 251; album x fici- 
folium 251; album xhircinum 
251; album xopulifolium 251; 
album x probstii 251 

C. berlandieri xhircinum 251:
berlandieri x suecicum 251 

C. bonus-henricus 159 
C. glaucum 172,192,229

C. hybridum 229; hybridum x 
polyspermum 251 

C. opulifolium x probstii 251;
opulifolium x suecicum 251 

C. polyspermum 154,229 
C. rubrum 172 
C. suecicum 172,229 
Chimaphila umbellata 232 
Chionodoxa luciliae 227 
C. gigantea 227 
Chlamydomonas 590 
Choiromyces venosus 209 
Chroococcus turgidus 590 
Chrysanthemum coronarium 24 
C. maximum 234 
C. parthenium 234 
C. segetum 181 
C. vulgare 234; - f. crispum 234 
Chrysochromulina 590 
Chrysosplenium alternifolium 157 
Chrysothrix candelaris 22 f, 68 
C. flavovirens 67 
Cicerbita alpina 110 
C. macrophylla 181 
Cichorium intybus 181,234 
Cicuta virosa 177 
Circaea alpina 116,157 
C. x intermedia 161; x inter

media x lutetiana 251 
C. lutetiana 177 
Cirsium acaule 158, 234 
C. arvense 23, 181 
C. helenioides 109 f, 181 
C. heterophyllum 234 
C. oleraceum 158 
C. palustre 116, 181 
C. vulgare 181 
Cladium mariscus 184, 228 
Cladonia botrytes 68 
C. chlorophaea 68 
C. coniocraea 67 
C. digitata 68 
C. fimbriata 68 
C. furcata 68 
C. macilenta 68 
C. parasitica 67 f 
C. polydactyla 68 
C. portentosa 68 
Clematis alpina ssp. sibirica 79 
C. viticella 229 
Cliostomum corrugatum 22 f 
C. griffithii 68 
Closterium 590 
Coeloglossum viride 110, 228 
Coelomoron pusillum 590 
Colacium 590 
Collema subflaccidum 570 
Conium maculatum 154,192,232 
Conopodium majus 190 
Consolida regalis 161 
Convallaria majalis 182 
Convolvulus arvensis 178 
Conyza canadensis 181 
Corallorhiza trifida 110, 182 
Cordyceps bifusispora 209 
Coriolopsis trogii 210 
Coriospermum nitidum 251 
C. papillosum 251 
Cornus sanguinea 32,177,237 
C. sericea 232 
C. suecica 116. 177 
Corydalis cava 156 
C. claviculata 229 
C. intermedia 162,229 
C. lutea 229 
C. pumila 236
C. solida 173; - var. laxa 251
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Corylus avellana 26 f, 66,87, 172, 
566; avellana x maxima 251 

C. maxima 251 
Corynephorus canescens 158 
Cosmarium 590 
Cotoneaster bullatus 231 
C. divaricatus 175,231 
C. integerrimus 231 
C. lucidus 231 
C. niger 231 
C. salicifolius 251 
Crataegus 175 
C. calycina 231 
C. curvisepala 231 
C. grayana 231 
C. laevigata 32 
Crepis capillaris 159, 235 
C. paludosa 77, 110, 181,235 
C. tectorum 159 
Crocus flavus 227 
C. vernus 227 
Cryptomonas 590 
Cuscuta epithymum 232 
C. europaea 160 f, 232 
Cyanodictyon imperfectum 590 
C. reticulatum 590 
Cynoglossum officinale 178 
Cynosurus cristatus 184 
Cyphelium inquinans 42 
C. sessile 42
Cystopteris fragilis 159; - ssp. 

fragilis 116
C. sudetica 78
Cytisus scoparius 175,231 
Dactylis glaucescens 251
D. glomerata 218; - ssp. glome- 

rata 184; - ssp. lobata 184
Dactylorhiza 141
D. incarnata 110, 218, 247; - ssp.

incarnata 116,162,247
D. lapponica 110
D. maculata 110; - ssp. fuchsii 

157; - ssp. maculata 158; ma
culata x Platanthera bifolia 251

D. majalis 161 
Danthonia decumbens 158 
Daphne mezereum 154 
Datura stramonium 179,233 
Daucus carota 232; - ssp. carota 

177
Degelia plumbea 570 
Delphinium elatum ssp. austriacum 

251
D. fissum 251 
Dendrosenecio 135 
Dentaria bulbifera 157 
Deschampsia cespitosa 218; - ssp.

cespitosa 116, 184
D. flexuosa 116, 156 
Descurainia sophia 174 
Dianthus armeria 190,236
D. barbatus 229
D. deltoides 172 
Diapensia lapponica 116 
Diatoma tenuis 590 
Dicentra spectabilis 230 
Dicranum viride 59 
Dictyosphaerium 590 
Digitalis purpurea 179,233 
Digitaria ischaemum 161 
Dimerelia lutea 570
D. pineti 68
Dinophysis acuminata 588 
Diphasiastrum alpinum 110
D. complanatum 116 
Diplazium sibiricum 77 f k 
Dipsacus fullonum 234
D. sativus 234

D. strigosus 180, 234 
Doronicum columnae 234
D. orientale 234 
Draba daurica var. hebecarpa 249
D. norvegica 110 
Dracocephalum ruyschiana 237,571 
Drosera anglica 116, 155
D. intermedia 160
D. rotundifolia 116, 157 
Dryopteris assimilis 227; assi- 

milis x dilatata 227
D. carthusiana 171
D. cristata 157 f
D. dilatata 171,227
D. expansa 117,171
D. filix-mas 171 
Ebria tripartita 590 
Echinochloa crus-galli 184, 227 
Echinops bannaticus 234
E. exaltatus 234
E. sphaerocephalus 234 
Echium vulgare 178, 233 
Elaegnus commutata 232 
Elaphomyces 210
E. aculeatus 25
E. anthracinus 25
E. carbonaceus 28
E. guangdonensis 28
E. levillei 25
E. maculatus 25
E. muricatus 28
E. porcatosporus 28
E. striatosporus 25
E. virgatosporus 25 f k 
Elasmomyces 210 
Elatine hydropiper 191 
Eleocharis acicularis 117, 184, 

