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Linné är ej passé!
Ni har säkert sett att man försöker göra sig 
berömd på att kritisera Linné. Seriösa forskare 
ifrågasätter inte värdet av hans insatser. Ny
hetsmedia däremot, blandar i ren okunskap 
ihop ” ärter och fårskinn”. En av Linnés främsta 
insatser var att ge oss en metod att gruppera 
växter och djur i arter och släkten. Hans binära 
namngivning revolutionerade kommunikatio
nen mellan forskare i olika länder genom att 
alla förstod vad man talade om. Med detta 
system beskrev Linné tiotusentals olika orga
nismer, men, och det är ett viktigt men, han 
visste att systemet inte skulle hålla i längden 
eftersom man succesivt skulle få veta mer.

Vi har nu tillgång till mikroskopet i alla dess 
modifieringar, vi har upptäckt generna och har 
analyserat det mikrokemiska innehållet i alla 
varelser. Det vore ju att underkänna dessa 
landvinningar om vi skulle tro att någon på 
1700-talets mitt kunde ha förutsett allt detta. Vi 
får acceptera att arterna stuvas om när vi för
söker spåra hur och i vilken ordning alla varel
ser uppstått. Tyvärr måste vi därigenom accep
tera ändringar av grupperingar på släktesnivå.

Som amatör behöver man inte bry sig allt
för mycket, eftersom man mycket väl kan 
använda ”gamla” invanda namn, och i regel 
finns det ju svenska namn på organismerna. 
Dessutom är man ännu inte överens om hur 
åtskilliga grupper skall avgränsas. Mitt råd till 
läsarna: Använd de namn ni tidigare lärt er och 
bry er inte så mycket om att vara ”modern” !
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Fem adventiva andmatsarter
SVENGUNNAR RYMAN och ARNE ANDERBERG

Under de senaste åren har vi funnit fem i Sverige tidigare ej uppmärk
sammade arter av andmat, växande adventivt utomhus eller synantropt 
i växthus. De har inte införts avsiktligt, utan passivit följt med andra 
införda växter. En av arterna, röd andmat Lemna turionifera, kan ändå 
eventuellt ha inkommit spontant, då man nyligen uppmärksammat två 
fynd i finska skärgården. Förutom att vi här beskriver de fem påträf
fade arterna, presenterar vi en nyckel till Nordens andmatsarter.

Antalet arter, underarter och varieteter i den 

svenska floran har nyligen uppskattats till 
knappt 5 000 (Karlsson 1997). Av dessa anses drygt 

1 900 gamla och bofasta, knappt 600 bofasta men 
inkomna i sen tid, medan drygt 2 350 uppträder 
tillfälligt eller blir tillfälligt naturaliserade, bl a 
många trädgårdsväxter. Nya arter för landet upp
täcks ständigt, de flesta är inkomlingar som i vissa 
fall kan bli bofasta. Eftersom det är svårt att förutse 
vilka introducerade arter som kommer att etablera 
sig, är det av intresse att alla inkomlingar uppmärk
sammas på ett tidigt stadium. Detta bör göras dels 
för att man skall kunna studera en eventuell sprid
ning, dels för att fästa uppmärksamheten på att dessa 
arter överhuvudtaget finns i landet.

Synantroper: medlöpare till människan
Ett stort antal arter som egentligen inte tillhör det 
nordiska floraområdet påträffas ändå regelbundet i 
människans närhet. Dessa arter kallas adventiver. 
De dyker oftast upp tillfälligt under en växtsäsong 
men fryser bort då vintern kommer. De har ingen 
fröreserv i marken och är oftast beroende av ny
spridning för att återkomma. En grupp av adven
tiver, synantroperna eller medlöparna, är beroende 
av människan och hennes aktiviteter för att spridas. 
Här ges några exempel: vid fågelautomater hirs Pani- 
cum miliaceum, hönshirs Echinochloa crus-galli, 
malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia och hampa 
Cannabis sativa\ i blomkrukor inomhus gul fjäll- 
skivling Leucocoprinus birnbaumir, i trädgårdar och 
på skräpmark trädgårdsmålla Atriplex hortensis och 
portlak Portulaca oleracea; i jord från reningsverk 
tomat Lycopersicon esculentum och lyktörter Physa

lis; på soptippar fikon Ficus carica och dadelpalm 
Phoenix dactylifera; i plantskolor vinterportlak Clay- 
tonia perfoliata.

Till synantroperna hör också de växter som passivt 
följer med i transporter av andra arter. Dit kan man 
räkna de många åkerogräsen som i flera fall var, eller 
är, helt beroende av odling av en viss slags gröda för 
sin fortlevnad, t ex linmåra Galium spurium ssp. 
spurium, linsnärja Cuscuta epilinum och råglosta 
Bromus secalinus, vars fröer medföljde utsäde. Även 
bland vattenväxter finns arter som sprids genom 
människans försorg, men som knappast kan fortleva 
på egen han i vårt klimat. Sådana arter är kabomba 
Cabomba caroliniana, vattenhyacint Eichhornia 
crassipes och de båda vattenormbunkarna moss- 
bräken Azolla filiculoides och liten mossbräken A. 
caroliniana, vilka alla odlas i akvarier och dammar, 
men ibland kan påträffas utkastade i naturen.

Andmat
Familjen andmatsväxter (Lemnaceae) har en världs
vid utbredning. Familjen omfattar totalt fyra släkten 
och omkring 25 arter. De flesta är små, och i flera 
fall så lika att de lätt förbises. I den nyligen utgivna 
checklistan över Nordens kärlväxter (Karlsson 1997) 
upptas två släkten med sammanlagt fyra arter, alla 
bofasta i Sverige: kupandmat Lemna gibba, andmat 
L. minor, korsandmat L. trisulca och stor andmat 
Spirodela polyrrhiza.

Med denna uppsats vill vi uppmärksamma före
komsten i Sverige av ytterligare fem arter, vilka 
ännu inte förekommer i naturliga miljöer. Vi har 
under de senaste åren påträffat dem adventivt, väx
ande utomhus eller synantropt i växthus. Som sven
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ska namn på de fem arterna föreslår vi vingandmat 
(.Lemna aequinoctialis), kölandmat (L. minuta), röd 
andmat (L. turionifera), mellanandmat (Spirodela 
intermedia) och prickandmat (S. punctata). Samtliga 
år väl skilda genom blom- och frökaraktärer (Land- 
olt 1986), men eftersom de nyfunna arterna ännu 
inte hittats blommande i Sverige, har vi i utelämnat 
dessa karaktärer.

Vingandmat Lemna aequinoctialis Welw.

Skiva 1-6,5 mm lång, elliptisk, vid basen ofta asym
metrisk, med tre ofta otydliga nerver. Ovansida rent 
grön med två papiller, en ovan rotfästet och en nära 
spetsen. Rot upp till 3,5 cm lång, spetsig, vid basen 
med en plattad, vingad rotslida som syns också på 
torkat material.

Nyckel till andmat i Norden
Nyckeln omfattar alla arter av familjen andmatsväxter (Lemnaceae) som påträffats som bo
fasta, adventiva eller odlade i norden.-* = arter som behandlas mera utförligt i denna artikel.

1 Skivor (eg. skottskivor) med trind ovan- och undersida; rötter saknas 
........................................................................................................... dvärgandniat Woljfia arrhiza* (fig 14)

- Skivor (eg. skottskivor) med platt ovansida eller med längsgående köl; rötter en eller flera .......... 2

2 Skivor med två eller flera rötter ................................................................................................................... 3
- Skivor med en rot ............................................................................................................................................ 5

3 Skivor elliptiska; ovansida med en rad små papiller (iupp!) längs mittlinjen; rötter vanligen 2-7 
.....................................................................................................  prickandmat Spirodela punctata* (fig 13)

- Skivor vanligen brett ovala; papiller strödda eller saknas; rötter 6-21 ................................................. 4

4 Inga rötter växer igenom förbladet. Med särskilda övervintringsskivor (turioner) 
................................................................................................ stor andmat Spirodela polyrrhiza (fig 10, II)

- Några rötter växer igenom förbladet. Utan särskilda övervintringsskivor 
............................................................................................... mellanandmat Spirodela intermedia* (fig 12)

5 Skivor långsmala, skaftade, korsvis ställda och sammanhängande i kedjor; vanligen nedsänkt 
..............................................................................................................  korsandmat Lemna trisulca (fig 8, 9)

- Skivor runda-elliptiska, oskaftade, ej korsvis ställda; flytande ............................................................. 6

6 Skivornas undersida starkt kupig av stora luftfyllda celler; ovansida plattad 
................................................................................................................... kupandmat Lemna gibba (fig 6, 7)

- Skivornas båda sidor plattade ....................................................................................................................... 7

7 Skivor mattgröna med röd undersida; ovansida med flera små papiller (lupp!) längs mittlinjen; med
särskilda övervintringsskivor (turioner) ................................... röd andmat Lemna turionifera* (fig 3)

- Skivor ljusgröna utan röd färg; ovansida med eller utan papiller; särskilda övervintringsskivor
saknas ................................................................................................................................................................ 8

8 Skivornas ovansidor med två papiller; slidan vid rotens bas med två vinglika utskott; rötter
spetsiga (levande material!) ............................................. vingandmat Lemna aequinoctialis* (fig 1,5)

- Skivornas ovansida utan papiller; slidan vid rotens bas trind, utan vinglika utskott; rötter trubbiga
(levande material!) ............................................................................................   9

9 Skivor elliptiska, vanligen kort tillspetsade med en, ofta otydlig nerv; ovansida vanligen med
längsgående köl ....................................................................................... kölandmat Lemna minuta* (fig 4)

- Skivor rundade, trubbiga med 3(—5) nerver; ovansida vanligen utan köl 
........................................................................................................................... andmat Lemna minor (fig 1,2)
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Andmat 
Lem na minor

Vingandmat 
Lemna aequinoctialis

Fig 1. Rotspetsar (a), rotslidor (b) och skottskivor (c) av andmat Lemna minor och vingandmat L. 
aequinoctialis. Den förra har trubbig rotspets, rund rotslida och skottskiva utan papiller, medan den 
senare har spetsig rotspets, vingad rotslida och skottskiva med två papiller. - Teckning Pollyanna Lidmark.

Det svenska namnet syftar på rotslidans karakte
ristiska vingar. Vingandmat liknar andmat L. minor 
men skiljs lätt på sin spetsiga, något kortare rot, den 
platta vingade rotslidan och ovansidans två papiller. 
- Fig 1 och 5.

Vingandmat finns utbredd över hela jorden i tro
piska och subtropiska områden. Arten har i sen tid 
spritt sig i risodlingar i tempererade områden, t ex i 
Ostasien där den når Japans nordö Hokkaido, och i 
Nordamerika där den i de centrala delarna förekom
mer norrut till Iowa (Landolt 1986). I Europa hittades 
vingandmat första gången 1951 i risodlingar i Po- 
dalen i norra Italien (Koch 1952 som L. paucicostata; 
Lawalrée 1980 och Pignatti 1982 som L. perpusilla). 
Arten är senare funnen också i södra Frankrike, i 
centrala Spanien och som tillfällig i Nordrhein- 
Westfalen i Tyskland (Landolt 1986).

Den första uppgiften om nordiska fynd (syn- 
antropt i akvarier) är troligen den hos Jacobsen 
(1980, som L. paucicostata), som skriver att arten 
är ”ofta införd med andra vattenväxter från Asien”.

Svenska fynd

Uppland. Solna Haga, Fjärilshuset, i bassäng med 
Pistia, 11.1999 A. Anderberg (S). Stockholm Frescati, 
Bergianska botaniska trädgårdens Victoria-hus, ej av
siktligt odlad, utan inkommen med andra vattenväxter,

11.1999 A. Anderberg (S, UPS); Stockholm, zooaf- 
fär, i akvarium med Pistia, IV. 1999 A. Anderberg 
(ej insamlad).

Kölandmat Lemna minuta Kunth

Skiva 1-3 mm lång, elliptisk, vid basen symmetrisk, 
nästan alltid kort tillspetsad; utan nerv, eller med en 
enda, ofta otydlig, nerv som på sin höjd når mitten. 
Ovansida ofta ljusgrön, glänsande, nästan alltid med 
en längsgående köl i mitten. Alltid utan röda pig
ment. - Fig 4.

Det svenska namnet syftar på den för arten karak
teristiska längsgående kölen (jämför ”kupandmat”). 
Den likaledes ljusgröna arten andmat L. minor är 
oftast något större, har oval, ej tillspetsad skiva med 
3(-5) nerver, och saknar nästan alltid längsgående 
köl.

De europeiska fynden publicerades först som 
Lemna valdiviana (Jovet & Jovet-Ast 1966, Lawalrée 
1980), men det får nu anses klarlagt att allt material 
från Europa tillhör en annan art, vilken gick under 
namnet L. minuscula till dess Reveal (1990) fastslog 
att dess rätta namn skall vara L. minuta.

Kölandmat anses ursprunglig i Amerika, där den 
finns spridd i tempererade och montana områden i 
både Nord- och Sydamerika (Landolt 1986). I Eu-
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Lemna minor. Foto Karin Martinsson (Öland, Övre Vannborga).

Fig 2. Andmat. Skivorna är rundat trubbiga, ovansidan saknar köl.

•JK!

fl!simsls ; .■

Fig 3. Röd andmat. Liknar andmat L. minor, men 
skivorna är mattare gröna och har nästan alltid röd 
undersida. Särskilda övervintringsskott (turioner).

Lemna turionifera. Foto S. Ryman (Uppsala botaniska trädgård).

la

Fig 4. Kölandmat. Skivorna är kort tillspetsade, 
ovansidan har en tydlig, längsgående köl. De stora 
bladen tillhör Hydrocotyle ranunculoides.

Lemna minuta. Foto S. Ryman (Uppland, Funbo plantskola).
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Lemna aequinoctialis. Foto A. Anderberg (Stockholm, 
Bergianska botaniska trädgården).

Fig 5. Vingandmat. Skivorna är långsträckta med 
två papiller på ovansidan. Ytstrukturen på dessa 
exemplar är inte typiska för arten.

Lemna gibba. Foto Åke Svensson (Skåne, Gryt, Norregård).

Fig 6. Kupandmat. Skivorna är rundade och matta.

• m% #

Fig 7. Kupandmat. Skivornas undersida är starkt kupig av stora, luftfyllda celler.

Lemna gibba. Foto Pertti Uotila (Finland. Nyland, Askola, Borgå å).



ropa är kölandmat en sentida synantrop. De första 
fynden gjordes i sydvästra Frankrike, vid Bordeaux 
1950 och i Lac Marion vid Biarritz på 1960-talet 
(Jovet & Jovet-Ast 1966). Arten är nu under sprid
ning, särskilt i Europas västra och södra delar, och 
är numera känd även från Irland, Storbritannien, 
Belgien, Tyskland, Schweiz, Ungern och Ukraina 
(Landolt 1986 och i brev), samt från Nederländerna 
(Schaminée & Hermans 1989). Den har också blivit 
funnen i Japan (Landolt 1986). På senare år har 
kölandmat fått en så stor spridning i delar av Stor
britannien att den uppges utgöra ett hot mot andra 
vattenväxter (Last 1990, Briggs 1992).

I Sverige har vi påträffat kölandmat adventivt 
bland andra vattenväxter i olika plantskolor. Den har 
troligen införts oavsiktligt med växter från konti
nenten. I större delen av Sverige är troligen vintrarna 
för stränga för att den skall kunna etablera sig i 
naturen.

Svenska fyiul
Uppland. Funbo Gunsta, Funbo plantskola, riklig 
som ogräs i balja med Hydrocotyle ranunculoides, 
23.VII.1998 S. Ryman 8985 (S, UPS). Järfälla Skäl
by, Blomstercentrum, sparsamt i baljor med krukor 
av diverse vattenväxter, VM. 1997 och V11.1998 A. 
Anderberg (ej insamlad). Stockholm Hässelby, Blom
stergårdens plantskola, rikligt i vattentunna med 
Pistia, Eichhornia och Ceratophyllum, VII. 1997 A. 
Anderberg (ej insamlad); Stockholm, Växus Bergi- 
anska, mycket sparsam som ogräs i balja med vatten
hyacint Eichhornia crassipes, VIII.1998. A. Ander
berg & S. Ryman (ej insamlad). Uppsala Rosendals 
plantskola, sparsam som ogräs i flera vattenväxtbaljor, 
VIII. 1998 S. Ryman (ej insamlad).
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Röd andmat Lemna turionifera Landolt

Skiva (1—)2—3(—4) mm lång, rundad och med 3(—5) 
nerver. Ovansida matt, ganska dystert olivgrön, ofta 
med rött pigment, vanligen med små papiller längs 
mittlinjen. Undersida olivgrön eller inte sällan 
helt röd. På senhösten avknoppas små rotlösa över- 
vintringsskivor, så kallade turioner, vilka sjunker till 
botten och övervintrar i bottensedimenten. - Fig 3.

Det svenska namnet syftar liksom det engelska 
” red duckweed” på de oftast tydligt rödpigmenterade 
skivorna. Röd andmat liknar andmat L. minor, som 
dock är något större, (2—4(—7) mm), nästan alltid 
rent grön, och aldrig bildar turioner.

Röd andmat beskrevs för endast drygt tjugo år 
sedan (Landolt 1975). Den har en vid utbredning i

Nordamerika, där den finns spridd i USA (utom i de 
sydligaste delarna), Kanada och Alaska. Den är 
dessutom funnen i stora delar av tempererade Asien, 
från Kamtjatka och Sachalin i öster till Turkiet och 
Uralbergen (även europeiska sidan) i väster (Landolt 
1986, Uotilamfl 1984).

Sedan ett trettiotal år är röd andmat under sprid
ning i Europa. Arten uppmärksammades genom 
fynd vid Hamburg 1984 och Berlin 1985, men tidi
gare insamlingar har blivit kända i efterhand: Baden 
i Tyskland 1965 (Wolff & Orschiedt 1993) och 
Finland 1966 (Uotila 1999). Senare har fynd gjorts 
i fler provinser i Tyskland, i Österrike, Polen, Frank
rike och Nederländerna. I Finland har röd andmat 
blivit funnen i skärgården i sydväst (Uotila 1999). 
Två belägg, båda insamlade som andmat Lemna 
minor, visade sig vid en kontroll vara röd andmat. 
1966 insamlades den sålunda på skären Kobbaklintar 
i Jomala sn på Åland, och 1973 påJurmoi Korpo sn 
i den Åboländska skärgården.

Svenska fynd

Uppland. Uppsala Botaniska trädgården, helt täck
ande ytan i tre mindre utomhusdammar för vatten
växter, 13.VIII.1998 S. Ryman 8985 (S, UPS). Arten 
har troligen funnits här i något eller några år men 
undgått uppmärksamhet. Inga inköpta växter har 
planterats i dessa dammar.

Synantrop eller fågel spridd?

