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Sockennamnen är hotade

V
id årsskiftet 1999/2000 skildes kyrkan från staten och därmed 
vill Regeringen (finansdepartementet) slopa församlingsnamnet 
(sockennamnet) ur folkbokföringen.

Församlingsnamnets försvinnande berör kanske främst hembygds- 
och släktforskare som är direkt beroende av det vid sökning efter sina 
anfäder. Men även inom botaniken har socknen en stor betydelse, av 
tradition så har ju socknarna (och städerna) nästan alltid varit de basen
heter som har använts under landskapets nivå vid registrering av upp
gifter. Våra provinsfloror har sedan 1800-talets början och fram till 
våra dagar redovisat kunskap med hjälp av socknar. Otaliga är också 
de sockeninventeringar som har publicerats. De gamla sockennamnen 
hjälper oss att avgränsa våra sökområden och att hitta rätt i det äldre 
materialet såväl i litteratur som herbarier.

Socken och församling är inte riktigt samma sak. Dock samman
faller deras gränser ofta på landsbygden, däremot inte i större städer 
eller tätorter, där kan det finnas flera församlingar inom samma socken.

Socken är från början en kyrklig enhet med anor från tidig medeltid. 
Under socknarnas uppkomstid ställdes två olika synpunkter mot varan
dra, dels var det dyrt att hålla sig med kyrka och präst, dels var det obe
kvämt att behöva resa lång väg för att komma till kyrkan. Socknarna i 
rika bygder blev små, i fattiga bygder stora. Socknarna blev med tiden 
allt mer betydelsefulla för kyrkan såväl som för samhället och invånarna. 
Under flera hundra år var det på sockenstämman som viktiga beslut 
fattades. Våra dagars kommuner har sitt ursprung i sockenstämman - 
socknen var fram till 1952 (då vi fick ny kommunindelning) både en 
kyrklig och borgerlig primärkommun.

Fortfarande är sockenbegreppet levande och förankrat i folksjälen. 
Inte säger vi att Elias Fries kom från Hylte kommun utan socknen 
Femsjö är ju allmänt känd som hans födelseort.

När ett sockennamn försvinner är det ett månghundraårigt och 
kulturhistoriskt namn som går förlorat, låt oss hjälpas åt så det inte 
sker. Sockengränserna bör vara stabila och ritas in även på kommande 
kartor så att vi kan fortsätta använda socknar som växtgeografisk 
basenhet.

Hoppas ni får nöje av detta års första häfte. <=r—^

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@swipnet.se
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Välkomna till Botanikdagarna 

i Gästrikland!

pirojekt 
Gästriklands 
Flora hälsar 

medlemmar i 
Svenska Botaniska 
Föreningen varmt 
välkomna till 
Gästrikland 
I 1-15 juli 2001. 
Botanikdagarna 
arrangeras av Svenska 
Botaniska Förening
en och Gävleborgs 
Botaniska Sällskap.

Utgångspunkt för 
exkursionerna blir 

Idögbo bruk, i mitten av järnriket Gästrikland, 
en genuin bruksmiljö med anor från 1600-talet.

Mer än de flesta landskap är Gästrikland ett 
växtgeografiskt gränsland. Här möter den magra 
norrlandsterrängen och den kuperade bergslags- 
bygden med grönstens- och kalkkörtlar den 
flacka skogs- och kustslätten med inslag av kam- 
brosilurkalk. Vad denna brytning kan erbjuda för 
flora vill vi visa under tre intensiva exkursionsda- 
gar.

Första dagen ägnas Nedre Dalälvsområdet. 
Kring Färnebofjärdens nationalpark finns rika 
svämskogar, frodiga älvängar och kvarvarande 
outbyggda forssträckor. Här far vi stifta bekant
skap med älvmyskgräs, strandviol, sumpviol, 
långsvingel, och sannolikt också paddfot och 
gullhavre. På en artrik slåtteräng möter vi ängs- 
skära, krussilja, och hartmansstarr på sin svenska 
nordgräns. Vi besöker också ett kärr med blom
mande mossnycklar i mängd.

Nästa dag ägnas åt Norrlandsterrrängens 
utkant i västra Gästrikland. På ett av bergen 
finns vippärt, backskafting, fågelstarr, brudspor
re, liten fetknopp och klippbräcka. På menyn 
står också en vacker slåtteräng med ängsväxter

som fältgentiana och jungfrulin men också mäs- 
terrot och stortimjan.

På kvällen gör vi en båttur till Limön som är 
helt uppbygd av moränkalk. Där växer åtskilliga 
kalkbundna arter såsom rosettjungfrulin, kungs- 
mynta, sanddraba, grådraba, nästrot, vejde, sten
frö, blåhallon och kanske ryl.

Sista dagen studerar vi floran i de kalkrika 
markerna på gränsen till Norduppland.

I ett naturreservat kan vi se guckusko, skogs- 
knipprot, nästrot, skogskorn, ag och givetvis stor 
låsbräken. Lavfloran i den urskogsartade sump
skogen är minst lika intressant. Det blir åtskilliga 
rödlistade arter - blylav, hållav, havstulpanlav 
och ringlav törs vi redan utlova.

Vi passar också på att testa stövlarna i ett 
orkidékärr med gulyxne och knottblomster.

Den 15/7 finns möjlighet att exkurera på 
egen hand eller delta i florainventering.

Kostnad per person
• Anmälningsavgift, exkursioner och kost och 

logi (helpension fr.o.m. middag onsdag t.o.m. 
frukost söndag): enkelrum i hotelldel 2 900 
kr, dubbelrum i hotelldel/stugor: 2 300 kr, 
stugor med 2—4 bäddar: 2 050 kr.

• Enbart anmälningsavgift och exkursioner:
600 kr.

Sista anmälningsdag den I april
Anmälan görs genom insättning av 100 kr, post
giro 11 44 68-2. Ange önskat boende, adress och 
telefonnummer. Återtagen anmälan återbetalas 
ej. Deltagarantalet är begränsat till 80 personer.

Förfrågningar
Linda Svensson, tel: 018-471 28 91, e-post: 
Linda.Svensson@evolmuseum.uu.se (bokning). 
Birgitta Hellström, tel: 026-359 60, e-post: 
birgitta.hellstrom@ab-online.nu (exkursioner).
• PETER STÅHL
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Röd tallört 
Monotropa 
hypopitys i 
Sverige
Sann upptäckarglädje får den känna på som 
finner något riktigt oväntat i naturen. Fyndet 
av rödblommig tallört var en sådan upplevelse 
för Anders Bohlin och Ingvar Nordin. Här 
berättar de om den röda tallörten och var den 
påträffas i Sverige.

TEXT: ANDERS BOHLIN & INGVAR NORDIN

A
vvikelser av olika slag i naturen har all
tid tilldragit sig uppmärksamhet, folk 
har intresserat sig för och nyfiket note
rat det som är främmande. Vitblommig blåsip- 

pa, ljung och mjölkört är välbekanta. Även 
bland djur finns färgavvikelser, exempelvis vita 
ekorrar, kajor och älgar.

Många avvikande former har ett skönhetsvär- 
de, vilket gjort att de fortlevt som kulturväxter. 
Fylldblommig akleja, blåsippa, nysört och smör
blomma, rödblommig röllika och rörflen med 
vitbrokiga blad har grävts upp och satts in i träd
gårdar. De hör till våra äldsta prydnadsväxter. 
Även våra parkträd odlas ofta i speciella former, 
exempel på detta är blodbok, fransbjörk, häng- 
ask, klotlönn, pelarasp och pyramidek. I natur
skyddets barndom fridlystes mängder med jät
teekar, ”ormgranar” och träd med egendomligt 
växtsätt.

Den som är uppmärksam i naturen märker 
nog, att avvikelser av ett eller annat slag är gan
ska vanliga. Många avvikelser beror på förän
dringar av arvsanlagen, mutationer. I fallet vita 
blåbär och vita blåklockor är det fråga om en

*
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Röd form av tallört Hunneberg. 16/8 1999.
Foto: Anders Bohlin

enkel förlustmutation, där anlaget för syntesen 
av det blå färgämnet förändrats så att det blivit 
odugligt.