608
E. mamillata 160
E. multicaulis 155
E. palustris 184
E. quinqueflora 113 f, 155, 192
E. uniglumis 157 
Elodea canadensis 160, 605
E. nuttallii 227,608 
Elymus arenarius 228
E. caninus 184; - var. behmii 249
E. repens ssp. repens 184 
Elytrigia repens 117 
Empetrum nigrum ssp. hermaphro- 

ditum 117; - ssp. nigrum 178 
Enterographa hutchinsiae 561 f 
Entomoneis paludosa 590 
Eocronartium muscicola 209 
Epilobium adenocaulon 177
E. angustifolium 117,177
E. ciliatum 177 
E. collinum 117, 232 
E. davuricum 117 
E. hirsutum 158 
E. homemannii 117 
E. lactiflorum 110 
E. laestadii 117 
E. lamyi 154 
E. latifolium 251 
E. montanum 177 
E. obscurum 177,237 
E. palustre 117, 158 
E. parviflorum 158 
E. roseum 177,232 
E. tetragonum 154 
Epipactis atrorubens 228 
E. helleborine 32, 182 
E. palustris 127, 155 
Epipogium aphyllum 110 
Equisetum arvense 118,159; arv

ense x fluviatile 171 
E. fluviatile 105 f, 171

E. hyemale 110,171,246 
E. palustre 118,171; palustre x 

variegatum 251
E. pratense 118,171; pratense 

x sylvaticum 251 
E. scirpoides 118; scirpoides x 

variegatum 251 
E. sylvaticum 118, 171 
E. telmateja 102 
E. variegatum 110, 227 
Eragrostis barrelieri 251 
Eranthis hyemalis 229 
Erica arborea 132 
E. tetralix 158
Erigeron acer ssp. acer 181;- ssp.

politum 118 
E. canadensis 234 
Eriophorum angustifolium 118, 184 
E. gracile 117 f, 155, 235 
E. latifolium 118,155,228 
E. russeolum 110; - ssp. rufe- 

scens 118
E. vaginatum 118, 158 
Erodium cicutarium 176 
Erophila verna 174 
Erucastrum nasturtiifolium 251 
Erysimum cheiranthoides ssp.

cheiranthoides 174 
Euglena 590
Euonymus europaeus 176, 232 
Eupatorium cannabinum 181 
Euphorbia cyparissias 176, 232 
E. esula 231 
E. helioscopia 176 
E. peplus 159,232 
E. platyphyllos 23 f 
Euphrasia frigida var. baltica 

248; - var. frigida 118 
E. micrantha 155 
E. nemorosa 179, 233; nemo- 

rosa x stricta 233 
E. rostkoviana ssp. fennica 233, 

245
E. stricta 118; - var. brevipila 

179; - var. stricta 155; - var. 
tenuis 155

Euryops dacrydoides 134 
Evernia divaricata 65
E. prunastri 51,68 
Fagus 187
F. sylvatica 31, 88 f, 172, 228, 

573 fk
Fallopia convolvulus 172
F. dumetorum 172 
Fellhanera subtilis 67 
Festuca altissima 227
F. arundinacea 227; - ssp. arun- 

dinacea 184
F. gigantea 184,227; gigantea 

x Lolium multiflorum 251
F. ovina 118, 218; - ssp. ovina 

184; ovina x polesica 252
F. pilgeri 134
F. pratensis 118,184,218
F. rubra 118, 185
F. trachyphylla 185,227 
Ficus carica 244 
Filago arvensis 164
F. minima 159
F. vulgaris 159 
Filipendula ulmaria 77, 109 f, 175
F. vulgaris 158,218,564 
Fomitopsis rosea 209 
Forsythia x intermedia 232 
Fragaria x ananassa 230
F. moschata 175, 230
F. vesca 111, 175
F. viridis 218

Frangula alnus 176 
Fraxinus excelsior 4f, 32,66, 87, 

178,566, 595 
Fritillaria meleagris 227 
Fumaria officinalis 173 
Gagea lutea 162
G. minima 182
G. pratensis 182
G. spathacea 156 
Galanthus nivalis 227 
Galeopsis bifida 179,561; bifida 

x speciosa 252
G. ladanum 159
G. speciosa 118, 179
G. tetrahit 179 
Galinsoga ciliata 181
G. parviflora 181,234 
Galium album 178; album x ve

rum 155
G. aparine 178
G. boreale 110,178
G. mollugo x verum 233
G. odoratum 157,233,571
G. palustre 178; - ssp. elongatum 

233; - ssp. palustre 118
G. saxatile 178
G. spurium ssp. vaillantii 178
G. stern eri 127 
G. suecicum 161 
G. trifidum 233 
G. triflorum 233 
G. uliginosum 118,178 
G. verum 158, 218; - ssp. verum 

178
Gautiera graveolens 210 
Genea verrucosa 33 
Genista pilosa 175 
G. tinctoria 231 
Gentiana nivalis 142 
G. pneumonanthe 158 
Gentianella amarella var. lingulata 

249
A. campestris 232 
G. uliginosa 237 
Geoglossum littorale 209 
Geranium bohemicum 231 
G. columbinum 176,231 
G. dissectum 159,231 
G. lucidum 231 
G. molle 176,231 
G. pratense 176, 192, 236 
G. pusillum 159 
G. pyrenaicum 176,236 
G. robertianum 176 
G. sanguineum 158,231,564 
G. sylvaticum 118,176,218,216 
Geum rivale 77, 110, 175,218;

rivale x urbanum 155 
G. urbanum 175 
Glechoma hederacea 179 
Glomus macrocarpum 33 
Glyceria declinata 185 
G. fluitans 185 
G. maxima 185, 613 
G. plicata 185,235 
Gnaphalium norvegicum 118 
G. sylvaticum 181 
G. uliginosum 181 
Gomphosphaeria aponina 590 
Gonyaulax apiculata 590 
G. verior 588 
Goodyera repens 110 
Graphis scripta 73 
Grimmia tergestinoides 59 
Gyalecta flotowii 570 
G. truncigena 67 
G. ulmi 569
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Gymnadenia conopsea 110, 
139 f; - var. conopsea 118 