Det är inte klarlagt hur röd andmat inkommit till 
Europa, men till skillnad från kölandmat, verkar det 
inte lika påtagligt att arten skulle vara en sentida 
synantrop. De flesta asiatiska fynd är gamla och från 
otillgängliga områden, t ex Maak 1854, Omsk 1872, 
Tomsk 1890, Kazakstan 1890 och 1914, nordöstra 

Turkiet 1902 samt Kamtjatka 1909 och 1921, dess
utom i västra Ural 1931 (Landolt 1986). Man bör 
därför överväga om spontan spridning från Asien 
kan förekomma med hjälp av vattenfåglar, en sprid- 
ningsmekanism som föreslagits för andra flytande 
vattenväxter:

• Det har föreslagits att vattenstjärna Ricciocarpus 
natans, en oftast steril levermossa som liksom 
andmat flyter på vattnet, sprids med större vatten
fåglar. I Nordeuropa hittades denna art första 
gången 1856 i Ladoga-Karelen vid Kexholm (Fi: 
Käkisalmi, Ry: Priosersk), det första danska fyndet 
gjordes 1862 i Hellebaek på Själland, och det 
första svenska 1879 i Bällstaviken i Mälaren vid 
Stockholm. Arten har sedan blivit vitt spridd i

SVENSK BOT. TIDSKR. 93 (1999)
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näringsrika vatten i södra Norden (Lohammar 
1940, Hallingbäck & Holmåsen 1982).
Vissa typer av förekomster av andmat Lemna 
minor i Västerbotten verkar bäst kunna förklaras 
med fågelspridning. Arten är där sällsynt, perma
nenta populationer finns dock lokalt i skyddade, 
eutrofa vatten, eller i källor som aldrig fryser. 
Ibland påträffas emellertid kortlivade populationer, 
cirkelrunda och under 0,5 m i diameter, i vatten 
där arten annars inte växer, t ex i oligotrofa eller 
dystrofa tjärnar eller i diken. Orsaken antas vara 
att individ som följer med fåglar kan fortleva och 
dela sig vegetativt under en sommar, för att sedan 
dö ut under vintern (Stefan Ericsson, muntl). 
Fågelspridning anses också av Alm m fl (1987) 
vara orsaken till ett egendomligt utbrednings- 
mönster för en grupp sötvattensarter, bl a andmat 
Lemna minor, i Nordland, Norge. Gruppens arter 
är inskränkta till småvatten på de yttersta skären. 
Dessa låga skär har relativt nyligen stigit upp ur 
havet, och en spridning dit med havsvatten är, bl a 
för andmat, ej möjlig. Andmat har där invandrat 
snabbt i samband med att vitkindad gås Branta 
leucopsis på senare år lagt om rutten för vårflytt
ningen. Spridningen antas ske från Skottland; ca 
10 000 gäss flyger numera direkt från sina skottska 
övervintringsplatser till skären kring Vega i Nord
land.

Möjligheten för röd andmat att spridas med vatten
fåglar bör vara jämförbar med de båda arter som 
nämns ovan. Det är alltså fullt möjligt att många av 
de sentida fynden av röd andmat i Europa, som i 
nordöstra Polen och i Finland, beror på en spontan 
spridning med vattenfåglar. Även till dammarna i 
Uppsala botaniska trädgård kan arten ha spridits 
med fåglars hjälp.

En tålig art som bör eftersökas 
Där den lever tillsammans med andmat L. minor, 
gynnas röd andmat om vintrarna är så kalla att täcket 
av andmat fryser bort eller decimeras kraftigt. De 
övervintrande turionerna hindras då inte att nå vatten
ytan då de flyter upp på våren (Wolff & Landolt 
1994). De flesta fynden av arten har gjorts i områden 
med kontinentalt klimat. Den tycks alltså klara kalla 
vintrar, och skulle troligen, om den fick möjlighet, 
kunna etablera sig som vildväxande i Sverige.

Eftersom endast en del av det finska herbarie- 
materialet har kontrollerats, anser Uotila (1999) att 
röd andmat kan visa sig vara förbisedd i sydvästra 
Finland. Arten bör även eftersökas i Stockholms 
skärgård.

Mellanandmat Spirodela intermedia W. Koch

Skiva 3-12 mm, elliptisk till rund, spetsad, glänsande 
mörkgrön med flera nerver, utan röd fläck ovan 
rotnoden; undersida oftast rödfärgad. Ovansida med 
talrika spridda papiller. Rötter 6-20, åtminstone en 
del genomväxande förbladet. Särskilda övervint- 
ringsskivor (turioner) bildas ej. - Fig 12.

Mellanandmat är mycket lik stor andmat S. polyr- 
rhiza, men hos den senare växer inga rötter igenom 
förbladet (hos prickandmat S. punctata växer alla 
rötter igenom förbladet), den har oftast få papiller 
och en tydlig röd fläck ovanför rotnoden.

Mellanandmat är vildväxande i Syd- och Central
amerika. Den är dessutom funnen adventiv i bota
niska trädgården i Delhi i Indien (Landolt 1986).

Svenska fynd
Denna art har vi under februari 1999 funnit talrikt 
växande i växthusbassänger i Bergianska botaniska 
trädgårdens Viktoria-hus, i Uppsala Botaniska träd
gårds växthus och i växthusen på Botaniska Institu
tionen, Stockholms Universitet (alla i Uppland). Det 
är inte känt hur arten kommit till Bergianska träd
gården (L. E. Kers, muntl), men väl att den därifrån 
hämtats till växthusen i Uppsala (som S. polyrrhiza).

Prickandmat Spirodela punctata (G. Mey.)
C. H. Thomps.

Skiva 1,5-8 mm lång, elliptisk med 3-7 nerver. 
Ovansida grön till olivgrön, oftast med röd kant, 
alltid med en rad små men tydliga papiller längs 
mittlinjen. Undersida vanligen mer eller mindre röd
färgad. Rötter vanligen 2-7. Särskilda övervintrings- 
skivor (turioner) bildas ej. - Fig 13.

Det svenska namnet syftar på ovansidans linje av 
små papiller. Små exemplar av prickandmat är snar
lika röd andmat, men känns lätt igen på att de flesta 
skivorna har två eller flera rötter. Stor andmat S. 
polyrrhiza och mellanandmat S. intermedia är van
ligen större, mera rundade i formen och har flera 
rötter. Skivorna hos dessa arter har heller vanligen 
inga papiller, eller i varje fall inte papiller som är 
ordnade i en linje längs mitten.

Prickandmat anses vara ursprunglig i subtropiska 
och tropiska områden i Sydamerika, sydöstra Asien 
och Australien, möjligen också i södra Afrika 
(Landolt 1986). Den är numera vitt spridd i östra och 
västra USA, där den uppmärksammades först om
kring 1930, på Nya Zeeland, varifrån den också är 
känd sen omkring 1930, samt på flera håll i Medel-
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Lemna trisulca. Foto A. Anderberg (Uppland, Rånäs).

Fig 8. Korsandmat. Växten är vanligen nedsänkt, 
men flyter upp vid blomningen. De långskaftade, 
långsmala skivorna hänger samman i kedjor.

Spirodela polyrrhiza. Foto Karin Martinsson (Skåne, Finjasjön).

Fig 10. Stor andmat. Skivorna är brett ovala.

■

mttr'.'

-Ät
Ti Jki

S»
HBJ»

Fig 9. Korsandmat. Karakteristiskt för arten är de 
långsmala, korsvis ställda skivorna som hänger 
samman i kedjor.

Lemna trisulca. Foto A. Anderberg (Uppland, Rånäs).

Fig 11. Stor andmat. Typiskt för Spirodela är att 
skivorna har flera rötter. Ilos denna art växer inga 
rötter genom förbladet.

Spirodela polyrrhiza. Foto A. Anderberg (Uppland, Rånäs).

9» •>
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Fig 12. Mellanandmat. Skivorna 
är elliptiska till runda, klargröna, 
och har talrika pupiller på ovan
sidan. Några rötter växer genom 
förbladet.

* TT.

' '
Spirodela intermedia. Foto A. Anderberg (Stockholm, Bergianska bot. trädg.).

Fig 13. Prickandmat. Skivorna 
är brett elliptiska och har en rad 
små pupiller längs mittlinjen.

Spirodela punctata. Foto S. Ryman (Uppland, Uppsala botaniska trädgård).

mm

Fig 14. Dvärgandmat. Skivorna 
är högst 1,5 mm långa och saknar 
rötter. Dvärgandmat är Europas 
minsta blomväxt.

Wolffia arrhiza. Foto S. Ryman (Uppland, Uppsala botaniska trädgård).
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havsområdet (Landolt 1986). I Europa är denna art 
bara känd från Italien, där den liksom vingandmat 
Lemnaaequinoctialis påträffats vildväxande i risfält 
i västra Po-dalen (Landolt 1986; Lawalrée 1980 och 
Pignatti 1982 som S. oligorrhiza).

Svenska fynd
Uppland. Uppsala Botaniska trädgårdens tropiska 
växthus, rikligt i cementbassäng, ej avsiktligt odlad 
utan troligen inkommen med annat växtmaterial, 
14.11.1999 S. Ryman 9035 (S, UPS).

Dvärgand mat Wolff ia arrhiza (L.) Wimm.

Skiva 0,5-1,5 mm lång, klotformig eller ellipsoid, 
blankt mörkgrön, utan vare sig nerv eller rot. Dvärg
andmat är Europas minsta blomväxt. - Fig 14.

Utbredningen omfattar Europa, västra Asien och 
stora delar av Afrika. Den är dessutom funnen, 
troligen adventivt, i Rio de Janeiro i Brasilien. I 
Europa är den funnen norrut till södra England, 
Nederländerna, Tyskland, Polen och den ryska en
klaven Kaliningrad (Landolt 1986).

I Sverige odlas dvärgandmat ofta i växthusbas- 
sänger i botaniska trädgårdar. Den sprids lätt i olika 
vatten inom växthusen och kan säkert spridas med 
vattenväxter från en plats till en annan.
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Fyra sorters toppklocka 
Campanula glomerata i Norden

TORBJÖRN TYLER

Toppklockans variation behandlas knappast alls i flororna. Synd, för 
de fyra typer som finns i Norden är faktiskt inte så svåra att skilja åt. 
Toppklockan är inte bara en förrymd trädgårdsväxt - två av typerna 
är ursprungligt vilda i vårt område. Här ges en preliminär översikt 
över de fyra toppklockorna och deras utbredning. De inhemska typerna 
verkar ha minskat starkt, men de är dåligt kända. Det finns all anledning 
att granska toppklockorna noggrannare i fortsättningen.

Toppklocka Campanula glomerata i vid bemärkel
se är utbredd över nästan hela Europa, Mindre 
Asien, Sibirien och nordöstra Asien. Arten är emeller

tid mycket variabel, och ett mycket stort antal under
arter och varieteter har beskrivits. Vissa författare 
har tom urskilt upp till tio arter inom komplexet. 
Variationen är stor även inom Norden, åtminstone 
delvis som en följd av odling och förvildning av flera 
utomnordiska former, men detta har rönt mycket 
ringa uppmärksamhet i våra floror. Inte desto mindre 
finns det skäl att urskilja minst tre eller fyra olika 
typer i Norden. Två av dessa är ursprungligt vilda, 
medan två sannolikt endast är spridda från odling. 
De vilda typerna synes ha en markant annorlunda 
utbredning än de förvildade, och de tycks åtminstone 
i Sverige vara starkt minskande och på många håll 
sannolikt utdöda eller hotade. Att särskilt uppmärk
samma de vilda formerna under florainventeringar 
är således mycket angeläget.

Att urskilja de olika typerna är inte särskilt svårt, 
varför jag inte behövde tillbringa särskilt mycket tid 
i herbariet för att inse var gränserna dem emellan 
skulle dras. Att finna korrekta namn för dem visade 
sig emellertid vara betydligt besvärligare. Många av 
de namn som tillförstone tycktes vara tillämpbara på 
de nordiska formerna visade sig vid närmare under
sökningar vara ogiltiga av ett eller flera skäl. Vidare 
har flera av namnen använts i flera olika betydelser.

På grund av de ofta mycket bristfälliga original- 
beskrivningarna är sammanblandningarna och miss
uppfattningarna talrika även i moderna floraverk.

Som vanligt är det mycket lättare att hitta ett eller 
flera fel i det som andra skrivit än att luska ut vad 
som är definitivt rätt. Det finns uppenbarligen ett 
mycket stort behov av en fullständig översyn av 
artens variation inom hela sitt utbredningsområde, 
men nu var det inte det som var syftet med min 
undersökning.

lag har till slut bestämt mig för att här beskriva 
de fyra typer som kan förekomma i Norden under 
de namn som jag för närvarande tror mest på, men 
jag håller det inte för otroligt att en fullständig 
revision av den extremt invecklade nomenklaturen 
skulle kunna visa att även dessa namn är oanvänd
bara. Jag har därför valt att endast citera ett fåtal 
synonymer, och då de vars betydelse är fullständigt 
klar för mig. Detta innebär dock tyvärr att det kan 
vara svårt att jämföra de uppgifter som ges här med 
de i internationella floraverk. De svenska namnen 
har tillkommit i samråd med Thomas Karlsson, Natur
historiska riksmuseet.

Genomgången av det nordiska herbariematerialet 
är inte fullständig. Jag har granskat materialet i 
herbarierna i Göteborg, Helsingfors (Botaniska mu
seet, endast en del av samlingen), Lund, Stockholm 
(Naturhistoriska riksmuseet), Uleåborg, Umeå och 
Uppsala (Fytoteket).
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Foto T. Tyler 1996.
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Ängstoppklocka Campanula glomerata subsp. 
glomerata i artrik torräng vid Sääksmäki, Södra 
Tavastland, Finland. Lägg märke till den utdragna 
blomställningen med blommor i flera kransar, och 
kronans ljusa färg. Prakttoppklocka C. glomerata 
’Superba' har i regel mörkare krona. Jämför bil
den i Mossberg m fl 1992, vilken visar en typisk 
prakttoppklocka.

Campanula glomerata subsp. glomerata in a species- 
rich dry meadow in Finland. Note the interrupted 
inflorescence and the relatively pale corolla. The 
corolla of ’Superba’ is usually darker blue.

subsp. glomerata - Ängstoppklocka
Campanula glomerata Linné 1753, s. 166. 
Inklusive subsp. elliptica (Kit. ex Schultes) O. Swartz

Låg- eller högvuxen (1,5-10 dm). Stjälkblad (5-) 
8-15 (-25), relativt tätt sittande, ± smalt långsträckt 
lansettlika, (2,3-) 2,7-4,5 gånger längre än breda, 
med rundad till killik bas; undertill relativt kort 
styvhåriga eller mjukare och krusigare håriga, sällan 
nästan kala. Blomställning bestående av ett topp
ställt huvud och därunder 2-10, ± tättsittande blom
kransar. Blommor 15-20 (-25) mm långa; krona 
ljusare till mörkare blå eller mycket sällan vit, ut
vändigt kal eller något styvhårig på nerverna.

Genom sin reslighet, bladform och blommornas 
placering i kransar erinrar denna underart inte så lite 
om skogsklocka C. cervicaria, med vilken den ibland 
också förväxlats. Den senare har dock utskjutande 
märke och trubbiga foderflikar.

Ängstoppklocka förekommer i örtrika ängsbackar, 
lövängar och öppen rikare skogsmark. I Sverige är 
den huvudsakligen funnen i de östra delarna, nord
ligast i Ångermanland, och även på Öland och Got
land. 1 Danmark är den östlig, men jag har sett ett 
belägg från nordvästra Jylland. 1 Finland finns den 
i nästan hela landet. Utanför Norden förekommer 
den i Central- och Osteuropa, norra Medelhavsom
rådet samt västra Sibirien.

1 Danmark och Sverige förefaller ängstoppklockan 
vara på stark tillbakagång. Det är dock svårt att 
uttala sig om utbredningen i dag, eftersom nästan 
allt material i de offentliga herbarierna är mycket 
gammalt (ofta äldre än 100 år). Från Skåne finns så
ledes många gamla kollekter, men den har knappast 
alls setts under senare år (Tyler 1998). I Söderman
land, varifrån det finns ett rikt gammalt herbarie- 
material, sägs ängstoppklockan idag vara mycket 
sällsynt (Wanntorp 1990). I södra Finland däremot, 
är den fortfarande mycket vanlig.

De former som kallats subsp. elliptica är mer 
lågvuxna, med färre stjälkblad och blomkransar, och 
ofta något större blommor än typisk subsp. glome
rata. Mellanformer är emellertid så vanliga att de 
två typerna knappast kan upprätthållas som skilda 
taxa. Dessutom är mycket av det som kallats subsp. 
elliptica höglands- och fjällängsformer från mellan- 
europas berg vilka kan antas vara lågvuxna och 
storblommiga genom miljömodifikation.

SVENSK BOT. TIDSKR. 93 (1999)
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Prakttoppklocka
’Superba’

Ängstoppklocka 
subsp. glomerata

De två vanligaste typerna av topp
klocka Campanula glomerata är 
påfallande olika, och vanligen lätta 
att känna igen. Prakttoppklocka har 
få stjälkblad och relativt stora blom
mor samlade i ett toppställt huvud. 
Ängstoppklocka har många stjälk
blad och mindre blommor i flera 
kransar. Den senare kan faktiskt 
förväxlas med skogsklocka C. cervi- 
caria, som dock har utskjutande 
märke och trubbiga foderflikar.

The two most common types of 
Campanula glomerata are striking
ly different and easily recognized. 
’Superba ’ has few cauline leaves, 
and relatively large flowers in a 
capitate inflorescence, while subsp. 
glomerata has many cauline leaves 
and smaller flowers in an interrupted 
inflorescence. Subsp. glomerata can 
be confused with C. cervicaria, in 
which, however, the stigmas pro
trude beyond the corolla and the 
calyx-teeth are obtuse.

subsp.farinosa (Rochel) Kirsch. - 
Ulltoppklocka
Kirschleger I 852. s. 378.

Oftast högvuxen (5-10 dm). Stjälkblad (8-) 10-23 
(-30), tättsittande, äggrunt lansettlika, 2,2-2,7 (-3,0) 
gånger längre än breda, med bred till nästan stjälk- 
omfattande bas; undertill tätt gråfiltade av mjuka, 
krusiga, ± utstående ullhår. Blomställning bestående 
av ett litet, fåblommigt, toppställt huvud och därunder 
(2-) 5—10 (-15) blomkransar. Blommor ofta mycket 
små, (8-) 10—18 (-22) mm långa, ibland med utskjut
ande märke; krona relativt ljust blå, utvändigt ± 
krusigt mjukhårig.

Främst skild från ängstoppklocka genom att vara 
tätt ullhårig, ha mindre blommor, samt genom sin 
något avvikande bladform. Mellanformer mellan ull
toppklocka och ängstoppklocka förekommer i Dan
mark.

Ulltoppklocka förekommer på kalkrika torrbackar på 
norra och mellersta Jylland, där den sannolikt är 
sällsynt. Några gamla insamlingar av ängstoppklocka 
från Varbergstrakten i Halland har också drag av 
ulltoppklocka. Utanför Norden förekommer den på 
Brittiska öarna och i västligaste Europa samt här och 
där i Sydeuropa och på stäpperna i sydöstligaste 
Europa.
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Prakttoppklocka 
C. glomerata 

’Superba’

Angstoppklocka 
C. glomerata 

subsp. glomerata

Känd utbredning av angstoppklocka Campanula glomerata subsp. glomerata och av förvildad prakt
toppklocka C. glomerata ’Superba’ i Norden, baserat på av mig granskat herbariematerial. - Många av 
kollekterna av ängstoppklocka är mycket gamla, troligen är den numera mycket sällsyntare än vad kartan 
visar. Prakttoppklocka däremot, är förmodligen betydligt vanligare i delar av området än vad kartan 
indikerar.