Blekgul eller röd
Tallört är den vanligaste bland de helt klorofyll- 
fria blomväxterna i vår flora. Normalt är tallör
ten blekgul, förr kallades den gultopp eller gull- 
topp. Tyskans Fichtenspargel betyder ‘granspar
ris’ och anspelar på färgen och likheten med 
sparris. Röd tallört är samlingsnamn för färgav
vikelser i rött, från skärt till rubin- eller rödbets- 
rött. På latin anges den som forma carnea ‘kött- 
färgad’, rosea ‘rosenfärgad’, roseola, rubella 
‘något rödaktig’ eller rubescens ‘långsamt rod
nande, övergående i rött’. I de flesta fall har väx
ten benämnts var. eller f. rubella. De svenska
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beskrivningarna har varit malande: rosatonad, 
skär, ldart ljusröd, klart röd, levande köttröd, 
rödbetsröd eller rubinröd. Färgen är kraftigast på 
unga individ, för att sen mattas något under 
blomningen.

Tallörtens röda färg har jämförts med den hos 
vätteros Lathmea squamaria. Lustigt nog före
kommer hos vätteros också en markant, sällsynt 
vit färgform, f. nivea, som beskrivs av greve Carl 
Th. Mörner (1932 ) med orden: ”Singuliära 
stänk av vitt och svart i vårliga hassellunden”. I 
hans formulering anar man något av samma för
tjusning över florans oväntade färgspel som vi 
känt inför den röda tallörten.

Utbredning & ekologi
Tallört Monotropa hypopitys förs till familjen 
ljungväxter (Ericaceae). Det förekommer i Nor
den två underarter, vanlig tallört ssp. hypopitys 
och kal tallört ssp. hypophegea. En egenhet hos 
tallörten är att toppblomman är femtalig och 
sidoblommorna fyrtaliga. Det är tvärt emot des- 
meknoppen Adoxa moschatellina, som har fyrtalig 
toppblomma och femtaliga sidoblommor.

Tallörten förekommer i skogsmark av alla 
slag: tät granskog, barrskog, tallhed, mossig barr
blandskog, blandskog (hassel, ek, gran), lövskog 
(hassel, ek), ekskog, hassellundar, björkbackar 
och allundar. Den svenska utbredningen för van
lig tallört sträcker sig till södra Norrland, den 
kala underarten tycks vara kalkälskande och ha 
en mer begränsad, sydlig utbredning. Det är inte 
alltid lätt att hålla isär de olika tallörterna, och 
utbredningen i detalj är inte klar.

Det finns i västra Nordamerika flera små släk
ten som påminner om Monotropa (Clark 1974). 
Exempelvis finns den blodröda Sarcodes sanguin- 
ea (Snowplant) som blommar vid snösmältning
en i Sierra Nevada (Skottsberg 1953), den röd
bruna, mer än meterhöga Pterospora andromedea 
(Pine-drops) och den spektakulära, klarröda och 
mångblommiga Allotropa virgata (Candy-stick), 
som kan bli 4 dm hög. Andra närstående tallör
ter på den amerikanska västkusten är den gulskä- 
ra Hemitomes congestum (Gnome plant) och den 
vitbleka Monotropa uniflora (Indian pipe).

Tallörten har tidigare räknats som saprofyt, 
det vill säga lever av döda växtrester (Björkman 
1960). Numera anses den vara en parasit som får 
sin försörjning från tallen genom att bilda 
mykorrhiza med samma svamp som denna. 
Samma svamp bildar då två helt olika typer av 
mykorrhiza. Dels ektomykorrhiza med träd och 
dels så kallad monotropoid mykorrhiza med tall
ört (Smith & Read 1997). Tallörten har ett spe
ciellt uppbyggt rotsystem, liknande det hos 
korallrot som gör den anpassad för anslutning 
till svampmycel. Man har funnit att de svampar 
som oftast bildar mykorrhiza med Monotropa är 
slemsoppar Suillus och hartryfflar Rhizopogon, 
samt troligen även riskor Lactarius.

Röd tallört i Sverige
Fynden av röd tallört i Sverige är jämnt fördela
de med några observationer varje decennium. Av 
tillgängliga uppgifter har växten kunnat följas 
endast ett eller några få år på varje lokal. För 
närvarande är drygt 30 lokaler för röd tallört 
kända i Sverige. De är någorlunda jämnt spridda 
i södra delarna av landet upp till södra Dalarna 
och mellersta Uppland, och tydligen kan den 
röda färgformen uppkomma nästan var som 
helst inom södra delen av tallörtens utbrednings
område.

Det anges i litteraturen, exempelvis i Vilda 
växter i Norden (Lagerberg 1957), att hos bägge 
tallörterna ska mycket sällsynt finnas köttröda 
former. Vi har dock inte delat in herbariemateri- 
alet till underart.

Vid inventeringen av Västergötlands flora un
der 1980- och 90-talen har tallörten blivit fun
nen i 328 av de 830 inventeringsrutorna. Rutor
na är 5 x 5 km stora, kal tallört förekommer i 6 
rutor. Röd tallört är känd från 5 av rutorna.

När vi sommaren 1979 besökte lokalen på 
Hisingen i Göteborgstrakten stod 15 exemplar 
av röd tallört i blom i mörkret under hasselbus
kar. Den röda tallörten var lägre och mer gles- 
blommig än vanlig tallört intill. En liten grupp 
innehöll tallörter med intermediär blomfärg, 
mest gulaktiga med rosa inslag och en lite rödare 
sträng i stjälk och blad. Doften var ungefär den

4 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 2001:95:1



BOHLIN& NORDIN

samma hos alla. Pollinerande humlor flög från 
den röda till den vanliga, gula, tallörten.

Det var vår fascination över en så oväntad 
och exotisk uppenbarelse i skogen, som gjorde 
att vi ville ta reda på var den tidigare var funnen. 
Dessutom fick vi fram ny kunskap om tallörtens 
intressanta samliv med andra organismer. Vi har 
erfarenhet från tre olika lokaler. Vidare har 
material ur de offentliga, nordiska herbarierna 
studerats, litteraturen förtecknats och ett antal 
fältaktiva botanister rådfrågats.

Färgformen är så karaktäristisk, att vi vågar 
lita på litteraturuppgifter, även om det inte finns 
belägg i herbarierna. Kollekter ur herbarierna i 
Uppsala (UPS), Stockholm (S), Göteborg (GB) 
och Lund (LD) har erhållits som lån, vilket tack
samt erkännes.

Lokaler för röd tallört
Här anges lokal, ekologi, antal observerade 
exemplar, årtal och observatör, samt litteratur- 
eller herbariehänvisning.

Skåne Orkeneds sn, NO om Boalt (N om lands
vägen mot Lönsboda), granskog, 6 ex. 1978 och 
1979,1. Emilsson (A. Gustavsson, brev, färg
bild).

Halland Våxtorps sn, Hylte, ekskog, 3 ex. 1989, 
Y. Johansson (Georgson m.fl. 1997).

Småland Gränna sn, Mon, (Lundequist 1929). 
Öggetorps sn, Romelsjö, 1918, K. Johansson 
(S). Korsberga sn, Sämjan 1933, H. Herndal 
(Anonym 1934; S).

Öland Högby sn, Vedby landvinning, 1981, Åke 
Lundquist (Karl-Göran Bringer, brev). Högs
rums sn, 900 m SV om Högsrums kyrka, liten 
ädellövskogsdunge, 1986, (Karl-Göran Bringer, 
brev).

Gotland Ardre sn, 1911, G. Auren (S). Gothems 
sn, N om åns utlopp, barrskog (Fries 1920).

Västergötland Kinnarumma sn, Rydboholm,

Kända svenska lokaler för röd form av tallört.
Bohlin & Nordin 2000.

1918, G. A. Westfeldt (UPS). N. Björke sn, 
Bredäng, 1961, R.Tunblad (pers. inf., priv. 
herb.), (Hasselrot 1967). Töllsjö sn, N om 
Tvättesjön, blandskog, 1 ex. 1977—78, R. 
Fredriksson (comm. E. Sahlin). Undenäs sn, 
Bölet 1954, K. Hasselrot (LD). V. Tunhems sn, 
Hunneberg, 100 m Ö om Bomstugan, 8 ex. 
under ek och hassel 1999, B. & J.-S. Börjesson 
(herb. Bohlin), 4 ex. 2000, A. Bohlin & I. 
Nordin.