G. nigra 140 f 
G. runei 139 f, 615 
Gymnigritella runei 139,189
G. suaveolens 140 f 
Gymnocarpium dryopteris 77,

1 18, 171
Gymnodinium 590 
Gypsophila muralis 192 
Gyrodinium 590 
Gyrodon lividus 209 
Hagenia abyssinica 132 
Hammarbya paludosa 110 
Haplocarpha rueppelli 134 f 
Haploporus odorus 77 
Hedera helix 177,232 
Helianthemum nummularium 

158; - ssp. obscurum 237 
Helianthus annuus 234
H. rigidus 234
H. tuberosus 234 
Helichrysum arenarium 102,133,

161
H. forskahlii 132 f
H. kilimanjari 134
H. meyer-johannis 133 f
H. newii 133 f 
Hepatica nobilis 66,156 
Heracleum giganteum 252
H. mantegazzianum 177, 232
H. sphondylium 232; - ssp. si- 

biricum 177; - ssp. sphondy
lium 177

Herminium monorchis 235 
Herniaria glabra 163,229 
Hesperis matronalis 174 
Heterocapsa triquetra 590 
Hieracium 181,243
H. Sect. Alpina 110
H. aurantiacum 181
H. auricula 235
H. botniense 118
H. caesiiflorum 119
H. erythropoecilum 119
H. x floribundum 235 
H. lactucella 181 
H. Sect. Nigrescentia 118 
H. peleterianum 235 
H. pendulum 
H. pilosella 158 
H. polycomum 118 
H. praetenerum 119 
H. Sect. Prenanthea 119 
H. Subsect. Silvaticiformia 191 
H. subarctoum 119 
H. Sect. Tridentata 119 
H. umbellatum 118,243 
Hierochloé hirta ssp. arctica 119 
H. odorata 228 
Hippuris vulgaris 119 
Holcus lanatus 185, 228 
H. mollis 185 
Holosteum umbellatum 191 
Hordeum jubatum 185,235 
Hornungia petraea 191 
Hottonia palustris 178 
Humulus lupulus 172 
Huperzia selago ssp. selago 119, 

171
Hydrocharis morsus-ranae 162 
Hydrocotyle vulgaris 162 
Hygrophoropsis aurantiaca 209 
H. olida 210 
Hylandra 189 
Hylocomium splendens 77 
Hyoscyamus niger 159 
Hypecoum grandiflorum 252

Hypericum humifusum 161,191 
H. maculatum 164 
H. montanum 232 
H. perforatum 176 
H. tetrapterum 158 
Hyphodontia nespori 209 
Hypochoeris glabra 161 
H. maculata 155,218 
H. radicata 181,234 
Hypocoenomyce friesii 68 
H. scalaris 51,68 
Hypogymnia physodes 51, 67
H. tubulosa 68 
Hyssopus officinalis 192 
Impatiens glandulifera 176,232
I. kilimanjari 132
I. noli-tangere 149 f, 567
I. parviflora 176,237
I. pseudoviola 132 
Imperatoria ostruthium 232 
Imshaugia aleurites 67 
Inula helenium 234
I. salicina 234, 564 
Ipomoea purpurea 222 
Iris x germanica 227
I. pseudacorus 182
I. spuria 245 
Isabelia 187
Isoétes echinospora 119, 610
I. lacustris 119,608 
Isolepis setacea 184 
Jasione montana 180 
Juglans cinerea 252
J. nigra 252
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpino- 

articulatus 183;-ssp. nodulo- 
sus 119,155

J. articulatus 183
J. bufonius 183
J. bulbosus 110,183,227
J. capitatus 191
J. compressus 164; compressus 

x gerardii 252
J. conglomeratus 183
J. effusus 183,218 
J. filiformis 119,157 
J. maritimus 192 
J. minutulus 183, 227 
J. squarrosus 158 
J. stygius 119 
J. tenuis 183,227 
J. trifidus 110
Juniperus communis 90; - ssp.

communis 119,171 
Knautia arvensis 180 
Kniphofia thomsonii 132 
Koeleria glauca 185 
Koliella 590
Kryptoperidinium foliaceum 588 
Laburnum alpinum 231
L. anagyroides 236
L. x watereri 231 
Lactuca macrophylla 234
L. serriola 181,234 
Lagerheimia 590 
Lamiastrum galeobdolon 162 
Lamium album 159,233
L. amplexicaule 179
L. hybridum 159
L. molluccellifolium 233
L. purpurea 179 
Lappula deflexa 119 
Lapsana communis ssp. communis 

181
Lathraea squamaria 156 
Lathyrus heterophyllus 231
L. incurvus 190
L. japonicus var. pubescens 249

L. latifolius 175, 231; - ssp.
heterophyllus 249 

L. linifolius 175 
L. niger 231 
L. palustris 175,231 
L. pratensis 175 
L. sylvestris 163,231 
L. tuberosus 231 
L. vernus 156,231 
Lavatera thuringiaca 232 
Lecanactis abietina 67 
Lecania cyrtellina 67 
Lecanora albella 68 
L. cadubriae 68 
L. chlarotera 74 
L. conizaeoides 68 
L. hypoptella 67 
L. pulicaris 68 
L. strobilina 68 
L. symmicta 68 
Lecidea nylanderi 74 
L. turgidula 69 
Ledum palustre 119,158 
Lemna gibba 182,227 
L. minor 182 
L. trisulca 182,227,608 
Lemmermanniella 590 
Leontodon autumnalis 119, 159; — 

ssp. autumnalis 181 
L. hispidus 181 
L. taraxacoides 191 
Leontopodium alpinum 134 
Leonurus cardiaca 161, 233 
Lepidium campestre 174 
L. densiflorum 230 
L. heterophyllum 236 
L. neglectum 230 
L. ruderale 230 
Lepraria incana 67 
L. jackii 67
Leptogium cyanescens 570 
Leucanthemum vulgare 119, 181 
Leucojum vernum 227 
Leymus arenarius 185 
Ligustrum vulgare 232 
Lilium martagon 227 
Limnothrix redekei 590 
Limosella aquatica 233 
Linaria juncea 252 
L. repens 161,233 
L. vulgaris 179 
Linnaea borealis 66,119,157 
Linum catharticum 148 
L. usitatissimum 231 
Listera cordata 110 
L. ovata 156
Lithospermum arvense ssp. arvense 