Known distribution of the indigenous Campanula glomerata subsp. glomerata and the garden escape C. 
glomerata ’Superba’ in the Nordic countries, based on material in GB, H (not complete), LD, OULU, S, 
UME and UPS. - Many specimens of subsp. glomerata are very old; in some regions this taxon seems to 
be much rarer than indicated by the map. On the other hand, ’Superba ’ is probably much more common 
in parts of the region than the actual records indicate.

I Sydosteuropa och i Grekland förekommer en 
form som är relativt lågvuxen och fåbladig (5-8 
stjälkblad) och har 18-25 mm stora blommor som 
sitter samlade i ett ensamt huvud eller i ett fåtal 
kransar. Bladen är undertill tätt klädda av mjuka, 
krusigt utstående hår övergående i ullhår. Vid första 
anblicken förefaller denna form vara distinkt och 
välavgränsad, men mellanformer mot subsp.farinosa 
tycks vara vanliga. Då jag inte haft möjlighet att 
studera så mycket material av denna form vill jag 
inte uttala mig om dess systematiska värde.

Man bör observera att epitetet ”farinosa” an
vänts av andra auktorer i ett flertal andra betydelser! 
Vidare vill jag påpeka att beskrivningen i Flora 
Europaea (Fedorov & Kovanda 1976) anger att denna

underart har ett ensamt toppställt blomhuvud. Detta 
strider såväl mot originalbeskrivningen som mot det 
centraleuropeiska material av underarten som jag 
haft möjlighet att studera.

’Superba’ - Prakttoppklocka
subsp. speciosa (Hornem.) Lilja auch, nom. illeg.

Relativt lågvuxen (3-5 dm). Stjälkblad4-8, relativt 
glest sittande, hjärtlika till brett äggrunt lansettlika, 
1,3-2,5 ggr längre än breda, oftast med brett stjälk- 
omfattande bas; undertill relativt tätt klädda av raka, 
relativt långa, ± tilltryckta, styva hår. Blomställning 
vanligen bestående av ett ensamt, toppställt huvud.
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Blommor 30-45 mm långa; krona inörkt blålila till 
rödlila, utvändigt kal.

Mycket distinkt och habituellt så väl skild från 
ängstoppklocka att det i förstone kan vara svårt att 
tro att de tillhör samma art. Mellanformer mot ängs
toppklocka förekommer sällsynt i områden där den 
senare är vanlig.

Prakttoppklocka är en trädgårdsväxt med okänt ur
sprung. I norra och mellersta Skåne, där den är 
tämligen allmän, uppträder den både som uppenbart 
förvildad vid gamla gårdsplatser och som väl naturali- 
serad längs vägrenar och bryn. Jag har sett material 
från de flesta svenska landskap norrut till Asele 
lappmark. Från Norge finns belägg från de sydöstra 
och norra delarna. I Finland förekommer den ända 
längst mot norr, men i söder verkar den saknas. I 
övrigt har jag endast sett material från Skottland 
samt något enstaka ark från Centraleuropa, men 
sannolikt förekommer den idag som odlad i stora 
delar av Europa.

Prakttoppklockan odlades av Lilja i hans trädgård i 
Billinge i Skåne, och de första nordiska insamlingarna 
är tagna på 1860-talet just i Billinge. Den är idag 
förmodligen den vanligaste formen av toppklocka i 
Sverige, och den enda form jag sett från Norge. 
Beroende på växlande odlingsintensitet varierar den 
förmodligen mycket i allmänhetsgrad mellan olika 
områden. Wanntorp (1990) anger att den endast 
sprider sig vegetativt medelst underjordiska utlöpare 
och trädgårdsutkast, men det bör undersökas närmare 
om den inte också kan spridas med frön.

Att utröna prakttoppklockans korrekta namn på 
underartsnivå har visat sig vara omöjligt utan mycket 
ingående utredningar av hela komplexets nomenkla
tur. Eftersom den är av okänt ursprung kan den 
åtminstone tillsvidare bäst upptas under ett kultivar- 
namn enligt ovan.

Asiatisk toppklocka
”C. cephalotes Nakai”
"C. glomerata var. dahurica Fisch, ex A. DC.”

Mycket grov och högvuxen (minst meterhög); hela 
växten tätt, men mycket kort, gråhårig. Basalblad 
upp till 15 cm långa, hjärtlika och mycket långskaft- 
ade. Stjälkblad talrika, tätt ställda, mycket stora 
(skivor 15-25 cm), elliptiska till smalt hjärtlika. 
Blomställning ofta rikt förgrenad, med blommor 
både i huvuden i grenspetsarna och i kransar längs

stammen. Blommor 20-30 mm långa; krona utvän
digt mer eller mindre hårig.

Asiatisk toppklocka förekommer som vild i östligaste 
Sibirien. Den lär ha förekommit i odling hos oss, och 
anges vara vanlig som förvildad i norra Finland 
(Nurmi 1998). Flertalet av de finska kollekter som 
förts hit representerar emellertid typisk prakttopp
klocka. Jag har inte sett något typiskt material från 
Norden av asiatisk toppklocka, men avvikande former 
som kanske kan tolkas som mellanformer mellan 
denna, ängstoppklocka eller prakttoppklocka finns 
belagda från Finland och genom något enda ark från 
Sverige. Emellertid tycks det i samtliga fall vara 
frågan om odlade eller kvarstående förekomster snar
are än verkligt förvildade.

Sannolikt bör asiatisk toppklocka betraktas som 
en underart av C. glomerata, men något namn för 
den på underartsnivå tycks inte finnas. Namnet ” C. 
glomerata var. dahurica Fisch, ex A. DC.” är sanno
likt ogiltigt, då det av A. de Candolle endast angavs 
som en synonym. Även ” C. cephalotes Nakai” synes 
vara dubiöst, åtminstone vad gäller auktorsangivelsen. 
Epiteten speciosa, farinosa, canescens och salvii- 
folia har också använts för asiatisk toppklocka, men 
åtminstone de två förstnämnda är sedan tidigare 
upptagna för andra arter.

Citerad litteratur

Fedorov, A. A. & Kovanda, M. 1976: Campanula. /T. G.
Tutin m fl (red), Flora Europaea 4: 74—93. Cambridge. 

Kirschleger, F. R. 1852: Flore d'Alsace et des Contrées 
limitrophes. 1. Strasbourg & Paris.

Linné, C. von 1753: Species Plantarum. 1. uppl. Holmiae. 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992: Den 

nordiska floran. Stockholm.
Nurmi, J. 1998: Campanulaceae. / L. Hämet-Ahti m fl 

(red), Retkeilykasvio. 3. uppl.: 400^t03. Helsinki. 
Tyler, T. 1998: Toppklocka, Campanula glomerata, i Skåne 

och Skandinavien. Lunds Bot. Fören. Medlemsblad 
1998 (4): 4-5.

Wanntorp, H.-E. 1990: Toppklocka i Södermanland - 
mera tam än vild. Daphne I: 57-58.

Tyler, T. 1999: Fyra sorters toppklocka Campanula 
glomerata i Norden. [Four kinds of Campanula 
glomerata in the Nordic countries.] Svensk Bot. 
Tidskr. 93: 139-144. Uppsala. ISSN 0039-646X.

The Nordic material of Campanula glomerata L. is very 
variable, and includes both native and cultivated forms. 
Four intraspecific taxa can be distinguished. The indi
genous subsp. glomerata is common in Finland, but rather 
rare, and probably decreasing, in the eastern parts of



144 T. Tyler SVENSK BOT. TIDSKR. 93 (1999)

Sweden and Denmark. It is characterised by 8-15, narrowly 
lanceolate, pubescent or hispid cauline leaves, an inter
rupted inflorescence, and corolla 15-20 mm. Subsp./ari- 
nosa (Rochel) Kirsch occurs only on Jutland. It is similar 
to subsp. glomerata, but the flowers are smaller and both 
the leaves and the corollas are densely wooly to tomentose. 
The cultivar ’Superba’ has 4-8, broadly cordate cauline 
leaves, a capitate inflorescence, and corolla 30-45 mm. It 
has been cultivated in the area at least since 1860 and has 
frequently run wild. Today ’Superba’ is the most common

form of C. glomerata in Sweden. A fourth form, which 
has been called var. dahurica Fisch, ex A. DC., is syno
nymous with the northeast Asian C. cephalotes Nakai. It is 
known by its high stature, large elliptic to ovoid leaves, and 
its interrupted, usually branched inflorescence. It has been 
repotted as a garden relic in Finland. Some collections 
from Finland and a few from Sweden do show apparent 
similarities with this taxon but are not identical. The 
identity and nomenclature of the Nordic material interpre
ted as belonging to this taxon needs further investigation.

Torbjörn Tyler, Institutionen för systematisk botanik, Lunds universitet, Ö. Vallgatan 20, SE-223 61 Lund
e-post: torbjorn.tyler@sysbot.lu.se

Från SBT-redaktionen

Denna gång håller du i en något tunnare SBT, men 
i gengäld innehåller den ganska många bilder. Detta 
är bl a en försiktighetsåtgärd för att förhindra att 
manusen tar slut längre fram. Högen av tryckfärdiga 
manus i redaktionsskåpet börjar nämligen bli oroande 
liten. Än finns det alltså något kvar, men jag vill 
gärna ha in nytt material.

De förändringar i SBT:s utformning som genom
fördes tidigare under året har i tagits emot väl. Jag 
måste här passa på att tacka för trevliga brev från 
några läsare. Det var längesedan jag fick så mycket 
positiv respons. Några har också påpekat detaljer 
som kunde förbätttras, så några detaljer har jag ändrat.

SBT fick tidigare ofta kritik för att den innehöll 
för mycket av alldeles för liten stil. Jag har redan 
tidigare minskat användandet av småstil, men i ett 
fall fick detta oönskade effekter. Flera läsare har 
nämligen påpekat att när figurtexterna blev större, 
blev de också svåra att skilja från brödtexten. Från 
och med detta nummer har därför figurtexterna satts 
i fet kursiv. Visst blev det bättre?

Helst borde man kanske få bort småstilen, fast i 
referenslistorna och de engelska sammanfattningar
na kommer den nog att leva kvar. Fortfarande plockar 
jag fram den då och då när utrymmet kniper, fast 
nästan bara i tabeller och lokalförteckningar. Den 
observante kan ser t ex att småstil inte används för 
rapporten från Botanikdagarna i detta häfte.

En annan ändring gäller den information som ges 
i samband med den engelska sammanfattningen i 
uppsatsernas slut. Denna har tills vidare ändrats i 
enlighet med den norm som tycks gälla för att upp
satserna skall tas upp i Biological Abstracts (databas 
som används flitigt då man gör litteratursökningar). 
Jag vill dock gärna att de läsare som närmare känner 
till kraven på denna information hör av sig.

Slutligen: även om jag har sett tecken på ett ökat 
brevinflöde från läsarna, så vill jag gärna ha mer 
brev. Berätta vad som är bra och dåligt. Jag blev så 
glad när jag fick läsa att SBT: s nya skepnad gillades, 
så nu tål jag nog en del negativ kritik också!

Redaktören



Kommentarer om brudkullan 
och dess ursprung

MIKAEL HEDRÉN

Studier av variation i allozymer bekräftar den ursprungliga hypotesen 
om att brudkullan uppkommit genom hybridisering mellan brudsporre 
och brunkulla. Frågan om dessa orkidéers släktesindelning är emellertid 
problematisk, argumentfinns både för och emot ett utvidgat Gymwååema.. 
Här anbefalles en konservativ hållning, alltså att man tills vidare 
behåller indelningen i skilda släkten, med brudsporren i Gymnadenia, 
brunkullan i Nigritella och brudkullan i Gymnigritella.

Brudkullan är onekligen vacker, 
men hur skall den klassificeras? 

Gymnigritella runei. Foto Olof Rune 
(Ly lpm, Hemavan, odlad).
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För tio år sedan beskrev Herwig Teppner och 
Erich Klein Gymnigritella runei, en för Sverige 
endemisk orkidé (Teppner & Klein 1989). Arten 

antogs ha uppkommit ur hybriden mellan brunkulla 
Nigritella nigra och brudsporre Gymnadenia conop- 
sea och kom att på svenska kallas brudkulla.

Stefan Ericsson publicerade nyligen en uppsats i 
SBT där han gav mer bakgrundsinformation och 
diskuterade brudkullan ur skilda synvinklar (Ericsson 
1997). Bland annat ställde han sig tvivlande till hypo
tesen att brudkullan skulle vara av hybridursprung. 
Som en annan möjlighet föreslog han att brudkullan 
kunde ha uppkommit ur typiska arter av Nigritella, 
utan inblandning av brudsporre.

Släktskapsförhållanden studeras

Jag har nu inlett ett samarbete med Herwig Teppner 
och Erich Klein i Österrike om släktskapsförhållanden 
inom släktet Nigritella i Europa. Teppner och Klein 
har i en serie uppsatser publicerat uppgifter om 
kromosomtal, embryologi, morfologisk variation, 
blomfärgämnen och ekologi, och därtill beskrivit ett 
flertal nya taxa inom släktet (Klein 1996, Klein & 
Drescher 1996, Teppner 1996, Teppner & Klein 
1985a, 1985b, 1989, 1990, 1993, 1998, Teppner & 
Ster 1996, Teppner m fl 1994).

Inledningsvis har jag analyserat ett material av 
Nigritella, Gymnadenia och vissa hybrider mellan 
släktena för variation i s k allozymer. Materialet 
representerar flertalet av arterna inom Nigritella i 
Centraleuropa. Jag har även haft möjlighet att ana
lysera ett mindre material av brudkulla och brunkulla 
från Skandinavien. Allozymerna använder jag som 
genetiska markörer för att få fram information om 
släktskapsförhållanden mellan arter, och variations- 
mönster inom arter. Eftersom allozymerna inom 
Nigritella inte varierar riktigt så mycket som vi hade 
hoppats, kommer vi för att få mer detaljerad infor
mation att gå vidare med en metod som bygger på 
direkt studium av DNA. Trots detta har vi fått svar 
på några frågeställningar, och är nu i färd med att 
bearbeta våra insamlade allozymdata. Slutsatserna 
kommer vi så småningom att publicera i någon 
internationell botanisk tidskrift. Jag vill här bara 
kortfattat redovisa några resultat som berör de skandi
naviska arterna.

Till de mer intressanta resultaten hör att brudkullan 
verkligen tycks ha uppkommit ur hybriden mellan 
brunkulla och brudsporre såsom ursprungligen före
slogs av Teppner & Klein (1989). Jag förklarar här 
mer utförligt hur vi kunnat dra denna slutsats. Jag

kommenterar också några av de uppgifter som Stefan 
bygger sin alternativa hypotes på, och diskuterar 
vidare huruvida släktet Gymnadenia bör avgränsas 
så att det även omfattar medlemmar av Nigritella 
och Gymnigritella. Jag väljer att i uppsatsen avgränsa 
Gymnadenia snävt och bibehåller tills vidare Nigri
tella och Gymnigritella som egna släkten.

Allozymer röjer brudkullans hybridursprung

Släktet Nigritella är ett polyploidkomplex med diplo
ider, en triploid, flera tetraploider, samt en penta- 
ploid (med kromosomtalen 2n = 40, 60, 80, respek
tive 100). Alla arter i släktet med fler än 40 kromo- 
somer benämner jag fortsättningsvis kollektivt för 
polyploider.

Varken brunkullan eller brudkullan tycks ha nå
gon sexuell förökning, utan de förökar sig genom 
frö som bildas på asexuell väg. Däremot förökar sig 
brudsporren sexuellt. Brunkullan är tydligen en tri
ploid med kromosomtalet 2n = 60, medan brudkullan 
är en tetraploid med 80 kromosomer. Brudsporren 
är i vårt område en diploid med 40 kromosomer.

Man kan anta att arter med högt kromosomtal har 
uppkommit ur arter med lägre kromosomtal. Om nu 
de diploider som gav upphov till arterna med högre 
kromosomtal hade specifika allozymer, och dessa 
diploider stod nära de diploider som finns idag, kan 
man förvänta sig att finna dessa specifika allozymer 
också hos polyploiderna. Om däremot polyploidcrna 
har allozymer som inte förekommer hos dagens 
diploider antyder detta att polyploiderna kan ha 
ursprung ur diploider som var annorlunda dagens.

Generellt har Nigritella en liten variation i allo
zymer. Vid de flesta allozymloci förekommer alleler 
som är gemensamma och vanliga hos flertalet av 
släktets arter och f ö också inom Gymnadenia, där 
jag undersökt både brudsporre och luktsporre G. 
odoratissima. Vid allozymlocuset Tpi-I förekommer 
emellertid en allel som är gemensam för brudkulla, 
brunkulla och dess mellaneuropeiska motsvarigheter 
Nigritella nigra ssp. austriaca och ssp. iberica (före
kommer hos alla undersökta individ), men som inte 
påträffats hos några andra arter inom Nigritella. På 
motsvarande sätt förekommer en allel i Skd hos alla 
undersökta individ av Gymnigritella runei och Gymna
denia conopsea, men inte hos några undersökta 
arter av Nigritella. Därutöver förekommer ett elektro- 
foretiskt mönster vid enzymsystemet AAT som är 
additivt och som antyder att brudkullan har hybrid
ursprung, men jag har inte lyckats tolka variations- 
mönstret vid AAT i genetiska termer.
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Sammantaget ger dessa observationer ett starkt 
stöd för att brudkullan uppkommit ur den föreslagna 
hybriden. Jag ser heller inget skäl till att den skulle 
ha uppkommit i något annat geografiskt område än 
i Skandinavien ungefär där den förekommer idag. Den 
alternativa hypotes som presenterades av Ericsson 
(1997), att brudkullan kunde ha uppkommit ur okända 
diploida föräldraformer inom Nigritella, är svår att 
förena med elektroforetiska data.

Varför är inte brudkullan intermediär?

Hybrider förväntas i allmänhet inta en morfologisk 
mellanställning mellan sina föräldraarter (Anderson 
1949). När det gäller brudkullan har såväl Hansson 
(1992) som Ericsson (1997) kommenterat att den är 
anmärkningsvärt lik brunkullan, även om man tar 
hänsyn till att den till 3/4 härstammar från brunkulla 
och endast till 1/4 från brudsporre.

Det kan emellertid finnas flera skäl till att en 
hybrid inte ser ut som förväntat. A ena sidan kan s k 
heterosiseffekter medföra att hybriden generellt sett 
blir anmärkningsvärt storväxt, och att den i enskilda 
karaktärer kan överträffa båda föräldrarna i storlek. 
A andra sidan kan hybriden påverkas av genetiska 
störningar som bidrar till att vissa organ inte utvecklas 
normalt och att vissa karaktärer därmed understiger 
föräldrarnas i storlek. Även om en hybrid kan för
väntas vara mer eller mindre intermediär mellan sina 
föräldrar sett till ett genomsnitt av alla karaktärer, 
kan därför vissa enskilda karaktärer mycket väl visa 
sig avvika. Vidare är det väl känt att hybrider som 
uppstår till följd av upprepad hybridisering från 
samma två föräldrataxa, kan se olika ut från gång till 
gång de uppstår. Sådan hybridisering är känd t ex 
inom orkidésläktet Dactylorhiza, där man på vissa 
lokaler har en variation som kan tolkas som att det 
uppstått hybridsvärmar, trots att hybriderna i själva 
verket är primärhybrider (Hedrén 1996).