Bohuslän och Göteborgsområdet Bäve sn, 
Ängebacken, mossig barrblandskog, 1940,
S. Olsson (Fries 1971; GB). Högås sn, Sund, 
1910, E. Jacobowsky-Kylin (LD). Säve sn,
Kärra, Larsered, blandskog, 15 ex. 1979, Algot 
Andersson (comm. I. Nordin; GB). Skredsvik 
sn, Ormestad, 200 m SV om Hagarna, några fa 
exemplar under ek 1980-talet, Mats Lindqvist 
(pers. inf.).

Dalsland Töftedals sn, Trestickla, Abborrtjärn, 
renlavsmatta i fattig tallhed, 5 ex. 1983, A. & K. 
Bohlin (Bohlin 1983).
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Röd tallört, Monotropa hypopitus f. carnea. 
Hisingen, Save sn, Larsered. 31/71979.

Foto: Ingvar Nordin

Södermanland Bogsta sn, Elda, 1884-86, 
A. A. Lindström (Lindström 1893). 
Bogsta sn, Vretstugan 1885, 1886, A. 
A.Lindström (S).
Mörkö sn, Oaxen A. A. Lindström 
(Almquist & Asplund 1937). Tyresö sn, 
Härsö, 1934, E. Asplund (S). Östertälje 
sn, Korpbergets sydsida, lövskog vid 
foten av sydväxtberg, 3 ex. 1990, B. 
Heilman (S; ssp. hypopitys).

•ryjjgai
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Citerad litteratur

Uppland Blidö sn, Alsvik, T. Vestergren 
(Almquist 1929, Almquist & Asplund 1937). 
Blidö sn, Furusund, T. Vestergren (Almquist 
1929, Almquist & Asplund 1937). Funbo sn, 
Hallkved, hassellund, 1907-09, E. Almquist 
(Almquist 1929, 1965). Lena sn, Ö om 
Vattholma bruk, tät barrskog, 2 ex. 1958, S. 
Nilsson (Almquist 1965). Lossa sn, Högholmen, 
E. Ingelström (Almquist 1929). Roslagsbro sn, 
Ropnäs, tät granskog, 1937, E. Almquist (S). 
Skederids sn, Gullunge 1962, B. Hansson (LD). 
Torsvi sn, Torsvi by, björkbacke, 1910, N. 
Willén (Almquist 1929). Uppsala, Stadsskogen, 
1945, N. Lepiksaar (Almquist 1965). Väddö sn, 
Barnens ö, Sörgården, allund, 1921, R. Wendin 
& E. Dufva (Almquist 1929; S).

Dalarna Malingsbo sn, Kivsta, Djurlångsån, N. 
Sylvén (Almquist 1949). Malingsbo sn, 1916, F. 
Lundberg (GB).

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

Almquist, E. 1949: Dalarnes Flora. Stockholm. 
Almquist, E. 1965: Flora Upsaliensis. Almqvist 

& Wiksell. Uppsala.
Almquist, E. & Asplund, E. 1937: 

Stockholmstraktens växter. 2:a uppl. 
Stockholm.

Anonym, 1934: Sammankomster år 1933. 
Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga 
Studentsällskapet i Uppsala. Svensk. Bot. 
Tidskr. 28: 136.

Björkman, E. 1960: Monotropa Hypopitys L. - an 
Epiparasite on Tree Roots. Physiologia Planta
rum, Vol. 13: 308-327. Lund.

Bohlin, A. 1983: Röd tallört. Natur på Dal 9: 2. 
Bengtsfors.

Clark, L. J. 1974: Wild flowers of forests and 
woodland in the Pacific Northwest.
Vancouver.
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Eukalypter 
- inte bara

massaved och 
halstabletter

Inget
växtsläkte sätter 
som Eucalyptus sin prägel 
på en hel kontinent. De finns nästan vart 
man än åker i Australien och i många miljöer dominerar de. Tyvärr har
många bara stiftat bekantskap med eukalypterna i planteringar som anlagts runt om i världen. 
I denna artikel vill Per Milberg och Tommy Tyrberg bättra på eukalypternas oförtjänt dåliga 
rykte och ge oss en inblick i deras spännande biologi och kulturhistoria.

TEXT: PER MILBERG & TOMMY TYRBERG

55 ■ t is this chaotic diversity that has attrac- 
I ted men to the world of eucalypts. For 

JL here was a maze of tentative half-words 
and part-descriptions, constantly expanding and 
contracting, almost out of control — a world wit
hin the world, but too loosely contained. It cried 
out for a system’ of some kind, where order 
could be imposed on a region of nature’s unruly 
endlessness .” (Bail 1998)'

Som svensk kommer man ofta i kontakt med 
eukalypter under resor till medelhavsområdet.

' ”Det är denna kaotiska diversitet som lockat människor 
till eukalypternas värld. Här fanns nämligen en labyrint 
av provisoriska åsikter och beskrivningar, hela tiden i 
förändring, nästan utom kontroll - en värld i världen, 
men för löst sammanhållen. Här fanns ett skriande 
behov av ett ’system ’, där ordning kunde påtvingas ett 
stycke av naturens okontrollerbara oändlighet.”

Vår uppfattning av dessa intressanta växter färgas 
kanske därför av den biologiskt ytterligt torftiga 
miljö som eukalyptplanteringar utgör. I denna 
artikel vill vi modifiera denna negativa bild ge
nom att berätta om släktets historia, ekologi och 
nyttjande i Australien, samt beskriva hur det 
kommer sig att just eukalypter planteras över allt 
större arealer runt om på jorden.

En sak som gör släktet så spännande är att det 
finns så många arter (minst 700) och att dessa 
anpassats till många olika miljöer och klimat. 
Vissa uppskattningar säger att hela 75 % av 
samtliga träd i Australien är eukalypter. De finns 
i tempererat, subtropiskt, tropiskt och medel
havsklimat. Man finner dem också i öknar, halv
öknar och i bergsområden. Bara i extrema öken
områden och några små regnskogsfragment i 
nordöst lyser de med sin frånvaro. Släktet har 
också flera ekologiska anpassningar och egenhe
ter som gör det intressant.

Artbestämning av eukalypter är en svår konst
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och de skiljs åt främst med hjälp av knopp-, 
ståndar- och fruktkaraktärer, samt bladnervatur 
och frömorfologi, karaktärer som inte alltid är 
lätta för icke-specialisten (Brooker & Kleinig 
1983, 1990, 1994, Chippendale 1988). Artbe
stämningen kompliceras också av att det gene
rellt är stor inomartsvariation och att trädens 
habitus kan se olika ut beroende på klimat och 
brandhistoria. Vidare hybridiserar många arter, 
vilket innebär att det finns flytande övergångar 
mellan arterna. Hybridisering har säkerligen ökat 
i modern tid eftersom människan planterat 
många arter långt utanför sina ursprungliga 
utbredningsområden. Avslutningsvis bidrar det 
faktum att det finns många arter på liten yta till 
bestämningssvårigheterna, till exempel finns in
om en radie på 15 mil från Sydney drygt 100 
eukalyptarter.

Endast fyra av de cirka 700 arterna saknas på 
det australiska fastlandet. Eucalyptus urophylla, E. 
orophila och E. wetarensis finns på Timor och 
närliggande öar. E. deglupta har en större ut
bredning och finns på Nya Guinea, Moluckerna 
och Mindanao och är den enda arten som natur
ligt växer norr om ekvatorn. Tio nordaustraliska 
arter återfinns också utanför Australien, nämli
gen på Nya Guinea och en dessutom på Timor 
och närliggande öar. Växtgeografiskt bör dock 
förekomsterna på Nya Guinea inte skiljas från de 
australiska eftersom Nya Guinea egentligen är en 
del av Australien som bara tillfälligt isolerats på 
grund av det höga vattenståndet under den inne
varande mellanistiden.

Eukalypternas taxonomi
De första botaniska insamlingarna av eukalypter 
gjordes av Linnélärljungen Daniel Solander och 
Joseph Banks. Under Cooks första resa 1770 
samlade de E. gummifera vid Botany Bay (Syd
ney) och E. platypbylla i norra Queensland. Äran 
att få namnsätta ett så viktigt växtsläkte gick 
dock till fransmannen C. L. L’Héritier de Bru- 
telle som 1788 namngav E. obliqua på material 
insamlat på Bruny Island (Tasmanien) 1777 
under Cooks tredje resa.