161
L. officinale 232 
Littorella uniflora 160, 606 
Lobaria 132 
L. amplissima 570 
L. pulmonaria 190,570 
L. virens 570 
Lobelia deckend 135 f 
L. dortmanna 160,610 
L. erinus 234 
Lobularia maritima 230 
Loeflingia hispanica 252 
Lolium multifiorum 185, 227 
L. perenne 185 
Lonicera caprifolium 187, 234 
L. periclymenum 156,234 
L. tatarica 234 
L. xylosteum 180 
Lotus corniculatus 158; - var. 

alandicus 252; - var. camosus 
252

L. pedunculatus 158; — ssp. uligi- 
nosus 175 

L. preslii 252 
Loxospora elatina 69 
Lunaria rediviva 174 
Luzula campestris 183 
L. luzuloides 191,227 
L. multiflora ssp. frigida 119; -ssp. 

multiflora 183; multiflora x 
sudetica 252 

L. pallescens 119,227 
L. pallidula 563 
L. pilosa 119, 156 
L. sudetica 119 
Lychnis alpina 119,192 
L. chalcedonica 229 
L. coronaria 229 
L. flos-cuculi 172 
L. viscaria 158,571 
Lycium chinense 179 
Lycopodiella inundata 160 
Lycopodium 132 
L. annotinum 66,119;-ssp.anno- 

tinum 171
L. clavatum 119, 155, 247; - ssp. 

clavatum 158,247; - ssp. mono- 
stachyon 247

L. complanatum 227, 246;-ssp. 
montellii 249; - ssp. x zeilleri 
249

L. inundatum 227 
L. selago 227 
Lycopus europaeus 179 
Lyngbya aestuarii 590 
Lysimachia nemorum 161 
L. nummularia 178,232 
L. punctata 232 
L. thyrsiflora 119, 178
L. vulgaris 178 
Lythrum salicaria 177 
Mahonia aquifolium 229 
Maianthemum bifolium 66, 119,

156
Malaxis monophylla 235 
Malus domestica 231
M. sylvestris 175 
Malva alcea 176
M. moschata 176
M. neglecta 154
M. pusilla 232
M. sylvestris 176,567 
Mastogloia baltica 590 
Matricaria 119
M. maritima 234
M. perforata 159
M. recutita 234 
Matteuccia struthiopteris 77 f, 119, 

171,235
Medicago falcata 175,231; falcata 

x sativa 175,231
M. lupulina 175
M. sativa 175 
Megalaria grossa 67 
Melampyrum arvense 191, 237 
M. cristatum 155 
M. nemorosum 233, 246 
M. pratense 119, 156 
M. sylvaticum 120, 179 
Melandrium rubrum 229 
Melanelia axasperatula 74 
M. fuliginosa 74 
M. subaurifera 74 
Melanogaster broomeianus 33 
Melica nutans 120.185 
M. uniflora 56,157,571 
Melilotus albus 159 
M. altissimus 231 
M. officinalis 175
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Melissa officinalis 233 
Mentha aquatica 179; aquatica 

x arvensis 233 
M. arvensis 179 
M. x gentilis 191, 233 
M. spicata 179,233 
M. x verticillata 179 
Menyanthes trifoliata 105 f, 178 
Mercurial is perennis 56,157,236 
Merismopedia tenuissima 590 
Mesodinium rubrum 590 
Micarea denigrata 69 
M. nitsckeana 69 
M. peliocarpa 69 
M. prasina 69 
Microcalicium arenarium 56 
M. disseminatum 42 
Microglossum olivaceum 33 
Milium effusum 110,156 
Moehringia trinervia 156 
Molinia coerulea 107 f, 185 
Moneses uniflora 120 
Monoraphidium contortum 590 
Monotropa hypopitys 154 
Montia fontana 155, 236; - ssp.

amporitana 252 
Morus nigra 252 
Mulgedium quercinum var. integri- 

folium 249
Muscari botryoides 227 
Mycelis muralis 156 
Mycoblastus fucatus 67 
M. sanguinarius 69 
Mycocalicium subtile 42, 69 
Myosotis arvensis 178 
M. discolor 178 
M. laxa ssp. cespitosa 110,179 
M. ramosissima 179 
M. scorpioides 179 
M. stricta 179 
M. sylvatica 179 
Myosoton aquaticum 172,229 
Myosurus minimus 173 
Myricagale 171 
Myriophyllum 588 
M. alterniflorum 120,177,608 
M. spicatum 177,232,608
M. verticillatum 177,232 
Myriosclerotinia caricis-ampull-

aceae 210
Myrrhis odorata 177,232 
Najas flexilis 183
N. marina 588 
Narcissus poeticus 227
N. pseudonarcissus 182,227 
Nardus stricta 121,158,218 
Narthecium ossifragum 182 
Navicula 590 
Neolecta vitellina 210 
Neottia nidus-avis 182,228 
Nepeta cataria 237, 245 
Nephroma laevigatum 67, 570 
Neslia paniculata 159, 230 
Nicandra physalodes 179,233 
Nigritellaarchiducis-joannis 141
N. austriaca 141
N. nigra 139,189;-ssp.rubra 139
N. rubra 141
N. rhellicani 139
N. stiriaca 141
N. widderi 141 
Nitzschia 590 
Normandina pulchella 570 
Nuphar lutea 121,173; lutea x 

pumila 121
N. pumila 121

Nymphaea alba 173; - ssp. Can
dida 120 f;-f. purpurea 229; 
alba x Candida 229

N. Candida 229 
Oblea rotunda 590 
Ochrolechia androgyna 69
O. arborea 69
O. microstictoides 69
O. turneri 74 
Odontites 179
O. vernus 233
O. vulgaris 233 
Oenanthe fistulosa 155
O. lachenalii 190 
Oenothera ammophila x biennis 

252
O. biennis 159; biennis xstrigosa 

252
O. parviflora 252
O. rubricaulis 177,232 
Omphalodes verna 233 
Onobrychis viciifolia 191 
Ononis arvensis 231
O. repens 158 
Onopordum acanthium 181 
Oocystis 590
Opegrapha illecebrosa 22 f, 194 f, 