Apomixis ger ringa genetisk variation

Alla undersökta individ av brudkulla, sammanlagt 
30 stycken från två populationer, var genetiskt lika 
(fixerade mönster vid 10 allozymloci). Detta överens
stämmer väl med embryologiska observationer redo
visade av Teppner & Klein (1989), och visar att 
arten är en apomikt. Inte heller N. nigra ssp. nigra 
visar någon genetisk variation (16 undersökta individ 
från en population), vilket också är i överensstäm
melse med ett apomiktiskt förökningssätt.

Ordförklaringar
Allel. Alternativt anlag vid ett givet locus på någon 

kromosom. En diploid organism (med två kromo- 
somuppsättningar) kan ha två lika alleler vid ett 
givet locus och är i så fall homozygot, eller olika 
alleler vid ett givet locus och är i så fall heterozygot.

Allopolyploid. En polyploid organism som upp
kommit genom hybridisering, och som därmed 
kommer att innehålla något olika kromosomupp- 
sättningar. 1 det fall allopolyploiden är sexuell 
förekommer inget utbyte av genetiskt material 
mellan de olika kromosomuppsättningarna vid 
meiosen och de olika uppsättningarna kommer 
att leva vidare, sida vid sida, även i senare genera
tioner.

Ållozym. Alternativa former av ett enzym som har 
samma funktion, men som kodas av olika alleler 
vid ett locus.

Allozymlocus (pl. allozymloci). Ställe på en kromo
som som bär anlag för ett enzym av vilket det kan 
finnas olika former, allozymer.

Apomixi. Könlös förökning, antingen vegetativ då 
delar av en växt sprids och ger upphov till nya 
individ, eller genom blomman då frön bildas på 
asexuell väg. Förekommer hos apomiktiska orga
nismer.

Autopolyploid. En organism med fler än två kromo- 
somuppsättningar, men där kromosomuppsättning
arna är lika varandra. I en sexuell autopolyploid 
kan en kromosom utbyta genetiskt material med 
vilken annan motsvarande kromosom som helst 
under meiosen och man kan få en fri utklyvning 
av olika egenskaper i avkomman.

Elektroforetiskt mönster. Det bandmönster som fram
träder hos ett individ då man färgar en gel där man 
separerat enzymer efter vandringshastighet i ett 
spänningsfält för ett givet enzymsystem. De band 
som framträder kan härröra från ett eller flera 
loci.

Genom. Den samlade arvsmassan hos en organism.
Heterosiseffekt. En effekt som innebär att ett individ 

som är heterozygot vid en stor del av sina loci 
också får en kraftig tillväxt och storlek.

ITS-sekvenser (Internal Transcribed Spacer). Sekven
ser från vissa regioner av icke-kodande DNA i 
kärnan. Dessa regioner skiljer olika gener för 
ribosomalt RNA från varandra och har under 
90-talet använts i stor utsträckning främst för 
släktskapsstudier på medelhög och relativt låg 
nivå (släktskap mellan familjer, släkten och i 
vissa fall arter).

Polyploid. En organism med fler än två kromosom- 
uppsättningar.
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Nigritella nigra. Foto Ingmar Holmåsen (Hrj, Ramundberget).

Brunkulla.

Ursprunget till polyploida Nigritellor
Det finns inga belägg för att autopolyploidi skulle 
vara vanlig inom Nigritella. Ericsson skriver med hän
visning till Delforge (1995) att tetraploida Nigritella 
kan ha uppkommit genom autopolyploidi, dvs genom 
att kromosomtalet på något sätt fördubblats hos en 
diploid föräldraform. Såvitt jag kan förstå avser 
detta den tetraploida rödblommiga N. rubra (= N. 
miniata), om vilken Delforge skriver att den troligen 
uppkommit genom autopolyploidi ur den diploida, 
brunblommiga N. rhellicani. Delforges utsaga blir 
obegriplig genom att han samtidigt skriver att dessa 
två utgör extremerna av variationen inom släktet, och 
att övriga arter faller mellan dessa bägge extremer. 
Han refererar heller inte till några andra data som 
stödjer hypotesen, varför jag inte finner skäl att fästa 
någon tilltro till Delforges hypotes. När det gäller Af. 
nigra, i vilken alltså den nordiska brunkullan ingår, 
skriver Teppner & Klein (1990) att den visserligen 
liknar N. rhellicani i många avseenden, men att N.

Gymnigritella runei. Foto Olof Rune (Ås lpm, Ransaren).

Brudkulla.

nigra trots detta inte bör uppfattas som en autopoly- 
ploid.

Allozymstudierna visar att det finns minst en allel 
hos Nigritella nigra som inte påträffats hos N. rhelli
cani, samtidigt som det hos N. rhellicani finns ett 
flertal alleler som inte påträffats hos N. nigra. N. 
rhellicani är dock en sexuell art, varför inte alla 
individer har samma uppsättning allozymer. Det 
finns därför inget som motsäger att någon form av 
N. rhellicani skulle kunna ingå i N. nigra. Däremot är 
det troligt att någon annan art också ingår i N. nigra, 
och att arten följaktligen inte är någon autopolyploid. 
Brudkullan är inte heller någon autopolyploid, efter
som den bildats ur hybriden mellan brunkulla och 
brudsporre.

Nigritella nigra i Centraleuropa
Läser man Teppner & Klein (i 985) kan man kanske 
få intrycket att den art som står närmast vår brunkulla 
är den diploida centraleuropeiska art som senare 
givits namnet Nigritella. rhellicani (Teppner & Klein
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Gymnadenia conopsea. Foto I. Holmåsen (T lpm, Vilgesgierdu).

Brudsporre.
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1990). Emellertid framgår av Teppner & Klein (1990) 
att N. nigra även förekommer i Alperna, där före
trädd av den tetraploida ssp. austriaca. Senare har 
ytterligare en tetraploid underart beskrivits, ssp. ibe- 
rica (Klein & Drescher 1996), med utbredning i 
Pyrenéerna och Massif Central i Frankrike (Teppner 
& Klein 1998).

Allozymdata visar att den triploida ssp. nigra och 
de tetraploida underarterna är genetiskt mycket lika 
varandra. Skillnaden ligger i dosskillnader så att 
tetraploiden vid varje allozymlocus har ytterligare 
en allel som är vittspridd inom Nigritella. Den tetra
ploida ssp. austriaca kan således ha uppkommit 
genom att en triploid form hybridiserat med någon 
av diploiderna (gissningsvis genom att triploiden 
bildat en viss mängd oreducerat pollen), t ex någon 
form liknande N. rhellicani, och därigenom tillförts 
ytterligare 20 kromosomer. Den triploida ssp. nigra 
kan hursomhelst knappast ha uppkommit ur de tetra
ploida underarterna, och det är en intressant fråga 
var vår underart tillbringat senaste istiden.

Släktesavgränsningen är ej avgjord

Ericsson argumenterar i sin artikel för att brudkulla 
och arterna inom Nigritella bör föras över till ett 
utvidgat Gymnadenia. Av det följande framgår att 
en sådan sammanslagning inte är självklar, men att 
det trots allt finns ett argument som stödjer Erics
sons uppfattning.

Pridgeon m fl (1997) och Bateman m fl (1997) 
har undersökt europeiska markorkidéer inom Orchi- 
doideae-Orchidinae och byggt fylogenetiska träd 
baserade på ITS-sekvenser. Bland flera intressanta 
och väl underbyggda resultat kan nämnas bl a att 
släktet Orchis, så som det tidigare uppfattats, tydli
gen består av tre obesläktade grupper, och att vissa 
arter därför bör föras över till Anacamptis eller 
Neotinea.

Man anser även att Nigritella bör slås ihop med 
Gymnadenia, en åsikt som bygger på tre studerade 
individ, ett vardera av G. conopsea ssp. borealis, G. 
conopsea ssp. conopsea och Nigritella nigra. Dessa 
tre exemplar relateras till övriga studerade taxa som 
kan sägas utgöra en ”utgrupp”. Vad man funnit är 
att ena representanten av brudsporre, ssp. borealis, 
grupperar sig med Nigritella nigra, i stället för med 
den andra brudsporren, ssp. conopsea, som man 
hade kunnat vänta sig. Av detta resultat dras slut
satserna att man 1) ser det nödvändigt att slå ihop 
Nigritella med Gymnadenia och 2) ser sig tvingade 
att behandla de två underarterna av brudsporre som 
skilda arter.

Enligt min uppfattning antyder de nämnda under
sökningarna en intressant möjlighet, men de är full
komligt otillräckliga för att förkasta grundhypotesen, 
baserad på morfologiska och andra data, att Gymna
denia och Nigritella är monofyletiska systergrupper:
• För det första bör fler arter, populationer och 

individ studeras av båda släktena. Pridgeon m fl 
(1997) fann ett måttligt antal mutationer som skilde 
de tre individen från varandra. Det är dock fullt 
möjligt att man har en variation i ITS-sekvenser 
mellan individer av en art som är jämförbar med 
variationen i andra nukleära gener, även om det 
finns en mekanism beskriven som jämkar ihop 
olika kopior av ITS inom individ. Ett urval av tre 
andra individ skulle därmed kunna ge upphov till 
andra hypoteser för släktskap mellan Nigritella 
och Gymnadenia.

• För det andra behöver inte den fylogenetiska hypo
tes man får fram av att studera en viss gen, exakt 
spegla utvecklingshistorien för de organismer som 
bär genen. På grund av parallella mutationer i 
olika utvecklingslinjer, återmutationer till mer ur
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sprungliga karaktärstillstånd, eller bibehållna eller 
slumpvis fixerade polymorfismer, kan den fylo- 
genetiska hypotes som bäst sammanfattar utveck
lingen för en given gen skilja sig från motsvarande 
hypoteser baserade på studier av andra gener inom 
samma material. Andra delar av genomet än ITS 
behöver alltså också studeras.

• Slutligen, när det gäller frågan om artstatus för de 
båda underarterna av brudsporre, måste man natur
ligtvis undersöka i vilken mån de är morfologiskt 
avgränsade från varandra, och diskutera ett morfo
logiskt mönster mot bakgrund av andra faktorer, 
som utbredning, ekologi, graden av genflöde, eller 
för all del variation i enskilda genetiska karak
tärer.

Sammanfattningsvis bekräftar Pridgeon m fl (1997) 
att släktena står nära varandra. Detta ger dock i sig 
inget skäl att slå ihop dem. Vad gäller deras morfo
logiska avgränsning, sammanfaller tydligen flera 
karaktärer så att en absolut uppdelning är möjlig, 
och Gymnadenia och Nigritella förefaller lika väl 
skilda som många andra väl etablerade släkten inom 
växtvärlden. Den morfologiska variationen ger alltså 
inte heller argument för att släktena med nödvändig
het måste slås samman till ett enda.

Det starkaste stödet för Ericssons uppfattning att 
släktena bör slås samman bygger trots allt på det 
förhållande som han själv ställer sig tveksam till, 
nämligen att brudkullan med största sannolikhet 
bildats som hybriden mellan brunkulla och brud
sporre.

Jag är enig med Ericsson om att brudkullan bör 
uppfattas som en självständig art. Även om den 
förökar sig genom apomixi, och arten därmed kan 
sägas utgöra en enda klon, har den förmåga att 
reproducera och sprida sig helt oberoende av föräldra- 
arterna.

Parafyletiska släkten - ett problem

Brudkullans status som självständig art ger emellertid 
upphov till ett problem. Moderna systematiker vill 
gärna gruppera arter så att de släkten de ingår i blir 
monofyletiska, dvs att ett släktes arter har ett gemen
samt ursprung, och att alla de arter en gemensam 
stamform givit upphov till också ingår i släktet. Om 
man nu skiljer ut brudkullan i ett eget släkte Gym- 
nigritella, frångår man denna princip: både Gymna
denia och Nigritella blir parafyletiska. De har i 
vardera fallet visserligen utvecklats ur en gemensam 
stamform, men alla arter som härstammar ur stam

formen ingår inte i släktena, eftersom brudkullan 
inte finns med.

Det finns flera sätt att hantera detta problem. 
Förespråkare för ett monofyletiskt artbegrepp skulle 
kanske välja att avfärda brudkullan som en hybrid 
som man inte behöver inordna i ett taxonomiskt 
system. Ett sådant synsätt blir dock orimligt om man 
betänker att en stor del av jordens flora består av 
växter som är allopolyploider och som direkt upp
kommit till följd av hybridisering.

Ett bättre sätt blir i så fail att slå samman släktena 
till ett utvidgat Gymnadenia så som Ericsson före
slagit, så att Gymnadenia blir monofyletiskt. Man 
kan dock, från såväl praktiska som teoretiska ut
gångspunkter, resa invändningar mot principen att 
hybridiserande arter tvunget ska tillhöra samma släkte. 
En fråga är t ex vilken grad av fertilitet eller själv
ständig spridningsförmåga som skall krävas av en 
hybrid för att den ska knyta samman förädraarterna 
till ett och samma släkte. Kanske bör krav på mono- 
fyli endast baseras på släktskapsförhållandena mellan 
diploida, sexuella arter.

En annan fråga gäller på vilka taxonomiska nivåer 
en princip av monofyli ska gälla. Om man t ex 
hävdar att två ännu levande arter som hybridiserat 
och givit upphov till en ny art bör tillhöra samma 
släkte, skulle man kunna föra resonemanget ett steg 
vidare och hävda att de två föräldrarna och deras 
hybrid borde tillhöra samma art. Därigenom skulle 
inte bara släktet, utan även arten, avgränsas så att 
den blev monofyletisk. Ett sådant synsätt skulle 
dock leda till att former som är morfologiskt distinkta, 
och genetiskt väl separerade från varandra genom 
korsningsbarriärer, skulle betraktas som tillhörande 
samma art. Detta skulle bryta mot den traditionella 
principen att namnge morfologiskt urskiljbara enheter 
som just arter.

Ytterligare ett problem med släktnamnet Gym- 
nigritella som Ericsson nämner, är att det ursprung
ligen uppställts att rymma hybrider mellan Gymna
denia och Nigritella och inte självständiga arter. 
Detta är dock ett taxonomiskt problem som bör lösas 
oberoende av systematiska principer.

l ills vidare: behåll Nigritella och Gymnigritella

Sammanfattningsvis finns det argument både för 
och emot en utvidgning av Gymnadenia till att om
fatta även Nigritella (och Gymnigritella), och jag 
tycker ingalunda att frågans lösning är självklar. Det 
är bra att uppsatser baserade på DNA-studier får 
genomslag bland en bredare krets botanister, men de 
data som presenteras av Pridgeon m fl (1997) antyder



bara möjligheten att Nigritella kan ha utvecklats ur 
Gymnadenia. Vad gäller förekomsten av en hybrid
art, brudkullan, bör man beakta att arten är en apo- 
miktisk polyploid.

Tills vidare vill jag anbefalla ett mått av sund 
konservatism. Det har utvecklats en tradition i skandi
naviska och många andra floror att behandla Nigri
tella som ett självständigt släkte. Detta synsätt delas av 
Teppner och Klein som studerat Nigritella ingående. 
Det finns för närvarande inga tvingande skäl att 
frångå denna tradition. Olyckligtvis har Pridgeon 
m fl (1997) och Bateman m fl (1997) satt igång en 
pendel som säkert kommer att slå fram och tillbaka, 
och som kommer att skapa förvirring i namnskicket. 
Till det mer absurda hör att Teppner och Klein nu 
känt sig tvungna att kombinera om alla de arter de 
beskrivit inom Nigritella till Gymnadenia, trots att 
de själva är motståndare till en sådan behandling 
(Teppner & Klein 1998).
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Hedrén, M. 1999: Kommentarer om brudkullan och 
dess ursprung. [Comments on Gymnigritella runei 
(Orchidaceae) and its origin.] Svensk Bot. Tidskr. 
93: 145-151. Uppsala. ISSN 0039-646X.

The tetraploid Scandinavian endemic Gymnigritella runei 
Teppner & Klein (Orchidaceae) has been characterized for 
allozyme patterns and compared to other related taxa in 
Gymnadenia and Nigritella. All examined individuals of 
G. runei were identical at the ten investigated allozyme 
loci which is in accordance with apomictic reproduction. 
Allozyme data support the hypothesis that G. runei has 
arisen by hybridization of Nigritella nigra ssp. nigra and 
Gymnadenia conopsea. All enzyme systems examined in 
G. runei show the additive pattern of alleles present in the 
two putative parental taxa. G. runei contains at least one 
allele that is otherwise confined to Nigritella nigra, and at 
least one allele that is confined to Gymnadenia. Dosage 
differences agree with the hypothesis that G. runei (tetra
ploid) has arisen by fusion of an unreduced gamete from 
Nigritella nigra ssp. nigra (triploid) with a normal, reduced 
gamete from Gymnadenia conopsea (diploid). The triploid 
apomict Nigritella nigra ssp. nigra, which is confined to 
Scandinavia, is apparently closely related to the tetra- 
ploids ssp. austriaca and ssp. iberica of continental Europe, 
sharing with them at least one rare allele that has not been 
found in any other member of the genus. The allozyme 
patterns found in polyploid Nigritella give no support to 
the idea that autopolyploidy is common in the genus. The 
main argument for an amalgamation of Nigritella and 
Gymnadenia would reside in the existence of an inde
pendent taxon, Gymnigritella runei, that has arisen by 
hybridization from members of the two different genera.

Mikael Hedrén. Institutionen för systematisk botanik, Lunds Universitet, Ö. Vallgatan 18-20, SE-223 61 Lund.
e-post: mikael. hedren @ sysbot. lu. se
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Oumbärlig tvådelad artfaktabok över kärlväxter
Rödlistade kärlväxter i Sverige - Artfakta
Under redaktion av Mora Aronsson. ArtDatabanken, 
SLU, Uppsala, 1999. ISBN 91-88506-19-3 (häftad). 
Två volymer, sammanlagt 875 sidor.

Den efterlängtade artfaktaboken om rödlistade kärl- 
växer har nu utkommit i två volymer, till glädje för 
alla floraväktare och väl förmodligen de flesta som 
ägnar sig åt botanik. Boken är tillägnad Nils Dahl- 
beck, som säkerligen skulle ha glatt sig.

Artfaktaboken behandlar de 445 kärlväxttaxa som 
rödlistats i Sverige. Varje taxon behandlas efter en 
given mall, med underrubrikerna Beskrivning, Utbred
ning och status, Ekologi, Hot, Åtgärder, Övrigt och 
Litteratur. Texterna har skrivits av de som känner väx
terna bäst, och ett stort antal författare är inblandade. 
Av en not framgår det vem som skrivit eller reviderat 
varje text, och när detta gjordes. Man kan skönja en 
viss skillnad i framställning mellan olika författare, 
men sammanfogningen har lyckats väl; skillnaderna 
beror nog i många fall på att verklig kunskap kan 
vara svår att uppbringa.

Till skillnad från motsvarande böcker över krypto
gamgrupper, saknas bilder helt i boken. Detta är bra! 
Det finns så bra bilder på dessa växter i annan 
litteratur så den lyxen kan man vara utan.

Det mest spännande i boken är nog att varje taxon 
har fått en utbredningskarta där samtliga kända fynd 
markerats, i de flesta fall med urskiljande av mer 
recenta observationer. Även om kanske inte 100 % 
av prickarna hamnat precis rätt, så är hästjobbet 
bakom dessa kartor värt ett erkännande. Aldrig tidigare 
har en så omfattande uppsättning goda utbrednings- 
kartor, baserade på verklig kunskap, publicerats över 
landets kärlväxter. Skillnaden mot t ex ”Hulténs 
atlas” är att varenda liten kartprick kan spåras till 
en uppgift i en databas - otroligt!