Taxonomin bland eukalypterna är inte allde

les enkel, främst för att Eucalyptus, så som det 
från början avgränsades, inte var en monofyle- 
tisk grupp, det vill säga att evolutionshistoria 
och namnsättning inte överensstämde. Den 
monofyletiska gruppen utgörs istället av det 
gamla släktet Eucalyptus och släktet Angopbora 
(drygt 10 arter begränsade till sydöstra Austra
lien; med fria kron- och foderblad). I denna 
monofyletiska grupp finns två grenar där den 
ena utgörs av Angopbora och de arter inom det 
gamla släktet Eucalyptus som brukar kallas för 
bloodwoods och ghostgums. Därför har man 
nyligen brutit ut de senare till ett nytt släkte, 
Corymbia (Hill & Johnson 1995).

I Australien kallas Eucalyptus (inklusive Co
rymbia) och Angopbora generellt för eucalypts 
eller gum trees. ”Gum” syftar på många arters 
egenskap att utsöndra kåda och begreppet ”gum 
trees” myntades redan på 1700-talet. Men vad 
ska vi kalla Eucalyptus på svenska? Gamla källor 
använder febergummiträd, feberträd eller gum
miträd. Vi kan konstatera att åtminstone det 
senare är direkt olämpligt och bör reserveras för 
Hevea brasiliensis som är den viktigaste källan 
för rågummi. Vi bör också notera att namnen 
ofta enbart syftat på E. globulus, en art med stor 
spridning globalt och som dominerar i Medel
havsområdet (t.ex. Hylander m.fl. 1977, Aidén 
m. fl. 1998).

På senare tid har ”eukalyptus” börjat använ
das, men dessvärre har några auktoriteter (t.ex. 
Hylander m.fl. 1977, Nadonalencyklopedin 
1991) ansett att även detta namn ska förbehållas 
E. globulus. Vi förespråkar ”eukalypt” eftersom 
det är lättare att böja i plural och är i linje med 
den engelska användningen av eucalypt(s) för att 
syfta på Eucalyptus, Corymbia och Angopbora.
Det bör också påpekas att viss anarki råder vad 
gäller engelska namn och att till exempel ”Blue 
Gum” kan syfta på åtminstone fyra olika arter.

Eukalypternas historia
Med tanke på hur dominerande eukalypterna är 
i Australien är gruppens historia häpnadsväckan
de dåligt känd. Eukalypterna hör till den stora 
familjen Myrtaceae som har sin huvudsakliga
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Skogarna där Eucalyptus regnans, 
världens högsta angiosperm, 
dominerar är ej så brandpräglade 
som andra eukalyptskogar och 
har ofta ett rikt buskskikt med 
bland annat trädormbunkar. 
Foto:TommyTyrberg
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Eucalyptus pauciflora 
vid trädgränsen 
på Australiens 
högsta berg,
Mt Kosciusko. 

Foto:Tommy Tyrberg

Den nordaustraliska 
Eucalyptus minlata fäller 

årligen barken i långa flagor 
i övre delen av kronan, 
som alltså får slät bark, 

medan den gamla barken 
sitter kvar som en 

”strumpa” nedertill. 

Foto: Per & Anna Milberg
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utbredning på fragmenten av den gamla sydkon- 
tinenten Gondwanaland, i synnerhet i Australien 
och Sydamerika. Det är helt klart att eukalypter- 
nas ursprung står att söka på södra halvklotet.

Fynd av en eukalypt eller en närbesläktad 
form i cirka 40 miljoner år gamla, eocena avlag
ringar i Patagonien (Hill 1994) antyder att grup
pen en gång haft en större utbredning på syd- 
kontinenten. I så fall dog den tydligen ut tidigt i 
Sydamerika och Antarktis. I övrigt är Nya Zee
land den enda plats där eukalypterna har påträf
fats utanför sitt nuvarande utbredningsområde. 
Där förekommer fossilfynd från miocen till tidig 
pleistocen (23—1 miljoner år sedan). Med största 
sannolikhet var det klimatförändringen i sam
band med de kvartära istiderna som ledde till att 
gruppen försvann från Nya Zeeland.

Bortsett från Patagonien och Nya Zeeland 
tycks eukalypternas historia utspelas helt på den 
australiska kontinenten. Fossilfynd är dock 
anmärkningsvärt sällsynta. De äldsta säkra fyn
den är från miocen (cirka 20 miljoner år gamla) 
och härrör i huvudsak från Australiens inland. 
Både då och tidigare tycks eukalypterna ha sak
nats helt i de fuktigare skogarna längs kusterna. 
Eukalyptfossil blir successivt vanligare i yngre 
lager allt eftersom klimatet i Australien blev tor
rare när kontinenten rörde sig norrut, men så 
sent som under den förra mellanistiden för drygt 
100 000 år sedan var eukalypterna betydligt 
mindre dominerande än idag. Istället dominera
des skogarna då av sydbokar Nothofagus (Tyrberg 
& Milberg 1998) och de två sydliga barrträdsfa- 
miljerna podokarpväxter (Podocarpaceae) och 
araukariaväxter (Araucariaceae) samt av kasua- 
rinaväxter (Casuarinaceae).

Vid en tidpunkt under den senaste istiden 
som inte kan dateras exakt, eftersom den ligger 
bortom kol-14 metodens räckvidd, händer dock 
något drastiskt. Andelen eukalyptpollen och trä
kol ökar kraftigt i avlagringarna och de ovan
nämnda trädslagen minskar starkt eller försvin
ner helt från stora områden. Anledningen till 
förändringarna har varit omstridd, men det ver
kar troligast att den avspeglar människans an
komst och den starkt ökade frekvensen av brän

der som detta innebar. Vi kan förmoda att brand 
utnyttjats som verktyg under mycket lång tid 
och aboriginerna brukade regelbundet bränna av 
stora områden, dels för att gynna vissa djurarter, 
framförallt känguruer, dels för att undvika de 
farliga naturliga bränderna som inträffade med 
längre mellanrum. Om denna hypotes är riktig 
är alltså Australiens ”outback”, ofta betraktad 
som sinnebilden för en orörd vildmark, faktiskt 
ett kulturlandskap!

Eld och torka har format eukalypterna
Det är svårt att generalisera kring ekologin hos 
ett helt släkte, särskilt ett som är så artrikt och 
mångformigt som eukalypterna. Vår beskrivning 
nedan gäller därför inte nödvändigtvis alla arter. 
Vi kan dock konstatera att hetta, torka och eld 
varit viktiga i att forma eukalypternas evolution, 
medan köld och frost varit mindre viktiga.

De flesta eukalypter är utpräglade pyrofyter, 
det vill säga tåliga mot och dessutom gynnade av 
eld. Flera av gruppens egenheter hör samman 
med detta. Barken faller av och ger en slät stam 
där elden har svårt att få fäste. Lövverket inne
håller stora mängder eldfängda eteriska oljor, 
något som också gör eukalypterna till en källa för 
mediciner, industrioljor och aromatiska kemika
lier. Oljorna gör att lövverket flammar upp och 
förbränns på några få sekunder, vilket innebär att 
hettan inte hinner göra någon större skada på 
grenar och stammar. Eukalypter har också vilan
de knoppanlag som aktiveras av brand och gör 
att träden snabbt får nytt lövverk. Många arters 
förmåga att regenerera från underjordiska stam
delar, de så kallade lignotuberna, är också en 
anpassning för att överleva bränder. Märkligt 
nog finns dock bara en art, E. tetrodonta, som 
skickar upp rotskott, en strategi som ju annars 
väl lämpar sig i brandformade naturtyper.

Eukalyptskogar är som sagt mycket brandbe
nägna. Den oftast mer eller mindre vegetations- 
fria marken under träden täcks av ett lager av 
torra löv, avfallen bark och fallna grenar som 
bryts ned påfallande långsamt och som är syn
nerligen eldfängt. En eukalyptusskog brinner all
tid förr eller senare, och ju längre intervallet mel
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lan bränderna blir, ju kraftigare blir branden när 
den väl kommer. Både aboriginerna och senare 
de europeiska kolonisatörerna i Australien har 
därför haft för vana att avsiktligt bränna av mar
kerna med tämligen korta mellanrum. De djur 
och växter som lever i eukalyptusskogarna är 
förvisso anpassade till återkommande bränder, 
men det är troligt att de kraftiga förändringar i 
brandregimen som först aboriginernas och sedan 
européernas ankomst innebar är en del av förkla
ringen till de många djur och växter som dött ut 
i Australien under de senaste 50 000 åren (Dob
son 1992, Flannery 1994).