569 f
O. ochroceila 67 
O. sorediifera 570 
O. varia 74 
O. viridis 570 
O. vulgata 69 
Ophioglossum vulgatum 192 
Ophrys insectifera 235 
Orchis mascula 182,218 
Oreopteris limbosperma 190 
Origanum vulgare 179, 192, 233 
Ornithogalum angustifolium 182 
O. nutans 182,227 
O. umbellatum 235 
Ornithopus perpusillus 161,192 
Orobanche elatior 102,233 
Orthilia secunda 121,178 
Oscillatoria 590 
Oxalis acetosella 110,176 
O. europaea 231
O. fontana 176 
Oxyriadigyna 110 
Oxytropis pilosa 571 
Paeonia x festiva 229 
Pannaria conoplea 570 
Papaver argemone 161,229
P. bivalve ssp. hybridum 249
P. dubium 159; - ssp. dubium 

229; - ssp. lecoqii 229
P. refractum ssp. occidentale 249
P. pseudoorientale 229
P. orientale 229
P. radicatum ssp. sauloense 248
P. rhoeas 24, 152 f
P. somniferum 24, 229 
Parietaria lusitanica 252 
Paris quadrifolia 121,162 
Parmelia sulcata 69 
Parmeliella triptophylla 74 
Parmeliopsis ambigua 67
P. hyperopta 69 
Pamassia palustris 107 f, 155,218 
Paxillus 210 
Pastinaca sativa 159 
Pediastrum 590 
Pedicularis lapponica 110
P. palustris 155;- ssp. borealis 121 
P. sceptrum-carolinum 110 
P. sylvatica 154 
Pedinella 590 
Pelagohalteria viridis 590

Peplis portula 158 
Peridiniopsis balticum 590 
P. polonicum 590 
Peridinium umbonatum 590 
Persicaria hydropiper x minor 252 
Pertusaria amara 48, 69 
P. hemisphaerica 69 
P. leioplaca 74 
P. pertusa 49 
Petasites albus 181 
P. frigidus 110 
P. hybridus 181,234 
Petroselinum crispum 232 
Peucedanum oreoselinum 161 
P. palustre 121, 178 
Phacelia minor 232 
P. tanacetifolia 232 
Phacus 590
Phaeophyscia enophoenicea 570 
Phalaris arundinacea 121, 185; — 

f. picta 228 
P. canariensis 24, 235 
Phaseolus leiospermus 252 
Phegopteris connmectilis 77,121 
Philadephus coronarius 230 
Philippia 132 
Phleum alpinum 121 
P. bertolonii 228 
P. phleoides 185 
P. pratense 218;-ssp.bertolonii 

185; - ssp. pratense 185 
Phlyctis agelaea 570 
P. argena 69
Phragmites australis 112 f, 185, 

587,605
Phyllodoce caerulea 110 
Phyteuma spicatum 192 
Picea abies 65 f, 77, 87, 121, 

575 f k, 595;-ssp. abies 171; 
- ssp. obovata 121 

Picris hieracioides ssp. villarsii 252 
Pimpinella saxifraga 564; - ssp.

saxifraga 158 
Pinguicula alpina 110 
P. villosa 121 
P. vulgaris 121, 155 
Pinus sylvestris 66 f, 87, 113 f, 

171
Placynthiella icmalea 69 
Planktothrix agardhii 590 
Plantago lanceolata 14 f, 180 
P. major 180; - ssp. intermedia 

233
P. media 180 
Platanthera bifolia 158 
P. chlorantha 156 
Platismatia glauca 69 
Pleurochrysis carterae 590 
Pleurozium schreberi 77 
Poa alpina 121 
P. annua 121,133,185 
P. chaixii 191, 228; chaixii x 

pratensis 252 
P. compressa 185 
P. glauca 121
P. nemoralis 121,185,567; ne- 

moralis x pratensis 252 
P. palustris 121, 185 
P. pratensis 185, 218; — ssp. alpi- 

gena 121; - ssp. angustifolia 
228; - ssp. irrigata 228; - ssp. 
irrigata var. nobilis 228; - ssp. 
pratensis 121 

P. remota 235 
P. supina 185,228 
P. trivialis 185 
Podophyllum peltatum 252 
Podostroma alutaceum 210

Polemonium acutiflorum 110 
P. caeruleum 232 
Polygala comosa 236 
P. vulgaris 158,564; -ssp. oxy- 

ptera 253
Polygonatum multinorum 156,227 
P. odoratum 182 
P. verticillatum 182 
Polygonum amphibium 172 
P. arenarium 253 
P. aviculare 172; - ssp. boreale 

249; - ssp. excelsius 248 
P. cuspidatum 229 
P. divaricatum 236 
P. dumetorum 229 
P. equisetiforme 253 
P. hydropiper 172 
P. lapathifolium ssp. lapathifolium 

172, 229; - ssp. pallidum 172 
P. minus 172 
P. persicaria 172 
P. raii 245 
P. sachalinense 229 
Polypodium interjectum 253 
P. vulgare 121, 171 
Populus balsamifera 228; - ’Hor- 

tensis’ 243 
P. laurifolia 228 
P. nigra 228 
P. simonii 228 
P. tremula 66, 87, 121, 171 
Potamogeton acutifolius 227 
P. alpinus 121,183 
P. berchtoldii 121, 160 
P. compressus 608 
P. crispus 183,227 
P. filiformis 227,608 
P. gramineus 121,183,608 
P. lucens 612 
P. natans 121, 183 
P. obtusifolius 183,227 
P. panormitanus 227, 608 
P. pectinatus 183,588,605 
P. perfoliatus 121,183,588,605 
P. polygonifolius 183,227 
P. praelongus 122 
P. pusillus 191,227 
Potentilla anglica 175 
P. anserina ssp. anserina 175 
P. argentea 175; - var. acutifida 