Artfaktaboken är naturligtvis en färskvara. Floran 
förändras ständigt, och ny tkunskap tillkommer. Nya 
upplagor kommer så småningom att ersätta denna 
artfaktabok, varför det är extra angeläget att alla 
botanister tar del av innehållet redan nu. ArtData
banken tar gladeligen emot kommentarer och tillägg.

Beställ boken direkt från ArtDatabanken för 300 
kronor: SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 
Uppsala. Tel 018-67 11 00, fax 018-67 28 54. Du 
kan även snegla på artfaktabladen på http://www. 
dha.slu/se, och läsa om ArtDatabankens övriga pub- 
likationer på http://www.dha.slu.se/bocker.htm
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Klådris Myricaria germanica 
- vinnare och förlorare

STEFAN ERICSSON

Klådris är på inånga vis en särling. Redan utbredningen är unik: i Sverige 
finns den naturligt endast på älvsträder inom två vattensystem i Mellan- 
norrland. Dessa förekomster har decimerats starkt, men i stället dyker den 
upp där man minst anar det, t ex på flera lokaler inom Västerbottens län.

Kiådriset är en tuff särling. Den föredrar den forna älv
bottnens karga stenar framför andra växters sällskap. 
Myricaria germanica. Foto Maud Sjöberg (Vb, Norsjö sn 1999).

■ *
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K lådris Myricaria germanica är en upp till 2 m 
hög buske som är väl anpassad till älvstränder 
med snabb vattenföring och grovt Substrat. Grenarna 

är sega och böjliga, och hela busken viker lätt undan 
för den strida vårfloden. Vid högvatten med kraftig 
slamföring eller svår isgång kan de överjordiska 
delarna nötas bort utan att växten stryker med - nya 
skott skjuter fram när det lugnat sig.

Även om klådris verkar vara en tuffing, så har den 
en svaghet: den klarar inte konkurrens eller beskugg- 
ning. Om vegetationen blir för tät så försvinner den. 
Klådris är alltså en konkurrenssvag växt som befolkat 
en nisch som är för svår att bemästra för andra arter. 
Den kräver att lokalerna hålls öppna genom ständig 
störning, och i naturen utgörs denna störning av 
vattenflödet vid älvar.

Störning är också en viktig faktor vid etableringen 
av nya plantor. De grusörar eller stränder som klåd- 
riset vanligen växer på är ofta instabila, och möble
ras ofta om rejält av vårfloden. Grenar, ja t o m hela 
buskar, kan då lätt rycks iväg och spolas upp på 
lämpliga växtplatser nedströms.

Spridning sker också med hjälp av de hårpensel- 
försedda fröna vilka finns i de koniska kapslarna. 
Fröna är naturligtvis i huvudsak vindspridda, men 
vid väta fastnar de även lätt på kläder, förmodligen 
även på djur. Fröna liknar de hos viden Salix, och 
groningen sker också på liknande vis genom att 
fröna endast gror på fuktigt underlag och har mycket 
kortvarig groningsförmåga (Wistrand 1938).

Klådriset förr och nu
Klådris förekommer i Norden naturligt framförallt i 
Norge, med en avstickare över kölen i Mellannorr- 
land (karta i Mossberg m fl 1992). Den finns där i 
Indalsälvens och Ångermanälvens vattensystem inom 
Jämtland, Medelpad och Ångermanland.

I takt med utbyggnaden av älvarna har många 
lokaler dämts över. Klådriset klarar inte detta, utan 
försvinner. Arten kan dock nyetablera sig på störd 
mark kring kraftverken, framförallt på upplagsmassor 
eller i torrlagda älvfåror (Mascher 1978, 1990), men 
arten går ut om vegetationen sluter sig. Ett exempel är 
Hölleforsen i Fors sn i Jämtland, där strandrensning 
temporärt gynnat klådriset (Wikström 1991).

Även om människan lyckats radera ut det mesta 
av klådrisets naturliga habitat kring Indalsälven och 
Ångermanälven, så har vår verksamhet givit klådriset 
nya möjligheter. Arten kan nämligen dyka upp i 
torrlagda älvfåror, sprängsten och muddermassor en 
bra bit från de ursprungliga förekomsterna. Sprid
ningen kan ha skett med vinden, men klådris kan

också ha följt med som fripassagerare vid transporter. 
Ibland kan den stå kvar länge på sådana lokaler, t ex 
har jag i många år kunnat hälsa på den i en vägskär- 
ning vid Storlien i Jämtland. I Härjedalen fanns den 
i alla fall 1991 fortfarande kvar på en grusyta som 
schaktades i samband med vattenreglering i början av 
1970-talet (Danielsson 1994), även om en minsk
ning börjat skönjas. De etablerade förekomsterna på 
Öland och Gotland, och de mer efemära i Skåne och 
Östergötland kanske har annat ursprung.

Nu även inom Västerbottens län

Klådriset saknades länge på listan över länets växter. 
Sedan 1993 har dock fyra fynd gjorts, och dessa 
presenteras här. Belägg från lokalerna 2, 3 och 4 
kominer att placeras i herbarium UME.

1. Lycksele lappmark, Malå, Laxselet ca 500 m 
NN V Långtjärnens O-ände 12 km uppströms Brytfors- 
dammen i Skellefteälven, 19.VI 1.1993 Maria Dan
vind & Magnus Svedmark (Rikets nät 72523 16465). 
- Se Ericsson 1993.
Första fyndet i Ly lpm. Två ganska stora, blommande 
buskar på grovt substrat intill den grävda kanal där Skel- 
lefteälvens vatten numera går. Växtligheten i övrigt var 
sparsam eftersom ”stranden” vid tillfället endast var några 
år gammal. Fjällnejlika Lychnis alpina förekom rikligt.

2. Åsele lappmark. Dorotea, grustag vid grusvägen 
på N-sidan Onbäcken 2-3 km ovan utloppet i Ormsjön, 
9.VIII.1993 Anders Granström. - Se Ericsson 1993. 
Första fyndet i Ås lpm. En liten, blommande buske.

Ly lpm

Lokaler för klådris Myricaria germanica i Väster
bottens län.
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Myricaria germanica. Foto Maud Sjöberg (Vb, Norsjö sn 1999).

Klådriset har etablerat sig i skydd av en sten, och de sega grenarna har formats av strömmen. Hela 
plantans fysionomi skvallrar om det forsande vårvattnets riktning.

3. Åsele lappmark, Vilhelmina, vid Gråtanåns samman- 
flöde med Vojmån [= Bredselets utlopp 700 m SSV 
vägkors mot Gråtanliden] (Rikets nät 71953 15459), 
1996 Lars Lundgren. - Se Ericsson 1998.
Lokalen besöktes av mig och Ragne Gustavsson 28 juli 
1998. Klådriset växer här både på grusörar i vattnet och 
på grusiga stränder. Några ex fanns även i skadade strand- 
brinkar flera meter ovanför vattenlinjen. Beståndet är 
stort, säkerligen finns här över 100 buskar, men eftersom 
vattenståndet 1998 var extremt högt kunde de inte räknas. 
Vid Vojmåns norra strand kunde vi t o m se många stora 
buskar vaja med strömmen långt nere under vattenytan! 
De största buskarna är säkerligen mycket gamla.

4. Västerbotten, Norsjö, holme i Skellefteälvens torr
fåra NO Brännberget, ca 2 km N Nedre Maursele, 
4.VIII. 1999 (Rikets nät 72306 16687) Stefan Ericsson.
Första fyndet i Vb. Ett väl samlat bestånd av ett 10-tal 
äldre buskar fanns ca 100 m ovanför holmens ”nedre” 
spets. Nedströms på holmen fanns ett stort antal yngre 
plantor, men på ”fastlandets” stränder eftersöktes klådris 
förgäves. Holmen är låg och består till största delen av 
grova, runda stenar. Den har fordom utgjort bottnen i ett 
forsparti, men älven leds numera en annan väg. Antagli

gen släpps här tidvis en hel del vatten; vegetationen är 
ännu förvånansvärt öppen. Floran i övrigt är rätt märklig: 
stora ytor domineras helt av lapsk getväppling Anthyllis 
vulneraria ssp. lapponica. Knutnarv Sagina nodosa och 
fjällnejlika Lychnis alpina är också vanliga. De båda 
senare dyker ofta upp efter kraftverksbyggen, medan get- 
väpplingen hänger samman med förekomster på sandhedar 
i detta kalkrika område. I övrigt kan nämnas rörflen Pha- 
laris arundinacea och små ex av jolster Salix pentandra.

Populationerna på lokalerna 3 och 4 ger intryck av 
att vara livskraftiga. Eftersom Vojmån ingår i Anger- 
manäl vens vattensystem är det inte uteslutet att lokal 
3 är en naturlig förekomst, även om det verkar 
troligast att arten inkommit i samband med bygget 
av Vojmsjödammen. Beståndet på lokal 4 är ännu 
litet, men de tillfälliga vattenflöden som förekommer 
där kan räcka för att säkra fortlevnaden. Några spår 
av schaktning finns ej, så förekomsten är förmodligen 
ett resultat av spridning från en spridningskälla högre 
upp. Lokal 1 1 igger ca 40 km uppströms lokal 4, men 
förmodligen finns oupptäckta bestånd däremellan.
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Anthyllis vulneraria ssp. lapponica. Foto Maud Sjöberg (Vb, Norsjö sn 1999).

På klådrisets holme i Skellefteälven norr om Nedre Maursele är lapsk getväppling den talrikaste växten. 
Här måste det ha lyst gult tidigare på sommaren.

Antagligen förekommer den även på älvens andra 
sida (och därmed inom Norrbottens län).

Om vegetationen på lokalerna 3 och 4 ej sluter 
sig kan nog klådriset etablera sig permanent. Detta 
förutsätter att den återkommande störningen bibe
hålls. Jag har ej sett lokal 1, men från beskrivningen 
verkar någon fortsatt störningsfaktor ej finnas. På 
lokal 2 har klådriset säkerligen ingen framtid.

Utvecklingen vid Skellefteälven bör följas upp 
och en noggrannare inventering företas (stränderna 
har ej inventerats i detalj efter de senaste utbyggna
derna). Om arten etablerar sig här finns risken att den 
spontant sprider sig till kringliggande outbyggda 
vattendrag, t ex Malån, Byskeälven och Vindelälven.
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In Sweden, Myricaria germanica occurs naturally only 
along a few rivers in the north-central parts. Many locali
ties are now destroyed by river regulation. The species 
may flourish for a while on disturbed ground, and even 
spread to new sites, but if the vegetation closes it will 
dissapear. After 1993 it has been found on four localities 
in the county of Västerbottens län (first records for Väster
botten, Åsele lappmark and Lycksele lappmark). Three of 
these localities are on disturbed ground below dams, and 
Myricaria might become permanently established on two of 
them. The fourth locality is a gravel pit.
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Något om kärrnycklarna Orchis palustris 
på Gotland 1991-1998

STIG HÖGSTRÖM

Kärrnycklar förekommer i Norden endast på Gotland. Den växer mest i agmyramas 
kantzon och har decimerats kraftigt genom dikning. Växtplatsen är dränkt under 
en stor del av året men torkar ut under sommaren. Om torkan sätter in redan 
under försommaren minskar bestånden. Bestånden återhämtar sig dock under 
våtare år. Åven på utdikade lokeder kan återväxt ske om förhållandena förbättras.
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18 juli 1996: kärrnycklarna blommar ; 
rikligt i Sävvät. Hablingbo sn.

Orchis palustris. Foto Bo Hammar.' v- V
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Under åren 1982-1990 inventerade jag årligen 
förkomsten av kärrnycklar Orchis palustris på 
Gotland. Antalet kärrnycklar höll sig de flesta år 

omkring 4 000 ex, men det fanns några toppår med 
upp till 8 000 ex och också ett riktigt bottenår på 600 
ex (Högström 1991). Vid bearbetningen av resultatet 
befanns att det förelåg ett klart statistiskt samband 
(korrelations-koefficienten r = 0,82) mellan antalet 
kärrnycklar och humiditeten under juni månad (be
räknad enligt Martonnes formel). Juni är den månad 
då skotten växer upp.

Minskning efter torka - återväxt efter väta

Efter 1990 avslutade jag min totalinventering, och 
höll nu bara ett öga på utecklingen. Med visst lugn 
följde jag variationen av antalet kärrnycklar i för
vissning om att det rörde sig om fluktuationer som 
naturen själv kunde klara. Men jag blev orolig då tre 
stora förekomster i Hablingbo (med kapacitet på 
över 4 000 ex) bara innehöll sammanlagt 17 ex 
sommaren 1993 efter två mycket torra försomrar.

Nu hade kanske gränsen nåtts för rotknölarnas 
förmåga att överleva. Det såg mycket ödsligt ut på 
de torra kärrängarna. Jag beslöt att följa bestånden 
för att se om knölarna hade torkat bort (vilket skulle 
innebära en mångårig rehabiliteringsprocess) eller 
om de hade överlevt i ett vilostadium, inväntade 
rätta betingelser, och då snabbt skulle skjuta skott.

Resultaten från mina räkningar framgår av tabell 
1. Det visade sig således att kärrnycklarna inte tagit 
någon skada på sikt på de två största lokalerna. På 
Krakvät ökade sedan antalet ytterligare, till en rekord
notering för denna lokal, nämligen 1 925 ex år 1998. 
Det blev den femte kärrnyckellokalen på Gotland i 
modern tid med över 1 000 ex under ett år.

Försvann efter dikning - återkom senare

Även en liten dikning kan ha stor inverkan på en 
kärrnyckelförekomst. Ett exempel på detta är en 
skogsvät söder om Sandväten, Hamra. Under åren 
1982-1987 ökade antalet varje år, från 57 till 551 ex. 
Denna trend bröts dramatiskt när ett dike strax intill 
fördjupades och den sandiga kärrnyckellokalen drä- 
nerades. Under min vinterkontroll i december 1988 
befanns samtliga kärrnyckellokaler på Gotland vara 
helt eller delvis täckta av vatten eller is, utom denna 
lokal. Frosten tog uppenbarligen de flesta under
jordiska skott. Antalet kärrnycklar följande tre år 
(1988-1990) blev 13, 8 och 0 ex.

Men diket slammade troligen igen och arten bör
jade återkomma, med en topp sommaren 1998, då

Tabell 1. Antal kärrnycklar Orchis palustris på tre lokaler 
i Hablingbo sn under 1993-1996.

År Sävvät Hägsarve Krakvät Summa

1993 7 3 7 17

1994 317 15 222 554

1995 988 34 268 1 290

1996 2 646 204 888 3 738

Tabell 2. Antal kärrnycklar Orchis palustris i Hägsarve 
kärräng i Hablingbo sn före och efter det att fårbete 
bedrevs 1998.

Datum Totalt antal Därav i hagen

Före fårbete
8 juli 1990 77 84 %

3 juli 1994 15 80 %

29 juni 1995 34 85 %

11 juli 1996 204 82 %

Efter fårbete
13 juli 1998 74 53 %

20 juli 1998 51 22 %

26 juli 1998 21 5 %

det blommade 350 ex (Stig Ekström, pers. medd.). 
Händelseförloppet visar på kärrnycklarnas livskraft 
när växtbetingelserna bara är delvis spolierade.

Missgynnas av fårbete

Under 1998 arbetade länsstyrelsen i Gotlands län 
med tre naturreservat i Hablingbo: Sävvät, Krakvät 
och Hägsarve kärräng. Här växer en stor del av norra 
Europas kärrnycklar. Inget bete har förekommit på 
dessa lokaler i modern tid.

Under remisstiden uppmärksammades jag av Elsa 
Bohus Jensen på att Hägsarveängen betades. Det 
visade sig att lokalen inhägnats med elstängsel, och 
att en flock på 8 gutefår betade på ett område på 
10—15 tunnland från början av juni till början av 
augusti 1998. På denna kärräng växer kärrnycklar 
till en mindre del också utanför stängslet i norr, 
vilket jag under en del tidigare inventeringar räknat 
separat, något som nu gav en möjlighet att studera
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Tabell 3. Antal kärrnycklar Orchis palustris i skilda delområden av Träskmyr, Lärbro och Hangvar snr (se karta), före 
dämningen, under den första dammens tid (damm I) och efter det att dammens utformning ändrats (damm II).

Utan damm Damm I (1983- 1993) Damm 11 (1994-)

Delområde 1976 1988 1989 1990 1995

1 430 7 0 0 3
2 630 1 0 0 0
3 120 8 2 0 1

4 90 5 0 0 0

5 40 2 0 0 0

6 770 18 41 3 480

7 530 155 62 19 462

8 70 10 0 2 0

Totalt 2 680 206 105 24 946

beteseffekten. Jag inventerade nu lokalen tre gånger 
(tabell 2).

Den minskande andelen kärrnycklar i den inhäg
nade hagen under 1998 pekar på en negativ effekt på 
kärrnycklar om bete med får bedrivs under sommaren. 
Inne i hagen såg jag också kärrnycklar som låg på 
marken, uppryckta eller omkulltrampade. Jag med
delade länsstyrelsen mina iakttagelser (Högström 
1998). Dessa beaktades vid reservatbestämmelsernas 
slutliga utformning, så att fårbete förbjöds.

Ändrad vattendom medförde viss återhämtning

Träskmyr på norra Gotland (se karta) är ett exempel 
på att mänskliga ingrepp på en växtplats för kärr
nycklar medfört en negativ effekt. En population på 
3 000 ex utrotades nästan på grund av en reglering 
med dammar, som utformats felaktigt på grund av 
bristande kunskaper i det underlag som vattendom
stolen hade fått.

Efter det att nya kunskaper tillförts i form av en 
utredning som länsstyrelsen hade låtit föranstalta 
(Högström 1989) behandlade vattendomstolen åter 
ärendet. Detta resulterade i en ny vattendom 1993. 
Den främsta skillnaden mot den tidigare vatten
domen var att vattenståndet under sommaren nu 
skulle hållas mycket lägre. En ny dammanläggning 
färdigställdes med ledning av den nya vattendomen.

Länsstyrelsen begärde 1995 en inventering för att 
kontrollera följderna. Det visade sig att delar av 
myren återfått sin forna numerär av kärrnycklar 
(tabell 3, se också Högström 1995).

GOT L,

Karta över Träskmyr med delområden (se tabell 3). 
Kärrnycklarna Orchis palustris förekommer näs
tan enbart inom delområdena 6 och 7, där vatten
regimen avviker från myren i övrigt.
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Den huvudsakliga anledningen till kärrnycklarnas 
goda förekomst i områdena 6 och 7 är att vatten
regimen där skiljer sig från myren i övrigt. Vatten
nivån var sommaren 1995 nästan en halv meter 
högre där än vid utloppet 1,5 km österut. Frågan är 
om den s k flödessvackan och den nya dammen fun
gerar som det var tänkt. Den nästan totala avsakna
den av kärrnycklar i de norra, östra och södra delarna

av myren pekar på att myrområdet inte är i balans. 
För att kunna följa den nya vattenregimen föreslog 
jag 1995 att nya peglar skulle placeras i områdena 4 
och 7, och att befintliga peglar i områdena 5 och 6 
skulle flyttas ut ca 50 m, så att de kommer att stå i 
vatten även under sommaren. Länsstyrelsen har dock 
inte funnit tillräckliga skäl att satsa något mer utred
ningsarbete på vattenregimen i Träskmyr.

Orchis palustris. Foto Bo Hammar 18 juli 1996.