Pollinatörer
De flesta eukalypter är, trots att de enskilda 
blommorna oftast är små, mycket goda nektar
producenter. Faktum är att av de cirka 500 aus
traliska landfåglarna är nästan en sjättedel specia
liserade nektarätare (cirka 67 arter honungsätare, 
sju arter lorikiter och en solfågel) vartill kommer 
åtskilliga andra fåglar som delvis lever på nektar. 
Visserligen är kolibriernas andel i den sydameri
kanska fågelfaunan ungefär lika stor men dessa 
spelar en betydligt mer undanskymd roll än 
honungsätarna som tillhör de vanligaste och 
mest iögonfallande fåglarna i de flesta australiska 
biotoper.

Definitivt unikt för Australien är dock att det 
bland däggdjuren förutom fladdermöss också 
finns flera andra arter som är specialiserade nek
tarätare, till exempel Floney-Possum Tarsipes 
spencerae och Sugar Glider Petaurus breviceps. 
Detta kraftiga inslag av nektarätare beror förvis
so inte enbart på eukalypterna. Många av de 
nektarätande arterna har rimligen en historia 
som går tillbaka till tiden före eukalypternas 
dominans, och många är fortfarande till stor del 
beroende av andra nektarproducenter, framför
allt medlemmar av den gamla Gondwanafamil- 
jen proteaväxter (Proteaceae), till exempel Bank- 
sia, samt akacior Acacia som förekommer med 
cirka 950 arter i Australien.

Till skillnad från kolibrier, som oftast fångar 
upp pollen på hjässan, är honungsätarnas pollen
överföring mindre precis då pollen fastnar på

stora delar av kroppen när fågeln hoppar om
kring i blomställningarna. Honungsbiet, som 
införts till Australien, går mycket gärna på euka
lypter, vilket ger en karakteristisk smak åt austra
lisk honung.

Medan en mängd arter lever på eukalyptnek- 
tar är det mycket få som kan äta de kemikaliebe- 
mängda bladen. Koalan Phascolarctos cinereus 
med sitt mycket specialiserade matsmältningssys
tem är ett av de få undantagen. Eukalypternas 
oätlighet kompenseras dock i någon mån av de i 
eukalyptskogar ofta mycket rikligt förekomman
de mistlarna (Loranthaceae), vars bär och blad 
utgör en viktig födoresurs för många djur.

Etnobotanik & rockkultur
Eukalypternas dominans i det australiska land
skapet har givetvis inneburit att de nyttjats flitigt 
av aboriginerna och listan kan göras lång över de 
arter och ändamål som är kända. Frön, nektar 
och galler har använts som föda medan kådan 
haft medicinska användningsområden och även 
nyttjats som lim. Barken av en del arter har an
vänts till tak och väggar i hyddor, kanoter, be
hållare och kärl av olika storlek, sköldar, filtar 
samt material att teckna på. Virket har på många 
håll varit den viktigaste källan för brännved, och 
eftersom olika arter har olika egenskaper kunde 
en långsambrinnande art väljas för en brasa som 
skulle räcka hela natten. Vidare användes euka- 
lyptvirke ofta för att göra bumeranger, spjut och 
harpuner. Didgeridoo, det entoniga australiska 
musikinstrumentet, framställs av stammar av 
olika mallee-arter som gjorts ihåliga av termiter.

Det är heller knappast förvånande att euka
lypterna figurerar i senare tiders folklore, konst 
och litteratur. De är allestädes närvarande i barn
boken Snugglepot and Cuddlepie (Gibbs 1940), 
vars båda huvudpersoner bär kjolar av eukalypt- 
ståndare och har calyptror (struktur av omvand
lade kron- och foderblad) som hattar.

Diktare, alltifrån Banjo Paterson (Australiens 
Evert Taube eller Nils Ferlin) till rockbandet 
Midnight Oil använder eukalypter som bak
grund för att måla upp ett typiskt australiskt 
landskap. I en flerfaldigt prisbelönad roman för
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I Eukalyptusbarnen i The 
Complete Adventures 
of Snugglepot and 
Cuddlepie (1940) är 
något av en Australiens 
motsvarighet till Elsa 
Beskows svenska 
”lingonflickor” och 
”blåbärspojkar”.

May Gibbs teckning är 
återgiven med tillstånd från 
Harper Collins Publishers, 
Australien.

några år sedan lovade en lantbrukare gifta bort 
sin dotter till den som kunde sätta namn på alla 
hundratals eukalypter han planterat på sin mark 
(Bail 1998). Varje kapitel i boken bär det veten
skapliga namnet på en art, som direkt, eller via 
det engelska namnet, syftar på innehållet.

Eukalypter utanför Australien
”Every country has its own landscape which 
deposits itself in layers on the consciousness of 
its citizens, thereby cancelling the exclusive

claims made by all other national landscapes. 
Furthermore, so many eucalypts have been 
exported to different countries in the world, 
where they’ve grown into sturdy see-through 
trees, and infected the purity of these landscapes. 
Summer views of Italy, Portugal, Northern India, 
California, to take obvious examples, can appear 
at first glance as classic Australian landscapes - 
until the eucalypts begin to look slightly out of 
place, like giraffes in Scotland or Tasmania.”
(Bail 1998)2
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Skymningen i Addis Abeba är fylld av exotisk 
etiopisk atmosfär men med en tydlig lukt av 
Australien! På kvällen tänds nämligen otaliga 
eldar för matlagning runt om i staden, och näst
an all den brännved som används är eukalyptus. 
Kejsar Menelik II anlade redan runt förra sekel
skiftet eukalyptplanteringar kring den då nyan
lagda huvudstaden och idag finns inte många 
andra träd kvar i stadens närhet.

Faktum är att vart man än åker i världen, 
områden med kalla vintrar undantaget, riskerar 
man att råka på eukalypter. Totalt handlar det 
om ett dussintal arter som fatt stor spridning i 2

2 ”Varje land har sitt eget typlandskap som lagras i med
borgarnas medvetande. Men många eukalypter har 
exporterats till olika länder i världen, där de har växt 
till stora träd, och infekterat renheten i dessa landskap. 
Sommarvyer från till exempel Italien, Portugal, norra 
Indien och Kalifornien kan vid första anblicken se ut 
som klassiska australiska landskap, tills eukalypterna 
börjar se malplacerade ut, som en giraff i Skottland 
eller Tasmanien.”

Eucalyptus macrocarpa är en avvikande mallee med 
endast juvenila bladtyper. På håll ser den kanske 
inte så vacker ut, men både blommor och blad tål 
ett närmare studium (se sid. 20).
Foto: Per & Anna Milberg

världen. Vi kan hitta dem från havsnivån upp 
till 3 000 meters höjd, där de planterats i planta
ger för att ge fibrer eller ved, i trädridåer, som 
skuggträd eller markbindare, för ornament eller 
vindskydd, eller för att minska försaltningspro- 
blemen på vissa jordar. Hur kommer det sig att 
just eukalypterna fått en så ofantlig betydelse 
globalt?

Det är flera aspekter av eukalypternas biologi 
som gjort dem lämpade för spridning. För det 
första är många arter mycket snabbväxande. De 
har utvecklats på några av jordens mest närings- 
fattiga jordar vilket gjort dem effektiva i att till
godogöra sig mineralnäringsämnen. En egenhet 
som släktet delar med många australiska livsfor
mer är att de uppvisar vad man skulle kunna 
kalla för opportunistisk tillväxt, så snart förhål
landena är lämpliga sätter trädet igång att växa.
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En sidoeffekt av detta är att årsringar blir otydli
ga eller saknas och att träden är svåra att ålders- 
bestämma.