249; - var. decora 249; - ssp. 
impolita 230; argentea xcol- 
lina 253

P. crantzii 110,230 
P. erecta 122,158,218 
P. fruticosa 230 
P. intermedia 236 
P. multifida 111 
P. neumanniana 175 
P. norvegica 175 
P. palustris 122, 157 
P. reptans 159 
P. rupestris 564 
P. subarenaria 231 
P. thuringiaca 230 
P. tornensis 253 
Primula farinosa 155,218 
P. veris 14 f, 158 
Prorocentrum micans 588 
Protea kilimandscharica 134 f 
Protoperidinium brevipes 590 
Prunella vulgaris 110, 179 
Prunus avium 175 
P. cerasus 230
P. domestica 175; - ssp. domes- 

tica 230; - ssp. insititia 230 
P. padus 110; - ssp. padus 175 
P. spinosa 175
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Pseudanabaena limnetica 590 
Pseudevernia furfuracea 69 
Pseudocyphellaria 132 
Pseudographis pinicola 209 
Pseudopedinella elastica 590 
Psilolechia lucida 56 
Ptelea trifoliata 253 
Pteridium aquilinum 171,247 
Ptilium crista-castrensis 77 
Puccinellia distans 228 
Pulicaria dysenterica 253 
Pulmonaria obscura 179 
P. officinalis 179 
Pulsatilla vulgaris 158,218 
Pyramimonas 590 
Pyrenula nitida 190 
P. nitidella 568 f 
Pyrola media 122 
P. minor 122,178
P. rotundifolia ssp. rotundifolia 122 
Pyrophacus horologicum 588 f 
Pyrrhospora quernea 69
Pyrus communis 175 
Quadricilia 590 
Quercus 187
Q. cerris 253
Q. petraea 172,566; petraea x 

robur 172
Q. robur 30 f, 40 f, 87 f, 172, 

194 f, 246, 561 f, 595
Q. rubra 228
Q. virginiana 31 
Radiola linoides 155,191 
Ramalina baltica 591 f k
R. canariensis 591
R. farinacea 69
R. fastigiata 596
R. obtusata 591 fk
R. pollinaria 596
R. thrausta 65,77 
Ranunculus acris 122, 218, 246;

- ssp. acris 173
R. aquatilis 173,236
R. arcticus 253
R. auricomus 122,173,218,243;

auricomus x sulphureus 253
R. bulbosus 173
R. cassubicus 243
R. circinatus 605
R. fallax 243
R. ficaria ssp. bulbifera 173
R. flammula 173
R. hyperboreus 122
R. lapponicus 110 f
R. lingua 160
R. monophyllus 243
R. monspeliacus 253
R. oreophytus 136 f
R. peltatus 122,173,608; pelta- 

tus ssp. baudotii x aquatilis var. 
diffusus 253

R. polyanthemos 190,229
R. repens 122, 173
R. reptans 122,173,605
R. sceleratus 173
R. trichophyllus 173 
Raphanus raphanistrum 155
R. sativus 247;-var. sativus 247 
Reseda lutea 230
R. luteola 174 
Reynoutria japonica 172
R. sachalinensis 172 
Rhamnus catharticus 32,176 
Rheum rhaponticum 229 
Rhinanthus groenlandicus 142
R. minor 122, 179
R. serotinus 179 
Rhizolenia minima 590

Rhizopogon abietis 209
R. aurantiacus 209
R. luteolus 209
R. march i i 209
R. occidentalis 209
R. ochraceorubens 209
R. roseolus 209
R. subalpinus 209 
Rhynchospora alba 109,157
R. fusca 155
Rhytidiadelphus triquetrus 32,77, 

209
R. subpinnatus 77 
Ribesalpinum 174
R. aureum 230
R. nigrum 174
R. rubrum 174
R. spicatum 122
R. uva-crispa 174 
Roegneria canina 122,228 
Rorippa amphibia 162 
R. palustris 122, 174 
R. sylvestris 155,230 
Rosa 175 
R. x alba 231
R. canina 191; canina ssp. dume- 

torum x obtusifolia 253 
R. damascena 231 
R. dumalis 191
R. elliptica ssp. inodora x rubigi- 

nosa 253
R. glauca 231; glauca x villosa

253
R. x kamtchatica 236 
R. majalis 122;-,Foecundissima’ 

231, 243; - var. majalis 243 
R. micrantha 253 
R. obtusifolia 191 
R. pimpinellifolia 231 
R. rubiginosa 231 
R. rugosa 231 
R. sherardii 231 
R. toddae/toddii 189 
Rosmarinus 188 
Rozites caperata 209 
Rubus allanderi 253 
R. arcticus 122 
R. armeniacus 230 
R. balticus 253 
R. caesius 155 
R. camptostachys 191 
R. carlscronensis 253 
R. chamaemorus 122, 158 
R. friderichsenii 253 
R. friesianus 254 
R. fruticosus agg. 175 
R. gothicus 192 
R. hop 1 i tes 254 
R. hy landen 192 
R. idaeus 122, 175 
R. imitabilis 254 
R. internatus 254 
R. laciniatus 230 
R. odoratus 230 
R. ostenfeldii 254 
R. plicatus x sulcatus 254 
R. pyracanthus 254 
R. rosanthus var. cordatiformis

254
R. ruderalis 254 
R. saxatilis 32,66, 122, 175 
R. scissus 192 
R. sordirosanthus 254 
R. sprengelii x wahlbergii 254 
R. suecicus 236 
R. sulcatus 236 
R. thyrsanthus 236 
R. trivultus 254

R. vexatus 254; - var. subtile- 
aceus 254

R. wahlbergii 192,230 
R. walsemannii 192 
Rudbeckia hirta 234 
R. laciniata 234 
Rumex acetosa 218; - ssp. acetosa 

122, 172
R. acetosella 172; - var. aceto- 

sella 122;-ssp.arenicola 248; 
- var. tenuifolius 229 

R. aquaticus 172,228 
R. conglomerates x maritimes 254 
R. crispus 159
R. hydrolapathum 160; hydro- 

lapathum x palustris 254 
R. kemeri 254; kemeri x obtusi- 

folius
R. longifolius 122, 172 
R. obtusifolius 172 
R. palustris 161 
R. sanguineus 157
R. thyrsiflorus 160 
Sagina micropetala 254
S. nivalis x saginoides 254
S. nodosa 110,158
S. procumbens 173
S. subulata 173 
Sagittaria sagittifolia 182,191 
Salix 243
Salix alba 171; alba x fragilis 

160, 228
S. aurita 164; aurita x myrtillo- 

ides 122
S. caprea 77, 110; - var. caprea 

122, 171;- var. coaetanea 122; 
capreaxmyrsinifolia 254; cap
rea x viminalis 171

S. cinerea 171
S. x dasyclados 171
S. fragilis 160
S. glauca 123 f;-var. glauca 122; 

glauca x hastata 254; glauca 
xlapponum 255; glauca x myr
tilloides 122; glauca x starke
ana ssp. cinerascens 255