Kärrnyckeln är en verklig skönhet som på gotland är geografiskt mycket isolerad. I Norden växer den 
bara här, men dess framtid på ön är oviss. I)et är mycket angeläget att betingelserna förbättras för den 
lilla populationsrest som ännu återstår.
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Målmedvetet naturskydd
Länsstyrelsen har dock målmedvetet satsat på att 
skydda de värdefullaste växtlokalerna (tabell 4). Det 
är en verkligt glädjande utveckling, att naturvården 
blivit så stark. Förra året avslutades med inköp av 
Hoburgsmyr och slutförda förhandlingar om natur
reservat på de tre Hablingbo-lokalerna.
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palustris on Gotland 1991-1998.] Svensk Bot. 
Tidskr. 93: 157-161. Uppsala. ISSN 0039-646X.

In the Nordic region, Orchis palustris is only found on 
Gotland. Draining has caused an alarming decline, but as 
a result of management the species now recovering at 
some localities. Some population counts are presented 
here. At certain localities, where O. palustris declined

Tabell 4. De viktigaste växtplatserna för kärrnycklar, med 
det maximala antalet räknade individ under 1980- och 
1990-talen i avrundade hundratal. - NR = Naturreservat.

Lokal Maxantal

Sävvät, Hablingbo sn NR 2 800

Hoburgsmyr, Lärbro sn NR 2 400

Krakvät, Hablingbo sn NR 1 900

Hägsarve. Hablingbo sn NR 1 100

Träskmyr, Lärbro sn NR 900

S. Sandvät, Hamra sn 600

S. Rojrträsk, Öja sn 400

Esketräsk, Silte sn 400

N. Rojrträsk, Öja sn 400

sharply (to almost complete absence) after a series of 
extremely dry years, it quickly recovered when moist 
conditions reappeared. This indicates that the tubers were 
dormant. At a drained locality it reappeared after con
ditions changed, probably after a ditch silted up. Grazing 
by sheep has a strong negative effect on the population 
size. In a dammed mire, formerly a rich locality, it has 
recovered in the parts furthest away from the outlet, fol
lowing ajustments of the water regime. The richest locali
ties are now turned into nature reserves.

Stig Högström, Neptungatan 21, SE-621 41 Visby.
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Nyutkomna hjälpmedel i lavskogen
Rödlistade lavar i Sverige - Artfakta
Under redaktion av Göran Thor och Lars Arvidsson. ArtData
banken. SLU, Uppsala, 1999. ISBN 91-88506-20-7 (häftad). 528 sid.

Denna bok är ett absolut måste för den som är intresserad av 
lavar. Uppställningen överensstämmer nära med den i artfaktaboken 
för kärlväxter (se sid 152 i detta häfte), men i lavboken är 
samtliga arter illustrerade med färgbilder. Avsaknaden av en 
fullständig, illustrerad lavflora (se dock nedan) gör att bilderna 
är mycket välkomna!

Även lavboken har utbredningskartor för alla arter. Skillnader 
i inventeringstäthet ger här större utslag än för kärlväxterna, men 
det är ändå en sann njutning att jämföra kartorna med texterna 
om utbredning, status och ekologi. Tillsammans ger detta en 
oinvigd läsare snabbt en mycket klarare uppfattning om de 
ingående arterna än vad de flesta floror kan ge - mycket lyckat!

Även om intresset för lavar ökat lavinartat, så återstår åtskil
liga kunskapsluckor att fylla. Läs boken och lämna in komplet
teringar om du har några, så blir nästa upplaga (om möjligt) ännu 
bättre!

Beställ boken direkt från ArtDatabanken för 320 kronor, (se sid 
152). Även lavbokens artfaktablad kan läsas på http://www.dha. 
slu/se.

Rödlistade lavar i Sverige

mm i
Ejess*

mm

Göran Thor & Lars Arvidsson (red.) 
1999

ArtDatabanken

Nordic Lichen Flora. 1. Introductory parts. Calicioid lichens and fungi
Under redaktion av Teuvo Ahti, Per Magnus Jprgensen, Hördur 
Kristinsson, Roland Moberg, Ulrik Spchting och Göran Thor. 
Nordic Lichen Society / Naturcentrum AB, 1999. ISBN 91- 
972863-3-8 (inbunden). 94 sidor.

Nordic Lichen Flora är en engelskspråkig lavflora som avser att 
bli en komplett flora över nordens lavar, dvs ca 2 000 arter. 
Förutom några korta inledande kapitel omfattar detta första band 
knappnålslavarna och deras släktingar, sammanlagt 81 arter, så 
det kommer att dröja innan floran blir klar.

Uppställningen känns stel och teknisk; boken är inte direkt en 
nybörjarbok. Den som anstränger sig får dock ut en hel del, inte 
minst därför att floran är komplett. Den stora behållningen är att 
samtliga arter är illustrerade med goda färgfotografier. Utbred
ningen anges både i texten (lista på provinser) och i form av en 
karta för varje art. Kartorna är mer överskådliga och innehåller 
exakt samma information som texten, så listorna kunde ha slopats.

Knappnålslavarna har på senare tid fått stor uppmärksamhet 
bl a vid identifiering av skyddsvärd skog. Detta första band av 
Nordic Lichen Flora kommer säkert att tilltala entusiasterna.

Beställ boken från SBF:s kansli för 230 kronor inom Norden (se 
sid 176 i detta häfte).

NORDIC LICHEN FLORA

Volume 1

Introductory parts 

Calicioid lichens and fungi

1999



Debatt!
TORBJÖRN TYLER:

Tankar kring invasionsarter ur fröpåsar, 
omoraliska artjägare, vår vilda svenska 
flora och riktiga naturvårdsbotanister

På sistone har vi på flera håll kunnat läsa att Sveriges flora hotas genom invasion av 
otäcka utländska arter. Jämförelser har gjorts med mass invade rande europeiska arter 
i Australien som helt omskapat och förstört de naturliga ekosystemen där. Det har 
också sagts att den botanist som jagar nya arter genom s k fröpåsbotanik är en 
närmast omoralisk typ som bara skadar och vilseleder de verkliga försöken att vårda 
och skydda vår natur. Torbjörn Tyler ifrågasätter här om dessa jämförelser verkligen 
är rimliga, och undrar om motsättningen mellan vetenskap, sund naturvård och 
fröpåsbotanik verkligen är så skarp?

Nyinvandrade kärl växtarter har på sistone väckt 
stort intresse. Ämnet har behandlats i artiklar 
i de flesta svenska botaniska husorgan (Tyler 1996, 

Tyler 1998, 1999, Milberg 1998, Larsson & Mar
tinsson 1998, Delin 1999. Eriksson 1999). Medan 
några artiklar har ställt sig relativt neutrala till feno
menet, har andra utmålat stora framtida hot och 
diskuterat hur dessa skall kunna undvikas.

Vari består vår svenska flora?

För blott 20 000 år sedan var hela Sverige täckt av 
is, och antalet kärlväxter som ingick landets flora 
torde ha varit nära noll. När isen så småningom 
smälte kunde de första växterna vandra in, men de 
flesta kom betydligt senare, till stor del med männi
skans hjälp.

De vanliga svenska kärlväxtflororna behandlar 
ungefär 2 000 taxa, men långt fler har anträffats i 
landet: Karlsson (1998) tar upp 4 868 taxa som 
svenska. 2 510 taxa (51,6 %) betraktas som bofasta, 
men av dessa har 578 inkommit först i sen tid (efter 
år 1700). 2 358 taxa (48.4 %) har endast uppträtt 
tillfälligt. För Skånes del uppges antalet arter till 
2 769 (Tyler 1996). Av dessa utgör 55 % arter som

”invandrat” efter 1749, men endast 11 % av dessa 
har blivit bofasta, och endast en handfull har etablerat 
sig i vegetationstyper som är oberoende av männi
skors verksamhet (Tyler 1996).

Vad är det som kan tänkas vara hotat?

Under de senaste 15 000 åren har Nordens klimat 
förändrats från ett relativt varmt och mycket konti
nentalt klimat till dagens svalare och fuktigare; det 
hat-älskade typiska svenska sommarvädret är troligen 
inte mycket äldre än den svenska statsbildningen. 
De växter som numera tillhör Sveriges flora känne
tecknas alltså knappast av att de genom en långsam 
evolutionär process över mycket lång tid utvecklat 
unika anpassningar till landets unika miljöförhållan
den, utan snarare av att de haft turen och / eller 
skickligheten att snabbt kunna sprida sig hit och 
hitta de miljöer som de här, och just nu, kan leva i. 
Turen har ofta bestått antigen i att människan - en 
annan sentida invandrare, och dessutom en art som 
uppstått långt senare än de flesta av dagens växtarter 
- fattat tycke för dessa växter och släpat dem med 
sig, eller i att de trivs i just de miljöer som människan 
medvetet eller oavsiktligt skapat kring sig.
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Eftersom enstaka livsviktiga egenskaper kan ut
vecklas relativt snabbt hos organismer med kort 
generationstid, uppvisar en del svenska växter ändå 
enstaka unika anpassningar, ofta sådana som gör att 
de kan leva i miljöer som i särskilt hög grad är 
påverkade av människan (såsom slåtterängar och 
åkrar med speciella grödor). 1 andra fall har vissa 
egenskaper, eller t o m arter, försvunnit från de om
råden där de en gång uppstod, varför de idag är unika 
för vårt land.

De flesta kiirlväxter kom hit med människan!

Det brukar sägas att innan människan kom till Skåne 
fanns här endast f uktig—blöt ädellövskog, högmossar 
och stränder. Vid en snabb genombläddring av floran 
hittar man ca 500 kärlväxtarter som kan växa i dessa 
miljöer, alla de övriga ca 2 000 som finns här idag 
är således beroende av människans verksamhet. Hur 
många av dessa arter som hittat hit själv är svårt att 
veta, men säkert har merparten blivit direkt hit- 
släpade. Nu är ju i och för sig hela detta resonemang 
snurrigt: när de första människorna kom hit var här 
fortfarande tundra, så någon tidpunkt då hela land
skapet täcktes av ”urskog” har aldrig funnits! Tanke
gången säger ändå något om vari vår flora och natur 
egentligen består.

Nya arter gör ständigt invandringsförsök i vårt 
land, med eller utan människans aktiva hjälp. De 
flesta av dem kan inte överleva här, varför de endast 
blir kortvariga gäster. För en handfull arter utgör 
marken närmast människans boningar ett surrugat 
för den naturliga livsmiljön, och för någon enda av 
dem kanske Sveriges kvarvarande urskogsfragment 
passar (men jag får erkänna att jag just nu inte kan 
komma på något enda exempel på en sådan art).

Upphörande verksamhet - ett verkligt natur- 
vårdsprohlem!

Idag hotas många arter av utrotning, oftast på grund 
av människans (o)verksamhet. En del hotas av att 
människan ger sig in i de få små områden som hittills 
lämnats orörda. Att uppleta och skydda dessa fläckar 
har därför blivit en av naturvårdens huvuduppgifter 
- en mycket angelägen och spännande uppgift som 
ofta ger de inblandade otroliga äventyr och natur
upplevelser.

För väldigt många andra arter utgörs emellertid 
hotet av att människan har slutat ingripa i utveck
lingen i områden som hon tidigare exploaterat. Igen- 
växning av tidigare betesmarker, upphört skogsbete 
och svedjebruk, avveckling av olönsam åkermark,

upphörd torv- och gruvbrytning, nedläggning av 
tegelbruk med tillhörande lertag, ändrade husbygg- 
nadsmetoder, upphörd linodling och omläggning av 
järnvägsnät och sjötransporter kan vara förödande 
för vissa arter med mycket speciella miljökrav. En 
viktig uppgift för naturvården har därför blivit att 
säkra hävden av vissa av dessa kulturskapade natur
typer. Härvid har den s k igenväxningen av kultur
landskapet fått störst uppmärksamhet. En hel del 
resurser, måhända ändå otillräckliga, har satsats på 
att hävda gamla betes- och ängsmarker och bevara 
åkerrenar och miinniskoskapade vattenhål.

Gamla stenbrott, grustag, ruiner och banvallar 
betraktas däremot fortfarande av många naturvårdare, 
och av lagstiftningen, som ”sår i landskapet” som 
till varje pris skall ”återställas”. Undras när det skall 
gå upp för naturvännerna att många hotade krypto
gamer, insekter och smådjur är beroende av just 
rasbranter och tidvis vattenfyllda hålor på platser 
med extremt gynnat lokalklimat (dvs gamla sten- 
eller jordtäkter!), eller av spruckna stenblock med 
lättvittrad, vatten- och värmehållande kalksten (dvs 
gamla murade murar)?

Naturvårdskrockar

För de förtjänstfulla naturvårdare som kämpar för att 
bevara ovanstående miljöers arter gäller det att sam
arbeta med, och ha kunskap och intresse för, de som 
kämpar för bevarandet av gamla kulturförteelser: 
historiker och s k hembygdsvårdare. Tyvärr krockar 
deras intressen ibland med naturvårdarnas, men det 
är måhända oundvikligt. Det borde dock kunna und
vikas att de naturvårdare som försöker bevara orörda 
vildmarker råkar i gräl med dem som värnar om den 
huvuddel av vår flora som finns i kulturmiljöer. Här 
borde det vara möjligt att förstå varandra, men på
hopp där den ena parten framställs som omoralisk 
tyder på motsatsen...

Invasionsarter i Söderhavet - ingen bra liknelse

För att stärka invasionsteorin jämförs de nutida in- 
komlingarna med kaniner och opuntior i Australien, 
främmande arter på Hawaii, och vitgröe Poa annua 
och odört Conium maculatum på söderhavsöar-dvs 
arter som framgångsrikt lyckats invadera, ta över 
och omskapa hela natursystem så att massor med 
ursprungliga arter blivit utrotade. (Av någon anled
ning används det minst lika goda exemplet om män
niskans ankomst till dessa områden, och följderna 
därav, mindre flitigt). Exemplen är i sanning för
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skräckande, men få tycks ha frågat sig om de har 
någon som helst tillämpbarhet på våra förhållanden.

Alla arter som ingår i den svenska floran har 
invandrat efter istiden från områden där de haft 
konkurrerande arter att kämpa mot. Vår nuvarande 
flora utmärks därför av att arter med tur och god 
spridnings- och anpassingsförmåga dominerar, medan 
antalet taxa speciellt anpassade till våra förhållan
den är mycket få.

De flesta av områdena i exemplen ovan har emeller
tid aldrig upplevt någon istid, varför förutsättning
arna för deras växtvärld skiljer sig mycket från vår. 
Australien t ex, har varit helt isolerat av vidsträckta 
världshav sedan Gondwanaland sprack sönder för 
ca 150 miljoner år sedan. Dess flora har en nästan 
lika lång historia av isolering som utvecklingen av 
däggdjuren på jorden, och består till mer än tre 
fjärdedelar av endemiska arter. Dessa har under 
tiotals årmiljoner utvecklat komplicerade anpass
ningar till mycket specifikt australiska miljöbetingel
ser men har samtidigt aldrig behövt konkurrera med 
invandrande arter. Detta faktum tycker jag borde 
vara nog för att avhålla folk från att i den svenska 
naturvårdsdiskussionen hämta exempel från Söder
havet!

Skev syn på sentida invandrare

Det är oklart vad som egentligen skiljer de växter 
som människan släpat hit tidigare från dem som 
anlänt först i våra dagar. Vi naturvänner kämpar för 
att behålla de arter som invandrat för något tusental 
år sedan men nu dör ut; vi omhuldar de gamla 
invandrarna genom att satsa resurser och inrätta 
institutioner för att samla kunskap och skydda dem, 
t ex trädgårdsväxter från förr som lyckats leva kvar 
i någon park. De av dagens trädgårdsväxter som 
lyckas etablera sig utanför staketet får emellertid 
finna sig i att framställas som potentiella invasions- 
soldater, och att ibland bli aktivt bekämpade.

Jag hävdar att de arter som idag invandrar till 
Sverige teoretiskt och ”moraliskt” inte skiljer sig 
nämnvärt från de som invandrat tidigare. Dessutom 
förtjänar de, i de fåtal fall de lyckas vinna fotfäste här, 
samma behandling som florans äldre medborgare. 
Visst är det möjligt att någon ny invandrare kan 
driva undan någon gammal, men exempel på detta 
från Sverige eller jämförbara områden är mycket 
ovanliga.

Skyll inte på jätteörterna!
De jätteörter som förts fram som hot mot den ”riktiga 
svenska floran”, är, liksom alla snabbväxande och 
konkurrenskraftiga jätteväxter, extremt näringskrä- 
vande, och invaderar således miljöer som gödslats 
onaturligt av människan. Om inga nya invandrare 
funnes skulle dessa miljöer i stället invaderas av 
arter som brännässla Urtica dioica, rosendunört Epi- 
lobium hirsutum, älggräs Filipendula ulmaria, kirskål 
Aegopodium podagraria och pestskråp Petasites 
hybridus, vilka lika effektivt skulle ta kål på de allt 
sällsyntare småväxta örter som vi alla värnar om. 
Det enda sättet att stävja sådana invasioner är därför 
att minska utsläppen av näringsämnen och fortsätta 
med hävdformer som avlägsnar näringsämnena efter
hand.

Artjägaren kan visst göra nytta!
Slutligen vill jag även påpåpeka att en aspekt av s k 
fröpåsbotanik är av stort vetenskapligt intresse, och i 
förlängningen kan ge naturvården ny och nödvändig 
kunskap. De nyinvandrade arterna ger oss nämligen 
unika möjligheter att följa hur arters spridning egent
ligen går till och hur invandringsförlopp fortskrider. 
Över detta grubblar idag många forskare, däribland 
jag själv, när vi försöker förstå hur sjutton alla våra 
växter egentligen lyckats sprida sig hit efter den 
senaste istiden, trots att många av dem idag verkar 
fullständigt stationära och spridningsobenägna. Denna 
frågeställning hyser ännu många olösta gåtor som 
den ihärdige artjägaren som dokumenterar sina fynd 
väl kan hjälpa oss att lösa!
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Roland Moberg 60 år - firad med festskrift
Den 29 april fyllde Roland Moberg, välbekant lichenolog och 
SBF:s ordförande, 60 år. Roland är numera en upptagen man.
Samlingarna vid Fytoteket i Uppsala, där han är föreståndare, håller 
som bäst på att flyttas till nya lokaler. Detta sker nästan precis 200 
år efter det att de tidigare lokalerna invigdes. Roland får nu till 
uppgift att leda de botaniska samlingarna in i nästa millenium.

Som seden bjuder, tillägnades Roland en festskrift. Det var 
naturligtvis en bok om lavar, Swedish lichenology, utgörande ett 
häfte i serien Symbolae Botanicae Upsalienses. Så här i efterskott 
återupptar vi firandet genom att presentera skriften för SBT:s läsare.

Swedish Lichenology
Under redaktion av Jan-Eric Mattsson, Mats Wedin och Inga Hed
berg. Symbolae Botanicae Upsalienses 32 (2). Uppsala 1999. ISSN 
0082-0644 / ISBN 91-554-4452-0. Häftad. 211 sidor. Pris 244 kr.

Antalet artiklar i denna festskrift är lågt, åtta stycken, 
men de som finns i den är desto godare. Om man 
förväntat sig att Roland skulle ha firats med en hoper 
artiklar om lavsystematik så har man gissat fel.
Temat är istället svensk lichenologis historia och 
utveckling, ett ämnesområde som kan smältas även 
av de som inte är inbitna lavkännare. En god översikt 
över ett ämnes historia är ofta en god inkörsport även 
till själva ämnet. Själv är jag road av personalia, och 
försjönk därför in i de artiklar som äntligen gav 
personerna bakom auktorsförkortningarna mer liv.
De många goda porträtten uppskattades också.