Fröna är små, tål lagring och gror lätt, endast 
några fa arter behöver förbehandlas. De är där
med enkla att handha och lätta att transportera, 
och mängder av frön har skickats med post över 
världen (Boland m.fl. 1980). Just det faktum att 
frön utgjort källan till planteringar utanför Aus
tralien, har gjort att mycket få av de mängder av 
insekter och svampar som specialiserat sig på eu- 
kalypter i Australien kommit med. Andra egen
skaper som gör många arter lämpade att använda 
i återbeskogningsprojekt är att individerna skju
ter nya skott efter avverkning, och man alltså 
snabbt får upp nya träd utan att behöva plantera. 
Vidare brukar inte ens getter vilja äta blad, bark 
eller skott av eukalypter, ett faktum som också 
gör dem lämpade i återbeskogningsprojekt och 
plantagedrift.

Från mirakelträd...
Redan på 1770-talet fanns enstaka eukalypter i 
odling i England. Det var väl främst det exotiska 
bladverket som tilltalade dåtidens exklusiva växt
samlare och trädgårdsanläggare (Doughty 2000). 
Inga av de arter som drogs upp i England klara
de dock de enstaka kalla vintrar som inträffade 
under 1800-talet, men man hade upptäckt med 
vilken snabbhet de kunde växa (mer än 2 m per 
år) samt att nyttiga kemikalier kunde utvinnas ur 
blad eller bark. Dessa användes till halstabletter, 
munvatten, urindrivande, stimulerande, slemlö
sande, antiseptiska och desinfekterande medel, 
och eukalyptusolja var faktiskt en exportprodukt 
från Australien redan i slutet av 1700-talet. Idag 
möter vi svenskar detta främst som halstabletter. 
Inom aromterapi används många olika eukalypt- 
produkter.

Under mitten av 1800-talet började också 
andra goda egenskaper bli intressanta. Det på
stods nämligen att träden kunde torka ut för- 
sumpade skogar och att bladens aromämnen ren
sade luften från sjukdomar. Vid denna tid ansåg 
fortfarande läkarvetenskapen att förruttnelse av 
organiskt material under varma och fuktiga för

hållanden producerade gaser, malarias (av italien
ska mal aria ’ond luft’), som orsakade malaria 
och många andra sjukdomar. Eukalypter ansågs 
alltså bota feber, vilket är ursprunget till de äldre 
svenska namnen feberträd och febergummiträd.

Någonting ligger kanske i den ”upptorkande” 
effekten som eukalypter ansågs ha, inte därför att 
de generellt skulle förbruka mer vatten än andra 
träd utan för att de växer snabbare och därmed 
transpirerar mer (däremot är det ingen skillnad i 
vatten- eller näringsåtgång per enhet producerad 
biomassa). Det är också svårt att utvärdera trä
dens betydelse för malarians tillbakagång i till 
exempel Medelhavsområdet, jämfört med all
mänt förbättrade dräneringsmetoder och jord- 
bruksintensifiering under samma period.

Ett träd som både är snabbväxande, en källa 
för nyttiga kemikalier och dessutom skapar ett 
hälsosammare lokalklimat betraktades givetvis 
som ett mirakelträd, och det är inte så konstigt 
att både ryktet och ett antal arter snabbt spreds 
över jorden. På 1800-talet och första halvan av 
1900-talet var de främsta syftena, förutom deko
ration och uttolkning av fuktiga områden, att 
skaffa brännved och sågvirke. I Kalifornien pro
vades över 100 arter under andra halvan av 
1800-talet. Trots att flera av dem visade mycket 
snabb tillväxt uppfyllde dock den kaliforniska 
satsningen inte förväntningarna: dels kollapsade 
marknaden för brännved i och med att oljan tog 
över, dels visade sig virket inte hålla tillräckligt 
hög kvalitet som sågtimmer på grund av sprick
bildning och vridning vid torkningen (det är 
skillnad på stockar av långsamväxande träd från 
naturliga skogar och snabbvuxet plantagetim- 
mer).

Behovet av brännved var också orsaken till att 
eukalypter infördes till sydöstra Brasilien i stor 
skala i början av 1900-talet. Det var ånglokens 
stora bränslebehov som krävde rationell vedpro
duktion i strategiskt placerade plantager. Under 
1950-talet började, tack vara nya metoder inom 
massaindustrin, fibrer från eukalypter användas i 
stor skala för pappersframställning och Brasilien 
blev ett föregångsland vad gäller pappersmasse- 
framställning av eukalyptusfiber. Brasilien är nu,
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Eucalyptus camaldulensis är typart längs 
Murray River och tål dess översvämningar.

Foto:Tommy Tyrberg

näst Indien, det land i världen som har mest 
eukalypter planterade. I de intensivaste odlingar
na finns enhetliga 100 hektarsytor med kloner, 
som skördas med ner till 7 års intervall (då är 
stammarna 35 m höga!). Tillväxten kan vara så 
mycket som 55 m3 per hektar och år, att jämföra 
med 4 m3/ha/år som är medel tillväxt i svensk 
skogsmark. Portugal är ett annat land som satsat 
i stor skala på produktion av eukalyptusfiber.

Bland annat med hjälp av FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) 
har eukalypter spridits till många av jordens u- 
länder i avsikt att förse fattiga befolkningar med 
brännved. Genom åren har en avsevärd kunskap 
byggts upp om hur man odlar eukalypter: val av 
art efter miljö, groning, etablering, avverkning 
med mera. Motsvarande kunskap finns för vissa 
tallarter, men saknas oftast för potentiellt lämpli

ga inhemska arter. Därför är det enklare att välja 
eukalypter än att leta bland lokala arter om man 
snabbt vill få till stånd omfattande vedproduk
tion. Vidare är det troligt att lokala arter skulle 
förlora en större andel av sin biomasseproduk- 
tion till insekter, svampar och vilda eller tama 
betande djur än vad de främmande och kemika- 
liebemängda eukalypterna skulle göra.

Den totala arealen eukalyptplantager, alltså 
både för fiber och ved, har fyrdubblats på 20 år 
och mycket talar för att trenden kommer att 
hålla i sig. Dels är brännvedsbristen i många län
der i Afrika skriande, dels ser länder i Sydameri
ka och Asien pappersmassefiber som en fram- 
tidsindustri.

...till fascistträd
Det behövs inte några djupare insikter hos den 
som besöker en eukalyptusplantage för att inse 
vilken biologiskt torftig miljö dessa utgör. Det är 
därför lätt att känna stor oro över vad vi gör
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med vår natur och hur vi förändrar landskapet 
på många håll i världen och sorg över förlusten 
av all den naturliga vegetation som en gång fun
nits där eukalypter nu växer i täta rader. Men 
problemet är komplext och på många håll kan 
snabbväxande eukalyptus minska trycket på 
kvarvarande fragment av naturlig vegetation, och 
skyddet av de senare borde ha mycket hög prio
ritet om vi vill skydda arter i länder med snabbt 
växande befolkning.

Eftersom det finns pengar att tjäna på euka- 
lyptplantager kan det å andra sidan leda till att 
naturlig vegetation huggs ner för att ersättas med 
plantager. Vidare kan landsbygden avfolkas som 
ett resultat av att lantarbetare och arrendatorer 
sägs upp då marken konverteras från jordbruk 
till trädplantage. Fattiga jordbrukare kan få se 
mark där de tidigare låtit sin boskap beta, häm
tat frukter, fibrer med mera omvandlas till euka- 
lyptusplanteringar som saknar markvegetation 
och där blad och frön inte kan utnyttjas av hus
djuren. Kanske kan också de snabbväxande 
eukalypterna sänka grundvattennivån i ett områ
de och därmed försvåra livet och jordbruket.

I länder som Thailand, Portugal och Indien 
har sentida plantageanläggningar gjort lokalbe
folkningen negativt inställd till eukalypter. Det 
samma gäller Spanien där eukalypter använts i 
återbeskogningsprojekt. Ord som ”fascistträd” 
och ”kapitalistträd” har figurerat och i Indien 
myntades uttrycket ”Green desert” (Doughty 
2000). Landsbygdsbefolkningen har alltså på 
flera håll sett eukalypter som symboler för över
heten, och träden har därmed blivit syndabockar 
för saker som rör sociala, politiska och ekono
miska orättvisor.