S. hastata 235; - ssp. hastata 122; 
hastata x phylicifolia 255; has
tata x polaris 255

S. herbacea 110; herbacea xla- 
natax nummularia 255; herba
cea x lapponum x nummularia 
255; herbacea x myrtilloides 
255

S. lanata 111; lanata x lapponum 
255

S. lapponum 106 f; lapponum 
x myrsinifolia ssp. myrsinofolia 
255

S. myrsinifolia 123,171; myrsi
nifolia ssp. myrsinofolia x repens 
ssp. rosmarinifolia 255

S. myrsinites 115 f; myrsinites 
x polaris 255

S. myrtilloides 123; myrtilloides 
x repens ssp. rosmarinifolia 255

S. pendulina 228
S. pentandra 171
S. phylicifolia 123; phylicifolia 

x polaris 255
S. polaris 122
S. purpurea 171,228
S. repens 123, 171
S. x smithiana 228
S. starkeana 228; - ssp. cinera

scens 247;-ssp. starkeana 123, 
247

S. triandra 228

S. viminalis 160,228 
Salsola kali ssp. tragus 255 
Sambucus ebulus 192
S. nigra 180,234
S. racemosa 180,234 
Samolus valerandi 192 
Sanicula europaea 32, 156, 232 
Saponaria officinalis 173 
Sarracenia purpurea 190 
Satureja acinos 179,233
S. vulgaris 179 
Saussurea alpina 107 f 
Saxifraga cernua 110
S. granulata 174,218,246
S. hirculus 110 f
S. nivalis 110
S. paniculata ssp. laestadii 249
S. tridactylites 174 
Scabiosa canescens 180
S. columbaria 133, 180 
Scapania spitzbergensis 111 
Scendesmus 590 
Scheuchzeria palustris 124, 157 
Schismatomma decolorans 202, 

569
Schistidium apocarpum 59
S. atrofuscum 59
S. brunnescens 59
S. confertum 59
S. confusum 59
S. crassipilum 59
S. dupretii 59
S. elegantulum 59
S. flexipile 59
S. frigidum 59
S. grandirete 59 
S. lancifolium 59 
S. papillosum 59 
S. poeltii 59 
S. pruinosum 59 
S. recurvum 59 
S. robustum 59 
S. scandicum 59 
S. subjulaceum 59 
S. submuticum 59 
S. umbrosum 59 
S. venetum 59
Schoenoplectus lacustris 106,184 
S. tabernaemontani 160 
Schoenus ferrugineus 228 
Scilla siberica 227 
Scirpus multicaulis 228 
S. sylvaticus 184 
S. uniglumis 228 
Scleranthus annuus 173; - ssp. 

annuus 229; - ssp. polycarpos 
229

S. perennis 173,229 
Sclerophora coniophaea 42 
S. peronella 42 
Scolochloa festucacea 235 
Scorzonera humilis 181 
Scrophularia nodosa 180 
Scutellaria galericulata 124,179;

galericulata x hastifolia 255 
S. hastifolia 190 
Sedum acre 174 
S. aizoon 230 
S. album 174, 230 
S. amplexicaule 585 
S. anacampseros 230 
S. ewersii 230 
S. forsterianum 585 
S. hispanicum 230 
S. hybridum 230 
S. montanum 585 
S. ochroleucum 585 
S. pruinatum 585
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S. reflexum 174,236,585
S. rupestre 571,585
S. sediforme 585
S. sexangulare 230
S. spectabile 230
S. spurium 230
S. telephium ssp. maximum 174;

- ssp. telephium 174 
Selaginella 132 
S. selaginoides 110 
Selinum carvifolium 178 
Sempervivum soboliferum 230 
S. tectorum 230 
Senecio cottonii 129 f 
S. jacobaea 237; - ssp. jacobaea 

181
S. kilimanjari 135 
S. nemorensis 245 
S. sarracenius 246 
S. sylvaticus 157,234 
S. teleki 134 
S. vernalis 160,234 
S. viscosus 181,567 
S. vulgaris 135, 181 
Senna tora 255
Seriphidium maritimum ssp. humi- 

fusum 249
Sesleria caerulea 14 1,218 
Serratula tinctoria 158,218 
Setaria viridis 185 
Sherardia arvensis 161.191 
Silene armeria 22{)

S. conica 160 
S. dichotoma 155 
S. dioica 124, 173 
S. furcata ssp. angustiflora 111 
S. latifolia 173 
S. noctiflora 159 
S. nutans 173 
S. viscosa 190
S. vulgaris 173, 229; - ssp. vul

garis 124
Sinapis arvensis 159 
Sisymbrium altissimum 174 
S. officinale 174 
Sium latifolium 162 
Snowella septentrionalis 590 
Solanum dulcamara 179 
S. lycopersicum 233 
S. nigrum 179 
S. physalifolium 191 
S. villosum ssp. villosum 24 
Solidago canadensis 181,234 
S. gigantea 181,234 
S. virgaurea 124; - ssp. virgaurea 

181
Sonchus arvensis 181 
S. asper 159 
S. oleraceus 159 
Sorbaria sorbifolia 230 
Sorbus aucuparia 66, 1 10, 175 
S. intermedia 175 
S. subarranensis 248 
Sparganium angustifolium 112, 

227
S. emersum 183 
S. erectum 183 
S. glomeratum 155,235 
S. hyperboreum 124 
S. natans 160 
Spergula arvensis 173 
S. morisonii 158 
S. neglecta 255 
Spergularia rubra 145 f, 229 
Sphagnum girgensohnii 77, 123 f 
S. riparium 123 f 
Sphinctrina anglica 42 
S. leucopoda 42

Spiraea x arguta 230 
S. x billardii 230 
S. x bumalda 230 
S. chamaedryfolia 230 
S. x macrothyrsa 230 
S. x rubella 230 
S. salicifolia 192 
S. x vanhouttei 230 
Spirodela polyrhiza 182 
Stachys arvensis 159 
S. byzantina 233 
S. officinalis x palustris 255 
S. palustris 179; palustris x syl- 

vatica 233 
S. sylvatica 179 
Stellaria borealis 124; borealis 

x longifolia 124 
S. crassifolia 110; - var. paludosa 

124
S. graminea 124,173,563; gra- 

minea x palustris 255 
S. holostea 156 
S. longifolia 124,157,229 
S. media 124,173 
S. neglecta 173 
S. nemorum 229; - ssp. glochidi- 

sperma 173 
S. pallida 173 
S. palustris 173 
S. uliginosa 173 
Streptocarpus glandulosissimus 