I stället för att bedöma boken ges här en översikt 
över innehållet: Per M. Jorgensens bidrag handlar 
om lichenologin på Linnés tid, Lars Arvidson skriver 
om 1800-talets svenska lichenologi, LeifTibell om 
svenska lavsamlare utomlands, John A. Elix om 
Uppsalaskolans bidrag till lavkemins utforskning 
1965-1980, Gerhard Ramhold och Dagmar Triebe! 
om släktesbegreppet i licheniserade och lichenicola 
askomyceter efter 1950, Lars Arvidsson och David J.
Galloway om lichenologen Gunnar Degelius, Svante 
Hultengren om projektet ”epifytiska lavar i sydvästra 
Sverige”, och Bengt Jonsell och Ulla-Maj Hult gård 
om svenska herbarier under fyra sekler.

Bokens språk är engelska. Detta är naturligt i 
dessa sammanhang, men säkert skulle en svensk
språkig version av några artiklar kunna bidra mycket 
till en ökad kännedom av lichenologin i Sverige. Här 
finns några riktiga pärlor! Roland, som är mycket 
intresserad av historik, är säkert nöjd med innehållet 
i denna skrift. Man får gratulera.
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Rapport från 1999 års botanikdagar i Östergötland

30 juni till 4 juli var det åter dags för botanikdagar, detta spännande 
äventyr, där du får chansen att bekanta dig med floran i någon för 
dig mer eller mindre okänd del av landet. Den här gången var det 
Östergötland som stod på tur att visa upp sina typiska miljöer, likaväl 
som sina alldeles speciella rariteter.

Välkomna på upptäcktsfärd i ett växtrike!

Med förväntningar av många olika slag ström
made på onsdag eftermiddag ett 70-tal personer 
från rikets alla hörn till Linköping, där vi inkvarte

rades mycket bra i enkel- eller dubbelrum på Valla 
Folkhögskola. Efter middagen hälsades deltagarna 
välkomna av Örjan Byström med rubrikens ord, 
hämtade ur Lars-Ake Gustavssons bok Vandringar 
i ett växtrike. Programmet för dagarna och de lokala 
guiderna presenterades också. Som introduktion till 
följande dags exkursion höll därefter Bengt Samuels
son ett mycket uppskattat föredrag om eklandskapet, 
ackompanjerat av vackra diabilder.

Årsmöte

På torsdag kväll avhölls föreningens årsmöte. Två 
styrelsemedlemmar, Stefan Ericsson och Ulf Swen
son, hade avsagt sig återval. Man beslöt att inte 
ersätta dessa utan i stället minska styrelsen. Övriga 
styrelsemedlemmar och funktionärer omvaldes. Till 
hedersmedlemmar i föreningen valdes med ackla
mation Sven Snogerup, Lund och Olle Persson, 
Nacka. Guldluppen utdelades till Janne Andersson, 
Linköping för hans betydelsefulla insatser för känne
domen om och skyddet av floran i Östergötland både 
då det gäller fanerogamer och kryptogamer.

Efter årsmötet vidtog några av de positiva nya 
aktiviteter som lanserades under dessa botanikdagar. 
Först fick vi en genomgång av de kväll sexkursioner

med guide som man kunde anmäla sig till. Även 
andra exkursionmål att uppsöka på egen hand presen
terades med hjälp av kartor och beskrivningar. Svårig
heten låg inte i att hitta de intressanta arter man ville 
se, utan i att välja ur det stora utbudet. Därefter 
dukades upp en ostbricka av otroligt format med 
massor av ost, bröd, kex och frukt tillsammans med 
lämpliga drycker. Även här lyckades Örjan finna ett 
passande citat från Lars-Åke Gustafsson, denna gång 
ur boken En glansepok medportör och lupp: ” Skölj 
nu era torra halsar innan ni avslöjar för oss vilka 
blomster ni erövrat i dag!”. Detta lär ha varit gre
vinnan de la Gardies ord till de gamla östgötabota- 
nisterna Nils Conrad Kindberg och Hugo Dahlstedt 
då herrarna påträffats snokande efter växter i Träd
gårdsföreningen. ”Mingling” anbefalldes, och inne
börden i detta nysvenska ord stod tydligen klar för 
alla, ty uppmaningen åtlyddes av det ökande sorlet 
att döma.

En onsdag vi reste till Valla 
dit östgötar velat oss kalla 
att i dagarna tre 
rara växter få se.
Med spänning vi väntade alla.
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Foto Anette Lundberg.
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Några av årsmötesdeltagarna förser sig av den 
otroliga ostbrickan. - Från vänster: Per Milberg, 
Linköping, Carl von Linné, Lund och Linda Svens
son, Uppsala.

Vicia pisiformis. Foto Evastina Blomgren.
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Den fagra ärtvickern kunde betittas både i Ekland
skapet och på den norra turen.

Plötsligt dök ytterligare en botanisk gäst upp, 
nämligen professor Linnaeus själv i Sven Snogerups 
gestalt. Herr professorn intervjuades till allmän för
nöjelse om sin senaste resa och om sina studier (i 
den mån han hade något att lära) av Hans Zetterman.

Exkursioner

Torsdagen den 1 juli ägnades åt eklandskapet. Två 
bussar utgick till samma område, men lokalerna togs 
i olika ordning. Under de två följande exkursions- 
dagarna alternerade bussarna mellan två olika turer: 
den norra turen till Kolmården och Norrköpingstrak- 
ten, och den södra till Omberg med omgivningar.

På kvällarna anordnades som sagt åt exkursioner 
åt olika håll i närheten av Linköping. Man kunde få 
se arter som kasgräs Scolochloa festucacea, strand- 
bräsma Cardamine parviflora och vägstarr Carex 
praticola. På ett militärt område utanför staden fanns 
kvarstående och natural iserade trädgårdsväxter som 
den imponerande mer än manshöga fransglimen 
Silene fimhriata vid Åsmestad. Vid det gamla soldat
torpet Högstorp kunde man bekanta sig med alp- 
jättevädd Cephalana alpina, röllikekrage Tanacetum 
macrophyllum, samt den som ny för Östergötland 
vid besöket funna rysk hesperis Hesperis pyeno- 
tricha, vilken har mindre blommor än vår vanliga 
hesperis H. matrionalis, och Y-formade hår i blom
ställningen.

Eklandskapet

Aspegården i Törnevik, Skärstad sn

En välhävdad hagmark som förr slagits, men under 
senare tid betats med sent påsläpp. Den bestod av 
vackra, kort gräsbevuxna kullar med enbuskar och 
rosor, och sluttade från ett skogsbryn ned mot en 
ringlande liten grusväg. Trots att slåttern för länge
sedan upphört lever här många slåttergynnade arter 
kvar jämsides med sådana som man förknippar med 
bete. Vi fick t ex se ormrot Bi stortå vivipara, Jung
fru Marie nycklar Dactylorhiza maeulata, grönvit 
nattviol Platanthera chlorantha, nattviol P. bifolia, 
tidig fältgentiana Gentianella campestris var. suecica 
och späd ögontröst Euphrasia strida var. tenuis. 
Glädjande nog stod även den senblommande finn- 
ögontrösten Euphrasia rostkoviana ssp. fennica 
redan i blom.

Innanför den öppna marken tog lövskogen vid 
mot bergbranten. Ytterst var skogen gles och marken 
där har säkert slagits långt tillbaka. Längre in bland 
stenblock och lågor var gammal betesmark. En fuktig
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Teckning Evastina Blomgren.

Grova ekar i hagmarken vid Sturefors slott - ett eldorado för rödlistade lavar.

bäckdal gav intressanta tillskott till floran. Här såg 
vi bland annat den rödlistade arten storgöe Poa 
remota, tandrot Cardamine bulbifera, underviol Viola 
mirabilis, springkorn Impatiens noli-tangere och 
vårärt Lathyrus vemus. Bland mossor och svampar 
värda att nämna syntes platt fjädermossa Neckera 
complanata, grov baronmossa Anomodon viticulosus 
samt på grova asplågor de båda rödlistade arterna 
grön sköldmossa Buxbaumia viridis och kandelaber
svamp Clavicorona pyxidata.

Efter ett givande strövtåg i denna vackra natur 
smakade det gott med kaffe med dopp innan vi 
embarkerade bussen.

Groveda, Skärstad sn

Från bussen vandrade vi utefter en liten smal grus
väg, där vi fick se svenskt björnbär Rubus suecicus, 
ett krypbjörnbär med vackert djuprosa blommor och 
tunna mörka taggar, som bara förekommer utefter 
ostkusten från Skåne till Sörmland. Här fanns andra 
taggiga buskar att beskåda, nämligen kal stenros 
Rosa canina ssp. canina, kal nyponros R. dumalis 
ssp. dumalis, hårig nyponros R. dumalis ssp. corii-

folia samt hartsros R. villosa ssp. mollis, mycket 
pedagogiskt växande intill varandra. Ett förvildat 
exemplar av glansros R. virginiana påträffades också.

Målet för promenaden var en artrik hagmark med 
tillhörande lövskogsbryn med kalkinslag i marken. 
På den öppna torrbacken fanns vissnade exemplar 
av Adam och Eva Dactylorhiza latifolia kvar. Störst 
uppmärksamhet väckte dock den rödlistade lilla spin
delörten Thesium alpinum, som flitigt fotograferades. 
Annars var det gott om ärtväxter som sötvedel Astra
galus glycyphyllos, backvicker Vicia cassubica, vipp
ärt Lathyrus niger och, i skogsbrynet, flera fina 
exemplar av ärtvicker Vicia pisiformis.

I Skärstad vi hörde en röst:
Här står blommande finnögontröst, 
låsbräken och gentiana 
bland örter vi ej kunnat ana, 
och med glädje fylldes vårt bröst.
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VW vore väl en exkursion utan kafferast? Här fikas det vid Törnevik.

Foto Evastina Blomgren.

Sturefors, Vist sn
Efter lunch var det dags för det egentliga eklandskapet. 
Vid Sturefors slott besöktes en hagmark med mycket 
stora ekar, framför allt för de många ovanliga lavar
nas skull. Området ingår i ett naturreservat kring 
Sturefors slott. Av historiska orsaker är det ju så att 
det just är kring de stora herresätena som gamla ekar 
finns bevarade. Här kunde man få se exkursionsdel- 
tagare i de mest egendomliga ställningar, då de 
försökte få en glimt genom luppen av den lilla 
knappnålslav som dolde sig i barksprickan bakom 
det utmärkande gummibandet. En av deltagarna kom 
att tänka på en ramsa ur en gammal barnbok: ”I sitt 
förstoringsglas han glor: ’Jag måste se förrän jag 
tror’...”

En mängd mycket små lavar beskådades, t ex de 
rödlistade skorplavarna ekpricklav Arthonia byssa- 
cea, rosa skärelav Schismatomma pericleum, grå 
skärelav S. decolorans, gammelekslav Opegrapha 
illecebrosa och blyertslav Buellia violaceofusca, lik
som spiklavarna ekspik Calicium quercinum och 
gulpudrad spiklav C. adspersum. Somliga lavar, t ex 
hjälmbrosklav Ramalina baltica, gick faktiskt att 
beskåda även utan lupp. En del trevliga tickor fanns 
också att studera, t ex svavelticka Laetiporus sul-

phureus, kärnticka Inonotus dryophilus och ett stort, 
gammalt exemplar av tårticka I. dryadeus.

Även då det gällde kärlväxter fanns intressanta 
studieobjekt. Under ekarna syntes ängsskära Serra- 
tula tinctoria och backsmörblomma Ranunculus poly- 
anthemos, och inne i de tätare trädbevuxna partierna 
på kullarna fick vi se tulkört Vincetoxicum hirundi- 
naria och sårläka Sanicula europaea. Ur vattnet 
fiskade vi upp korsandmat Lemna trisulca och vatten- 
aloe Stratiotes aloides. Den senare visserligen inte i 
blom, men den är ändå sevärd för många av oss som 
sällan ser den i hemtrakterna.

Största upplevelsen för de flesta gav dock de stora 
präktiga larver av läderbagge som plockades fram 
ur mulmen från en stor ek och placerades på en 
lavplansch, så att alla fick tillfälle att ordentligt titta 
på dem.

Norra turen: Kolmården - Norrköping

Trädgårdstorp, Kimstads socken

Från bussen vandrade vi ut i betade hagmarker, där 
det var meningen att vi skulle få se östgötabjörnbär 
Rubus hartmanii, som uppgivits härifrån i senaste 
upplagan av Östergötlands flora. Nu visade sig snåret
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Foto Örjan Byström.

IV,firrBEm
WMå&i

'itåSas V
ife' ViV-

.

mis
• t-.

-.-v-; *•;
*>.r. uw,.. K.+tQü

■.i" .3.£*:*■ -&*
**0*-y.T

y}*S

\%£Å
■yVjfe

mm
mm

Det är inte utan anledning som SBF-arna poserar i bästa storviltjägarstil! De har ju nyss upptäckt 
Östergötlands första kända naturliga växtplats för raspbjörnbär Rubm radula!

vid närmare undersökning bestå av raspbjörnbär 
Rubus radula. Den arten var tidigare inte uppgiven 
för Östergötland, så misstaget var fullt förklarligt. I 
stället för att få se östgötabjörnbär fick alltså del
tagarna vara med om det första fyndet av raspbjömbär 
på en naturlig ståndort i landskapet (det visade sig 
att raspbjörnbär var funnet i landskapet tidigare, 
nämligen på en barktipp i kronoparken Rist utanför 
Norrköping).

På vägen till nästa lokal kunde vi konstatera att 
de stridsberedda plåtryttare, som redan Linné lagt 
märke till på taket till Kimstads kyrka, ännu inte 
hade kämpat färdigt.

Duvdalen, Kvillinge sn

Här promenerade vi på en gammal banvall, över
given sedan spåret nu dragits genom berget i stället 
för på en hylla utanför. Vi passerade en prydlig 
gammal banvaktsstuga med namnskylten Duvdalen 
kvar. Bergbranterna var rika och förutom huvud
attraktionen ärtvicker Vicia pisiformis, som förekom 
i flera stora exemplar, såg vi blodnäva Geranium sangu- 
ineum, gullklöver Trifolium aureum och hällebräken 
Woodsia ilvensis. Dessutom plockade en deltagare 
(Anders Svensson från Märsta) upp en misstänkt

Luzula divulgata, en art som liknar ängsfryle L. 
multijlora och alldeles nyss uppmärksammats i Sve
rige. Diskussionerna om denna fördes vidare vid 
kaffet och smörgåsen, som smakade förträffligt, innan 
det var dags att fara vidare.

Oxåker, Krokeks sn

Vid Oxåker kunde vi promenerande på vägkanten 
beskåda mängder av de båda ståtliga flockblomstriga 
växterna spenört Laserpitium latifolium och piploka 
Pleurospermum austriacum, där spenörtens vackra 
blågröna blad fint kontrasterade mot de gröna, flikiga 
bladen av piploka. Den senare, som har en ytterst 
begränsad utbredning i Sverige, anses ha kommit in 
i trakten i samband med bergshanteringen under

På vandring vi drevs av begäret 
att se östgötabjömbäret.
Då något besvikna 
blev alla nyfikna,
men ”raspen” var väl värd besväret.
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Pleurospermiim austriacum. Foto Evastina lilomgrcn.

Piploka - en östgötsk specialitet som självklart 
ingick i exkursionsprogrammet.

V

1700-talet. Tyvärr hade den aktuella lokalen börjat 
växa igen, så de piplokor som stod inne i skogen 
blommade dåligt. Utmed vägkanten frapperades man 
också av mängden skogsvicker Vicia sylvatica.

Lunch intogs på Sjöstugan i Sandviken med fin 
utsikt över Bråviken.

Marmorbruket i Kolmården

Med rätta är denna lokal sedan gammalt känd inte 
bara för den svartgrönmönstrade kolmårdsmarmorn, 
som pryder många byggnader runtom i världen, utan 
också för sina botaniska värden. Förutom att bjuda 
på en hänförande utsikt visade marmorbruket följ
aktligen upp ett övermåttan rikt utbud av kalkgyn- 
nade växter. Bland blodnäva Geranium sanguineum 
och brudbröd Filipendula vulgaris på toppen av 
utsiktsberget tilldrog sig ett litet, ännu inte blom
mande exemplar av svedjenäva Geranium bohemicum 
uppmärksamhet, där det växte mitt på en brandfläck.

Annars låg nog de bästa lokalerna på vår runda 
utefter stranden av Bråviken, där kanske backklöver 
Trifolium montanum, lundskafting Brachypodium 
sylvaticum, långbladig spåtistel Carlina vulgaris ssp. 
strida och ett mycket vackert bestånd av buskvicker 
Vicia dumetorum beundrades mest.

Som sista inslag i dagens program fick vi i Norr
köping se en växt som de flesta hört talas om men 
få hade sett, nämligen spetsfingerört Schistophylli- 
dium bifurcum, som växte i en bred bård i kanten av 
cykelbanan på Lindövägen. Den dekorativa växten 
fick finna sig i att bli förevigad på hundratals film
rutor.

Södra turen: Omberg med omgivningar

Kungshögarna i Mjölby

Intill ett gravfält från järnåldern växte naturaliserad 
klippnejlika Petrorhagia saxifraga och praktveronika 
Veronica austriaca ssp. teucrium. Här såg vi även 
småhaverrot Tragopogon pratensis ssp. minor.

Norrö kullar - Isberga naturreservat

I dessa vackra betade backar berättade vår guide 
Lars Fröhlich om områdets historia. Han påpekade 
också att namnet Isberga inte är korrekt, utan att del 
lokala namnet är Norrö kullar, vilket naturreservatet 
inom en snar framtid kommer att döpas om till. Här 
jämförde vi på avstånd områden som gödslats och 
sådana där ingen gödning förekommit. Skillnader i 
växtlighet gav dessa områdena olika färg och struktur. 
Åhörare var förutom exkursionsdeltagarna en skock 
kalvar, som hade till uppgift att bevara den rika 
floran. Vi beundrade inte bara det vackert böljande 
landskapet med strödda enar och rosenbuskar, utan 
också en mängd betesgynnade arter som satte färg 
på grässvålen. Det lyste blått av axveronika Veronica 
spicata, djuprosa av toppjungfrulin Polygala comosa, 
vitaste vitt av färgmåra Asperula tinctoria, mjukt, 
ulligt gult av luddvedel Oxytropis pilosa och violett 
av luktvicker Vicia tenuifolia.

Efter lunch på Ombergs turisthotell for vi med 
bussen upp på Omberg.

Omberg
Första stopp gjorde vi vid Örnslid. Under höga 
granar i bäcken Storpissans övre del beskådades 
bland annat kalkbräken Gymnocarpium robertianum 
och en mängd lundgräs. I branten på andra sidan 
vägen hittade man esparsett Onobrychis viciifolia 
tillsammans med purpurknipprot Epipactis atrorubens
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tJOKÄ-0 KULLAR.

Teckning Evastina Blomgren.

De betade backarna vid Norrö kullar har en rik flora och är en fröjd för ögat.

och vid en liten bäck stod plattsäv Blysmus com- 
pressus och knagglestarr Carex flava.