Det påstås ibland att eukalypter förstör jor
den genom utsöndring av substanser med allelo- 
patiska effekter (kemiska ämnen som missgynnar 
andra växter) och sådana som gör att jorden 
repellerar vatten. Eftersom eukalypterna är fulla 
av kemikalier är det kanske inte förvånande att 
många växter påverkas negativt av regnvatten 
som silat genom blad eller bark (May & Ash 
1990). I Australien kan man se mer eller mindre 
tydliga zoner under eukalypter där andra arter är

mindre än normalt eller saknas (del Moral m.fl. 
1978, Lamont 1985) men det är inte klart om 
dessa zoner beror på utsöndrade kemikalier eller 
helt enkelt på att träden är effektiva i att ta upp 
markvatten och därmed missgynnar sina gran
nar.

Det hävdas också att eukalyptplantager leder 
till ökad erosion eftersom markvegetationen är 
sparsam eller saknas (Poore & Fries 1985). Det 
är troligen korrekt om vi jämför med situationen 
i en ursprunglig skog eller buslcmark. Men oftast 
anläggs eukalyptplantager på mer eller mindre 
intensivt nyttjad åker eller betesmark där ero- 
sionsrisken troligen är värre än i en eukalypt- 
plantage. Det täta förnaskiktet minskar nämli
gen regnets suspension av markpartiklar och 
krontaket fångar upp mycket av rörelseenergin i 
ett kraftigt regn.

Naturliga eukalyptskogar har inte mycket lik
het med en eukalyptplantage. De förstnämnda 
är strukturellt komplexa, med gamla träd med 
håligheter och med mängder av insekter, fåglar 
och däggdjur (t.ex. utnyttjar nästan 400 arter 
ryggradsdjur de håligheter som eld och termiter 
skapar i eukalypter). Distinktionen mellan skog 
och plantage är kanske något vi svenskar har 
svårt med, eftersom vi gärna sätter likhetstecken 
mellan träd och skog och eftersom marken även 
efter en avverkning i Sverige utgör skogsmark 
och har vissa skogskaraktäristiska egenskaper. I 
områden där plantageskogsbruk råder är distink
tionen mellan skog och plantage däremot kris
tallklar, och den senare är snarast att jämföra 
med en åker, oanvändbar till annat än produk
tion av en vara.

Några spännande eukalypter
River Red Gum Eucalyptus camaldulensis är en 
karaktärsart för Murray-Darlingbäckenet i sydös
tra Australien där den främst växer längs floder
na i områden med högt grundvattenstånd och 
hög salthalt i jorden. Arten är dock mångformig 
och oenighet råder om systematiken. Räknar 
man även de betydligt mera torranpassade tro
piska River Red Gum-formerna till samma art så 
är detta den vidast utbredda av de australiska
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eukalyptusarterna. Flodvarianten i sydost är som 
sagt anpassad till högt vattenstånd och har stor 
tålighet mot översvämningar (se sid. 17). En 
annan egenhet hos arten är att stora grenar kan 
brytas och falla utan någon synbar orsak. På vissa 
australiska campingplatser finns därför varningar 
för att tälta under stora träd av River Red Gum! 
Den är, tillsammans med montereytall Pinus 
radiata, de mest använda och geografiskt spridda 
plantageträden i världen (Zobel m.fl. 1987).

Mountain Ash Eucalyptus regnans växer i sydöst
ligaste Australien, främst i Victoria och på 
Tasmanien. E. regnans-skogarna har av fossilfynd 
att döma en längre historia än många andra eu- 
kalypt-dominerade skogstyper, något som också 
indikeras av att flera endemiska växt- och djurar
ter är mer eller mindre exklusivt knutna till dem 
(till exempel Leadbeater’s Possum Gymnobelideus 
leadbeateri).

E. regnans är också mindre gynnad av bränder 
än de flesta eukalypter. Visserligen torde bränder 
som skapar öppningar i de tempererade regnsko
garna vara en förutsättning för att E. regnans ska 
kunna etablera sig (Ashton 2000), men arten tål 
inte frekventa bränder. Skogarna är också betyd
ligt fuktigare än vad som är normalt för euka- 
lyptskogar och har ofta en tät undervegetation av 
bland annat trädormbunkar (se sid. 10). E. reg
nans uppfattas därför ibland som en primitiv och 
ospecialiserad form som inte fullt ut har utveck
lat de typiska ”eukalyptkaraktärerna”.

Det är ingen tvekan om att E. regnans är värl
dens högsta angiosperm (blomväxt) men förvir
ringen är total vad gäller uppnådd maxhöjd. Vi 
har sett många olika uppgifter där de högsta varit 
mer än 140 m. Om detta stämmer skulle E. reg
nans även vara högre även än gymnospermen 
amerikansk sekvoja Sequoia sempervirens, och 
därmed världens totalt högsta trädart. Samtliga 
uppgifter härrör dock från 1800-talet och doku
mentation är ibland tvivelaktig. Nutida auktori
teter anger 105,5 m (Doughty 2000), 110 m 
(Williams & Woinarski 1997) och 114,3 m 
(Anonym 1978) som de högsta säkra uppgif
terna.

Snow Gum Eucalyptus pauciflora är förmodligen 
den eukalyptusart som är bäst anpassad till kallt 
klimat och små knotiga E. pauciflora utgör de 
högst växande träden på de fåtaliga bergsmassiv i 
sydöstra Australien och Tasmanien som är höga 
nog att nå ovanför trädgränsen (se sid. 11). 
Under den senaste istiden då klimatet var kallare 
var arten mera utbredd och växte bland annat 
vid vad som nu är havsnivå vid Coorong i 
Sydaustralien.

Mottlecah Eucalyptus macrocarpa är en av ett 
fåtal eukalypter som behåller juvenila bladtyper 
hela livet. Den klassas som mallee men har ett 
kraftigt avvikande utseende med långa, få- eller 
ogrenade skott med motsatta blad spridda längs 
stammen (se sid. 15). Dess utbredning är be
gränsad till sydvästra Australien och det är den 
eukalypt som har störst blommor (0 4 cm ex
klusive ståndare, se sid. 20) och störst frukter 
(0 7 cm).

• Tack till Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
som bekostat Per Milbergs postdoktorvistelse i 
Australien samt ett författarstipendium.
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Typiska drag hos släktet Eucalyptus

Bladen är på många arter svagt böjda (skärforma- 
de) och spetsiga. Hos många arter hänger bladen 
vertikalt på ett karaktäristiskt sätt. Detta leder till 
större genomsläpp av nederbörd och, eftersom de 
hängande bladen orienterar sig med kanten mot 
solinstrålningen, också till större ljusgenomsläpp än 
hos andra skogsbildande trädarter. Som skuggträd 
är eukalypter därmed mindre effektiva. Juvenila 
skott har ofta blad som starkt avviker i färg och 
form och som till skillnad från övriga blad sitter 
motsatta.

Frukterna varierar starkt till form och färg, 
men är alltid förvedade och skyddar därmed 
fröna under mognaden och i många fall under 
lång tid efter att fröna mognat.

Teckningen är gjord av Margaret Flockton och 
finns i Forest Flora of New South Wales av 
J. H. Maiden, 1902, vol. I.
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Blommorna saknar normala kronblad men är 
ändå färgstarka. De många ståndarna är nämligen 
färgade (vitt och gulvitt är vanligast men även gult, 
rött, och rosa förekommer), och ibland är även 
fruktämnet bjärt färgat. Kron- och foderbladen är 
omvandlade till en struktur, 
calyptra, som skyddar de 
övriga blomdelarna före 
blomningen och faller av i 
samband med att blomning
en startar. Denna struktur är 
unik för eukalypterna, och 
ursprunget till det veten
skapliga namnet (grekiska): 
eu = äkta, helt och 
kalyptos = dold.

Blomman hos den väst- 
australiska Eucalyptus macro- 
carpa är den största bland 
alla eukalypter. Notera calyp- 
tran på väg att falla av på 
grund av det tryck som de 
många ståndarnas tillväxt 
skapat.
Foto: Per & Anna Milberg
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• Barken: Ett karaktäristiskt drag hos 
många arter, inklusive de som främst 
odlas utanför Australien (E. globulus,
E. camaldulensis), är att de årligen fäller 
de döda, yttre delarna av barken i långa 
remsor eller mindre flagor och att detta 
ger träden en slät stam (se sid. I I). 
Detta är dock ingenting typiskt för släk
tet som helhet som 
istället uppvisar många olika barktyper. 
Faktum är att många av de engelska 
namnen på eukalypter, t.ex. ”ironbark”, 
”stringybark” och ”box” beskriver just 
icke-släta barktyper.