131
Subularia aquatica 124,608 
Succisa pratensis 180 
Symphoricarpus albus 180, 234 
Symphytum asperum 179,233 
S. bulbosum 255 
S. officinale 179
S. x uplandicum 179,233 
Synura 590
Syringa vulgaris 232 
Tanacetum parthenium 181
T. vulgare 155 
Taraxacum 124,181,243
T. austrinum 59
T. bracteatum 223
T. crocinum 59
T. crocodes 59
T. duplidentifrons 59, 223
T. egregium 59
T. euryphyllum 59
T. fulgidum 223
T. gelertii 59, 223
T. haematicum 223
T. larssonii 59
T. limnanthes 59
T. litorale 59
T. maculigerum 59
T. nordstedtii 59, 223, 234
T. ostenfeldii 223
T. palustre 234
T. polium 59
T. praestans 59
T. Sect. Spectabilia 237
T. suecicum 59
T. vestrogothicum 59 
Taxus baccata 171,235 
Telekia speciosa 182,234 
Teesdalia nudicaulis 174 
Tetraedon 590
Tetragonolobus maritimus 192 
Thalassiosira levanderi 590 
Thalictrum alpinum 1 10
T. aquilegifolium 173
T. flavum 158 
Thelopsis flaveola 570
T. rubella 570 
Thelotrema lepadinum 69

Thelypteris palustris 162,227
T. phegopteris 171 
Thesium alpinum 235 
Thlaspi alpestre 230
T. arvense 174
T. caerulescens 174
T. perfoliatum 174, 230 
Thunbergia 131 
Thymus praecox var. arcticus 249;

- var. psedolanuginosus 233
T. pulegioides 233
T. serpyllum 179,233,564 
Til ia cordata 5 f, 87 f, 176, 564 
Tilia x euchlora 255
T. platyphyllos 232
T. x vulgaris 232 
Tofieldia pusilla 110 
Torilis japonica 178 
Tragopogon dubius 191
T. pratensis 182 
Trapeliopsis flexuosa 69
T. granulosa 69 
Trentepohlia umbrina 48 
Trichophorum alpinum 125,155
T. cespitosum ssp. cespitosum 

125, 158; - ssp. germanicum 
155

Trientalis europaea 66,125,156 
Trifoliumarven.se 175,564
T. aureum 175
T. campestre 175,231
T. dubium 159,231
T. hybridum 164
T. incarnatum 24
T. medium 176
T. pratense 176
T. repens 176
Triglochin palustris 113 f, 154 
Trisetum flavescens 228 
Trollius europaeus 109 f, 162, 

218
Tulipa gesneriana 227, 246 
Tussilago farfara 164 
Tylopilus felleus 209 
Typha angustifolia 183
T. latifolia 183 
Ulmus 187
U. glabra 32, 87, 154, 228,566 f 
Urnula hiemalis 210 
Uroglena americana 590 
Urtica dioica 172
U. urens 172 
Usnea 132
U. filipendula 69
U. hirta 67
U. longissima 210
U. subfloridana 69 
Utricularia australis 180, 233
U. intermedia 1 13 f, 157, 191
U. minor 113 f, 162, 191,233
U. neglecta 191
U. ochroleuca 125,233
U. stygia 125, 191
U. vulgaris 125, 191 
Vaccinium microcarpum 125
V. myrtillus 66, 125, 156
V. oxycoccos 125, 157
V. uliginosum ssp. uliginosum 

125,178
V. vitis-idaea 66, 125, 178 
Valeriana dioica 180
V. officinalis 180
V. sambucifolia 180;-ssp. sam- 

bucifolia 125
Valerianella locusta 180, 237 
Vaucheria dichotoma 588 
Verbascum grandiflorum 255
V. lychnitis 190

V. nigrum 180; nigrum x thapsus 
233

V. phlomoides 233
V. speciosum 180,233
V. thapsus 180 
Veronica agrestis 180
V. anagallis-aquatica 180,233 
V. arvensis 180 
V. beccabunga 180 
V. chamaedrys 180 
V. filiformis 180,233 
V. hederifolia 180;-ssp. lucorum 

233
V. longifolia 233 
V. montana 161 
V. officinalis 180 
V. opaca 154,237 
V. persica 159 
V. polita 180,191,233 
V. scutellata 180 
V. serpyllifolia 180 
V. spicata 158 
V. triphyllos 161 
Viburnum opulus 180 
Vicia angustifolia 176; - var. sege- 

talis 231 
V. verna 180 
V. cassubica 176,231 
V. cracca 125,176 
V. dumetorum 231 
V. hirsuta 176 
V. lathyroides 176,231 
V. pisiformis 231 
V. sativa 155 
V. sepium 176 
V. tenuifolia 236 
V. tetrasperma 159 
V. villosa 159, 231; - ssp. villosa 

176
Vigna minima 255 
Vinca minor 232 
Vincetoxicum hirundinaria 102 
Viola arvensis 176; arvensis x 

tricolor 177,232 
V. biflora 110
V. caninassp. canina 177;-ssp. 

montana 125; canina x rivini- 
ana 177,232 

V. cornuta 232 
V. elatior x reichenbachiana 255 
V. eminii 132 
V. epipsila 125,155,237 
V. hirta 177
V. mirabilis 107,156,232 
V. odorata 177,232 
V. palustris 125, 177 
V. persicifolia 177 
V. reichenbachiana 177, 237;

reichenbachiana x riviniana 177 
V. riviniana 177 
V. selkirkii 111 
V. suavis 255
V. tricolor218;-ssp.tricolor 177 
V. x wittrockiana 232 
Viscum album 127 
Vulpia bromoides 191 
Vulpicidia juniperinus 75
V. pinastri 75
Woodsia alpina 111; alpinax 

ilvensis 125
W. glabella 110
W. ilvensis 125,227 
Woronichinia compacta 590 
Xanthoria parietina 75
X. polycarpa 75 
Xylobolus frustulatus 54 
Zannichellia palustris 605 
Zostera marina 227
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