Under den vidare bussfärden lade vi märke till 
mängden av idegran Taxus baccata i branten och såg 
dessutom många frihuggna ekar av imponerande 
storlek.

Vid Vitlersbäcken hade de båda bredbladiga gräsen 
strävlosta Bromopsis benekenii och skugglosta B. 
ramosa ställt upp sig bredvid varandra en bit ner i 
branten, och det var lätt att här iaktta de korta, täta 
håren på översta bladslidan hos strävlostan och de 
långa, glesare håren hos skugglostan.

I närheten av Skedet stoppade bussen vid vägkanten 
för att vi skulle få tillfälle att njuta av det vackra 
vipporna av renlosta Bromus arvensis, som växte 
rikligt i en åker.

Vid Ombergslidens kalkkärr gjordes ett längre 
uppehåll. Här var det gott om starrar och orkidéer. 
Bland de förra märktes fågelstarr Carex ornithopoda 
och näbbstarr C. lepidocarpa ssp. lepidocarpa och 
bland de senare luktsporre Gymnadenia odoratissima, 
både vit- och rosablommig, samt blodnycklar Dactylo- 
rhiza incarnata ssp. cruenta och vaxnycklar D. in-

carnata ssp. ochroleuca. En mängd andra intres
santa växter fanns också till beskådan, t ex svarthö 
Bartsia alpina. Här föll exkursionsdeltagarna på knä 
bland de fuktiga tuvorna, beskådade, jämförde karak
tärer och fotograferade.

Blommedal, Varvs sn

Lite orättvist blev det kanske när det bara den ena 
dagen blev tid över för en extratur på hemvägen, 
nämligen till det grustag vid Blommedal, där det 
växer gaffelglim Silene dichotoma. Många exem
plar av den vackra glimmen växte i grus och sand på 
en sluttning ner mot en sjö i botten av grustaget.

På Ombergsturen vi alla besett 
luddvedel, brudbröd och esparsett. 
Vid Norrö kullar 
njöt vi kaffe med bullar 
i blomprakt, den bästa vi sett.



Berömmande ord

Det man verkligen frapperades av under dessa dagar 
var den ytterst goda organisationen. Allting klaffade 
perfekt. Så var det också många lokala botanister 
som ställt upp utöver dem som stod som organisa
törer och guider i den mapp med program, deltagar
listor och broschyrer, som varje deltagare fick vid 
ankomsten. Bland dem vi har att tacka för dessa 
lyckade botanikdagar finns Bo Antberg, Örjan By
ström, Tommy Ek, Lars Fröhlich, Göran Göransson, 
Bengt Hallqvist, Stig Hellerström, Anette Lund
borg, Per Milberg, Jan Måreby, Björn Ström, Claes 
Svedlindh, Maria Taberman, Maj Thulin, Magnus 
Tingvall, Magnus Wadstein och Hans Zetterman.

Evastina Blomgren
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Hektiskt värre! Men så växer det också 
spetsfingerört Schistophyllidium bifurcum 
i kanten av denna cykelbana i Norrköping.
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Foto Örjan Byström.
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Botanikdagarna genom stipendiatens lupp

På tåget mot Linköping frågade jag mig oupphör
ligt vad jag egentligen färdades mot. Det var 
inte så lätt att veta, eftersom jag inte visste vad 

Botanikdagarna var förrän min lärare upplyste mig. 
Det var egentligen tänkt som kompensation, jag 
sökte nämligen stipendium till Linnédagarna men 
fick det inte. Min lärare, honom till heders, fick 
tydligen så dåligt samvete för detta att han ville ge 
mig en annan möjlighet till kunskap och förnöjelse. 
Upplyst blev jag alltså, och det till den grad att jag 
sökte stipendiet och fick det! Dock utan någon aning 
om hur det hela skulle te sig.

Programmet verkade seriöst, vilket tilltalade mig. 
Annars visste jag bara att jag skulle bo tillsammans 
med en annan stipendiat; Lisa Elofsson. Hur gammal 
var hon? Skulle vi trivas ihop? Hur mycket förkun
skaper förutsattes det att jag hade? Hur mycket 
kunde Lisa, och skulle någon kunna låna mig en 
lupp?

Alla dessa frågor fick snabbt ett svar. Lisa skall 
liksom jag påbörja tredje året på gymnasiet och var 
till råga på allt väldigt trevlig. Det dröjde inte länge 
förrän jag förstod att det sistnämnda också gällde 
alla andra deltagare. Bristen på lupp åtgärdades

kvickt med hjälp av ett reservexemplar och en vänlig 
själ. Jag kastade mig således med förnöjsamhet in i 
Botanikdagarna.

Det är inte utan orsak jag väljer det dramatiska 
uttrycket ”kasta sig”, ty de följande dagarna var 
verkligen intensiva och synnerligen koncentrerade. 
Åtminstone för mig, som mest kunde stoltsera med 
ett stort intresse, men inga anmärkningsvärda kun
skaper. Jag drog mig dock inte för att ställa frågor 
åt höger och vänster, vilket rikligen lönade sig och 
fyllde igen kunskapsluckorna i någon mån.

Också min stipendiatvän Lisa satt inne med mycken 
botanisk visdom, vilken jag (hänsynslöst?) utnyttjade. 
Hon hade, till skillnad från mig, redan innan starka 
band till Svenska Botaniska Föreningen genom sina 
framstående föräldrar, herr och fru Elofsson, som 
också fanns med i vår botaniska skara. Att söka 
stipendium till dessa dagar var därför en naturlig sak 
för henne.

Trots att vi båda nog var lite osäkra på vad som 
väntade oss, blev vi långt ifrån besvikna. Ingen tid 
lämnades åt frågetecken, och vi fick tre roliga och 
innehållsrika heldagsutflykter i det östgötska sago- 
landskapet. Detta tog vi så starkt intryck av, att vi
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valde bort de fria kvällsexkursionerna för att bättre 
kunna smälta upplevelserna. Nog hoppades vi allt 
på att hinna titta i floran i inlärningssyfte, men vi 
slocknade som utbrunna ljus varje kväll för att sedan 
sova som mossklädda asplågor.

Dagarnas höjdpunkt var för mig besöket vid Om- 
bergsl idens kalkkärr, där orkidéernas beslöjade syste
matik klarnade en smula. Jag känner lite extra för 
just orkidéer, men just när jag tror att jag lyckats 
greppa deras komplexitet visar sig alltid en mängd 
nya frågeställningar och svårigheter. Det har dock 
fallit mig in att detta kanske är anledningen till min 
beundran. A andra sidan besitter de ju en skir och 
mystisk skönhet som till exempel björnbären saknar. 
Dessa evinnerliga björnbär som synes mig både 
komplexa och dunkla. Jag gav upp dem när minst 
hälften av mina kunniga kamrater skakade på huvu
det med den enda kommentaren: ”björnbär”.

Stämningen vid kärret fick nog också stor hjälp 
av det intilliggande nunneklostret. Det gav efter
middagen en lätt sakral känsla, och växtligheten en 
ytterligare dimension. Mitt i allt detta, till min stora 
förtjusning, dessutom ett myller av botaniker. Kur
ande på marken, enstaka eller i klungor, ingripna i

studier eller uppslukade av samtal. Men alltid, och 
detta ofelbart, bollades det ledigt med latinska namn 
och termer, vilket ingav oss lärlingar en avsevärd 
dos av respekt! Vad Lisa beträffar, kunde jag tydligt 
se hennes förtjusning den första dagen i Groveda, då 
hon alldeles själv hittade flera exemplar av nyin
lärda arter som spindelört och kamäxing. Ett karak
tärsdrag hos Lisa verkar vara hennes nöje i att lära 
sig nya, aldrig så små växter, och sedan befästa 
kunskaperna ytterligare genom att peka ut dem om 
och om igen tills de sitter som berget. En mycket 
förståndig egenskap, minst sagt!

Det finns mycket att tacka för. Vi blev tillmötes
gångna på alla sätt och vis. Till och med när det 
gällde den utmärkta kosten; jag hörde ingen som 
muttrade över mina vegetariska alternativ. Ett stort 
tack vill vi också framföra till alla dem som så 
hjälpsamt svarade på våra envisa frågor, som liksom 
tycktes hagla från himlen. Vi är förvånade över att 
ni klarade er utan paraply. Vi hoppas också att vi alla 
ses igen nästa år, då i Halland, för att uppleva ännu 
några oförglömliga sommardagar!

Nanna Rosén, Falkenberg

Stipendiaterna Nanna Rosén (till vänster) och Lisa Elofsson (till höger) pustar ut i det östgötska gröngräset.
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Köp botanisk litteratur från SBF!
SBF säljer egenproducerad och annan botanisk litte
ratur från kansliet i Uppsala.

Beställ direkt från kansliet: Svenska Botaniska 
Föreningen, c/o Fytoteket, Villavägen 6, 752 36 
Uppsala. Tel 018-471 28 91, fax 018-471 27 94. - 
Öppethållande: Mån-fre 10:30-12;torsdäven 17-19. 
e-post: linda.svensson@fyto.uu.se

Förteckning över svenska kärlväxter av Thomas 
Karlsson 1998 [Svensk Bot. Tidskr. 91 (5)]. Normsät
tande lista med namn på alla nordiska arter. 320 sidor, 
pris 150 kr.
Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. (Dals
land). 360 sidor, pris 110 kr. Tillägg i SBT 1984 häfte 2. 
Atlas över Skånes flora av Henning och Gunnar Wei- 
marck 1985. 640 sidor, pris 230 kr. - Tillägg i SBT 
1988 häfte 1.
Ölands kärlväxtflora av Rikard Sterner. Andra upp
lagan 1986, utgiven av Åke Lundqvist. 400 sidor, pris 
260 kr.
Östergötlands flora av Erik Genberg. Andra upplagan 
1992, utgiven av Folke Lind. 224 sidor, pris 150 kr. - 
Tillägg i SBT 1995 häfte 3, 1997 häfte 4 och 1999 häfte 1 
Härjedalens kärlväxtflora av Bengt Danielsson 1994. 
368 sidor, pris 220 kr.
Hallands flora av Kjell Georgson m fl 1997. 798 
sidor, pris 285 kr.
Halle- och Hunnebergs flora av Anders Bohlin och 
Mats Geijer 1989. 184 sidor, pris 80 kr.
Floran i Oskarshamns kommun av Åke Rähling 
1997. 327 sidor, pris 250 kr.
Träd och buskar i Sverige. En fältflora av Dag
Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner 1991. 112 
sidor, pris 60 kr.
Svenska svampnamn av Nils Lundqvist och Olle 
Persson 1987. 88 sidor, pris 37:50.
The non-lichenized Pyrenomycetes of Sweden av 
Ove E. Eriksson 1992. 208 sidor, pris 80 kr.
The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and 
Norway av Rolf Santesson 1993. 240 sidor, pris 
140 kr.
Nordic Lichen Flora. 1. Introductory parts. Calicio- 
id lichens and fungi av Teuvo Ahti m fl 1999. 94 
sidor, pris 230 kr.
Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige av Ulf Arup, 
m fl 1997. 276 sidor, pris 300 kr.
Generalregister till Svensk Botanisk Tidskrift 1967— 
1986. 218 sidor. Pris 62:50.

Frakt tillkommer på angivna priser

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående standard
verk (se Svensk Bot Tidskr. 92 [1998]: 237-239). 
Text av taxonomisk art kan avvika.Tillägg och änd
ringar publiceras även fortlöpande i SBT av Arbets
gruppen för Svenska Växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1997: Svenska kärlväxter. 
(Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560; även tillgänglig på 
http://linnaeus.nnn.se/flora/chk/chk3.htm) - För odlade 
växter som ej nämns i detta arbete används: Aldén, B., 
Engstrand, L., Iwarsson, M., Jonsson, L., Nilsson, Ö. 
& Ryman, S. 1998: Kulturväxtlexikon. (Lund).

Mossor. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998: Check
lista över Sveriges mossor - 1998. (Myrinia 8: 58-90: 
även tillgänglig på http://www.nrm.se/kbo/check/ 
mosscheck. html.se).

Alger. Makroalger: Tolstoy, A. & Willén, T. (red) 
1997: Preliminär checklista över makroalger i Sverige. 
(ArtDatabanken, SLU, Uppsala). Svenska namn för
tecknas i kapitel VII. - Ytterligare några alger med 
svenska namn följer: Willén, T. & Waern, M. 1987: 
Alger med svenska namn. (Svensk Bot. Tidskr. 81: 
281-288).

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, J. 1995: 
Lavar med svenska namn - andra upplagan. (Svensk 
Bot. Tidskr. 89: 129-149). - För arter som saknas i 
detta arbete (dvs saknar svenskt namn) används: Santes
son, R. 1993: The lichens and lichenicolous fungi of 
Sweden and Norway (S B T-för laget. Lund). Ytterligare 
ett fåtal lavarter finns i: Hallingbäck, T. 1995: Ekologisk 
katalog över lavar. (ArtDatabanken, SLU, Uppsala).

Svampar. Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red) 1998: 
Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. 
2 uppl. (ArtDatabanken SLU, Uppsala). - Ytterligare 
några arter med svenska namn följer: Lundqvist, N. & 
Persson, O. 1987: Svenska svampnamn. (SBT, Lund).

En rättelse
I Botaniska föreningar i Sverige 1999 (sid 65-72 i 
häfte 1 av denna årgång) uppstod ett brytningsfel 
som medförde att början på adressen till Föreningen 
för dendrologi och parkvård hamnade i slutet på 
Svenska växtgeografiska sällskapet. Den korrekta 
adressen till Föreningen för dendrologi och park
vård framgår av listan på motstående sida.



Botaniska föreningar i Sverige
Landets botaniska föreningar presenteras även utför
ligare i första numret av varje årgång. För de föreningar 
som har en egen adress har i listan även medtagits 
telefonnummer till en kontaktperson. Föreningarna om- 
bedes att meddela eventuella ändringar.

Rikstäckande föreningar
Svenska växtgeografiska sällskapet
Växtbiologiska inst. Villavägen 14, 752 36 Uppsala. Kon
takt: Erik Sjögren. 018-30 17 20 (hem), 67 24 41 (arb)

Sveriges mykologiska förening
Naturhistoriska riksmuseet, Sekt för kryptogambotanik, 
Box 50007, 104 05 Stockholm. Kontakt: Mats Elfström. 
011-667 71 (även fax), e-post: elfstrom@algonet.se

Svenska ticksällskapet
c/o Hans-Göran Toresson, Lundag 374, 117 27 Stock
holm. 08-84 45 26 (även fax), e-post: mykotor@wineasy.se

Mossornas Vänner
c/o Henrik Weibull, Blodstensv 14, 756 58 Uppsala. 
018-50 61 59. e-post: henrik.weibull@nvb.slu.se

Nordisk lichenologisk förening
c/o Starri Heidmarsson, Systematisk botanik, EBC, Norbyv 
18D, 752 36 Uppsala. 018-25 47 59 (hem), 471 27 69 (arb)

Svensk lichenologisk förening
c/o Håkan Sundin, Vårdhemsv 9, 860 35 Söråker. 060- 
404 16

Föreningen för dendrologi och parkvård
Torsvikssvängen 11, 181 34 Lidingö. 08-765 20 81, fax: 
08-765 60 54

Lokala föreningar

Lunds botaniska förening
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund. Kontakt: Alf 
Porenius. 046-20 11 94

Föreningen Blekinges flora
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund Kontakt: Ivar 
Björegren. 0454-711 65 (hem), 070-581 95 85 (mobil)

Föreningen Smålands flora
c/o Allan Karlsson, Liljeholmsv 6, 575 39 Eksjö. 0381- 
104 16

Vetlanda botaniska sällskap
c/o Lars-Åke Andersson, Sävsjövägen 23, 570 12 Lands- 
bro. 0383-607 68

Botaniska sällskapet i Jönköping
c/o Arne Jansson, Norrängsg 12, 561 36 Huskvarna. 
036-13 23 01

Olands botaniska förening
c/o Ulla-Britt Andersson, Kummelvägen 12, 386 92 Färje
staden. 0485-332 24, e-post: thomasgu@algonet.se

Gotlands botaniska förening
c/o Gun Ingmansson, Bangårdsg 10, 621 45 Visby. 0498- 
27 13 43, e-post: stellan.hedgren@gotland.mail.telia.com

Projekt Hallands flora
c/o Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicksv 25, 311 38 Falken
berg. 0346-808 96

Botaniska föreningen i Göteborg
c/o Lars Arvidsson, Göteborgs Stadsmuseum, N. Hamng. 12, 
411 14 Göteborg. 031-61 37 84 (arb). e-post: arvidsson 
@gbg. stadsmuseum.se

Föreningen Bohusläns flora
c/o Evastina Blomgren, Dalg 7-9, 456 32 Kungshamn. 
0523-320 22. e-post: evastina.blomgren@swipnet.se

Uddevalla botaniska förening
c/o Ingrid Ulfhager, Skandiavägen 3B, 451 43 Uddevalla. 
0522-336 52

Västergötlands botaniska förening
Biol museet, Fjärde Villag 6, 504 53 Borås. Kontakt: 
Gösta Börjeson, 036-406 11

Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp
c/o Bo Antberg, Hoffstedtsg 12, 583 20 Linköping. 013- 
29 88 45

Dalslands botaniska förening
c/o Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 464 94 Melle- 
rud. 0530-301 45

Värmlands botaniska förening
c/o Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 91 Filipstad. 
0590-250 25

Örebro läns botaniska sällskap
c/o Bertil Sterner, Ragnev 9, 702 17 Örebro. 019- 
611 24 76 (även fax), e-post: sterner.b.e@telia.com

Botaniska sällskapet i Stockholm
Bot inst, Stockholms univ, 106 91 Stockholm. Kontakt: 
Lennart Karlen. 08-551 740 16 (hem), 08-553 822 35 (arb), 
e-post: lennart.karlen @ scania.com

Botaniska sektionen i Uppsala
Avd för syst bot, Norbyv 18D, 752 36 Uppsala. Kontakt: 
Henrik Berg, Avd för växtekologi, Villav 14, 752 36 Uppsala. 
018-46 03 33 (hem), 471 28 53 (arb). e-post: henrik.berg 
@vaxtbio.uu.se

Dalarnas botaniska sällskap
c/o Berndt Carrington, Hästbergsringen 18, 791 36 Falun. 
023-71 15 62.

Gävleborgs botaniska sällskap
c/o Anders Delin, Kulg 40, 811 71 Järbo. 0290-708 21 
(tel), 700 87 (fax)

Jämtlands botaniska sällskap
c/o Staffan Åström, Ren 2515, 835 92 Krokom. 0640-131 14 
(hem), 063-14 51 17 (arb). e-post: staffan.astrom@nnp.se

Västerbottens läns botaniska förening
Box 3098, 903 03 Umeå. Kontakt: Bengt Gunnar Jonsson. 
090-570 85 (hem), 786 77 18 (arb). e-post: bege@eg. 
umu.se

Föreningen Norrbottens flora
c/o Irma Davidsson, Tallhedsg 15, 945 32 Norrfjärden. 
0911-20 01 33
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Omslagsbilden:
Blåstång Fucus vesiculosus och andra vattenväxter förknippas kanske mest med 
sommarens bad. Vatten värms dock upp långsamt, så många vattenlevande växter 
utvecklas sent. Passa därför på att besöka havet på höstkanten. - Bovallstrand i 
Bohuslän 11 juli 1995, Foto Björn Svensson, Rönneshytta, Åsbro.
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