Bilden illustrerar Eucalyptus dampieri. 
Den har en kortfibrig bark som fälls 
successivt och ger upphov till ett 
rutaktigt mönster.

Foto: Per Milberg
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• Underjordiskt: Många 
arter har förmåga att skjuta 
skott från de delar av stam
men som ligger skyddade i 
eller strax under markytan.
Lignotuber, det vill säga ett 
stort förvedat underjordisk 
upplagsorgan är ofta källan 
till skott då huvudstammen 
dött. Hos en hel del arter 
ger denna lignotuber upp
hov till små, tätt samman
hållna kloner med många 
likåldriga stammar, ett spe
ciellt växtsätt som med ett 
aboriginnamn kallas för 
mallee. Det finns stora are
aler i arida och semi-arida 
områden i Australiens inland som domineras 
mallee och som därför kallas ’mallee scrub’.

Bilden visar Eucalyptus loxophleba
som är en typisk mallee. Foto: Per Milberg
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BOTANISK LITTERATUR

Signalartsfloran 
har landat

S
ignalarter har varit ett begrepp på tape
ten det senaste decenniet. Begreppet 
signalarter, ”arter som indikerar miljöer 
med höga naturvärden”, skapades i samband 

med starten av Skogsstyrelsens inventering av 
nyckelbiotoper 1990. Signalarter har fatt stor 
genomslagskraft i naturvårdssammanhang och 
har starkt bidragit till det ökade intresset för 
kryptogamer (mossor, lavar och svampar). Den 
här boken är en vacker fotoflora, i stort och gedi
get format, över dessa arter. Den är redigerad 
och i huvudsak författad av Johan Nitare med 
hjälp av flera medförfattare.

Boken inleds med en kort bakgrund om sig
nalarter och skogslandskapets ekologi. Därefter 
följer en beskrivning av viktiga skogsbiotoper 
med listor över vilka signalarter man kan tänkas 
hitta i respektive miljö. Ett exempel är lövsump
skogar där hela 69 signalarter kan påträffas, 
bland annat rörsvepemossa, gulnål och alsopp. 
Avsnittet illustreras med fotografier och inspire
rar verkligen till egna utflykter i våra skogar.

Huvuddelen av boken innehåller faktablad 
över samtliga signalarter bland kryptogamerna. 
Varje art illustreras med en till två färgfotografier, 
en kort beskrivning av arten och dess ekologi, 
indikatorvärde, eventuella förväxlingsarter och 
följearter. Det finns också en utbredningskarta 
för varje art med en förtydligande text. Kartan 
visar dessutom artens signalvärde och frekvens i 
olika delar av landet.

Fotografierna, som boken till stor del är upp
byggd kring, håller en fantastiskt hög kvalité. 
Trots att åtskilliga av fotografierna har publice
rats tidigare framstår de som helt nya. Bra job
bat! Däremot är det synd att fotografernas namn 
är så svåra att hitta.

Utbred- 
nings- 

kartorna är 
bra, men att 

göra sådana är 
en grannlaga 

uppgift särskilt 
när de innehåller 

så mycket informa
tion som i denna 

bok. Ibland känns 
avgränsningarna mel

lan olika förekomstfrekvens och signalvärde för 
detaljerade.

En signalartslista kan ständigt förbättras. I 
takt med ökad kunskap faller vissa arter ifrån 
medan andra tillkommer. Vi saknar ett kort 
avsnitt om urvalet av arter till denna bok med en 
diskussion kring tidigare versioner av signalarts- 
listan. Jämfört med listan som finns på Skogs
styrelsens hemsida saknas 14 arter/artgrupper 
medan 30 har tillkommit. Barkkornlav och små 
fingersvampar (Clavaria s.l.) är exempel på vär
defulla nya tillskott. Däremot är det svårare att 
förstå varför arter som örlav och svarta hjorttryff
lar har tillförts och till exempel talltagel och rut- 
skinn försvunnit från listan. Detta är randan
märkningar. Vårt helhetsintryck är att boken hål
ler mycket hög kvalité. Det är värdefullt att dessa 
kryptogamgrupper finns samlade och presenteras 
på ett så tilltalande sätt. Vi rekommenderar 
boken, trots det höga priset, och tror att den 
kommer att bidra till ökat intresse för och ytter
ligare kunskap om mossor, lavar och svampar.
•k PER JOHANSSON & HENRIK WEIBULL

Signalarter är utgiven av Skogsstyrelsens förlag, 
2000. Redaktör: Johan Nitare. Omfattning: 386 
sidor. Boken kan beställas från Förlag, Skogs
styrelsen, 551 83 Jönköping.
Telefon: 036-15 55 92. Fax: 036-19 06 22. 
E-post: sksforlag.order@svo.se 
Pris: 450 kr utan frakt.
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TEXT: MATS RYDÉN

närot
Påverkade av blomsterhan
delns utbud av exotiska orki
déer förknippar vi gärna dessa 
växter med praktfullhet och 
färggrannhet. Och visst finns 

sådana ståtligheter även i svenska marker, till 
exempel guckuskon. Men här döljer sig också, i 
myrar och skogar, till synes oansenliga orkidéar
ter, ganska svårupptäckta och vanligen utan folk
liga namn. Hit hör knäroten Goodyera repens.

Denna ört är känslig för uttorkning och trivs 
bäst i mossrika, ej alltför slutna äldre barrskogar, 
norrut även i björkskog. Ibland bildar den små 
mattor i växttäcket och ej sällan är den ”så löst 
fäst i marken, att växten verkar vara upphängd i 
mossan”, som Bengt Pettersson skriver i sin och 
Staffan Rosvalls bok om Gotlands orkidéer
(1951).

Knärotens vackert nätådriga rosettblad är vin
tergröna. I hastigheten kan denna växt tas för en 
liten pyrola. De små vita, ludna blommorna har 
en mild, något sötaktig doft. Många av oss har 
nog mött den på sensommaren, kanske under 
bär- och svampplockningen. Det är då den 
blommar.

Knärotens vetenskapliga släktnamn, Goodyera, 
kom till i början av 1800-talet, bildat av en eng
elsman till minne av en annan engelsman, den 
hängivne amatörbotanisten John Goodyer, som 
levde under första hälften av 1600-talet. Linné, 
som i sin Sverigeflora säger att knäroten ”växer 
tämligen sällsynt i gamla skogar”, i bland annat 
Uppland och Lappland, kallade växten Satyrium 
repens, men gav den inget svenskt namn.

I Rudbeckarnas Campus Elysii (1701) är knä
roten namngiven och pregnant tecknad; som 
svenskt beskrivande namn ges hundknöp med 
löpande rötter (knöp=testikel). I engelsk litteratur

är den beskriven och avbildad redan i John 
Gerards berömda örtabok från 1597. Det offici
ella svenska namnet, knärot, skapades av botanis
ten Elias Fries i mitten av 1800-talet, med syft
ning på den ”knäböjda” jordstammen.

Knäroten har i Norge ungefär samma frekvens 
som i Sverige. I Danmark är den sällsynt och på 
Island förekommer den inte alls. I England på
träffas den nästan enbart i de norra delarna, i 
bland annat ”sjödistriktet” och de skotska hög
länderna. Dess officiella engelska namn är cree
ping lady 's tresses, där tresses (flätor) syftar på den 
något spiralvridna, axlika blomställningen.

Växter kan karakteriseras i olika ”stämningslä
gen”. I elfte upplagan av sin skandinaviska flora 
(1879) konstaterar Carl Hartman prosaiskt att 
knäroten är en ”teml. liten, småluden skogsört”. 
Vid ungefär samma tid skriver Elias Fries, med 
mer poetiska förtecken, i sin växtnamnsordbok 
att ”den mossbelupna marken i dc dystra barr- 
skogarne upplifvas af Knärotens hvita blomax”. 
Upplivad blir också skogsvandraren av knärotens 
oftast oväntat uppdykande ljuskäglor.

kvattram
Det finns väl knappast något så 
tidlöst i vår svenska natur som 
en hartsdoftande skvattrammyr 
kring en mörkögd, bottenlös 
skogstjärn, ett evighetsdjup.

Ordet skvattram har också en klang av urtid, 
av på en gång saga och handfast verklighet. Växt
namnet skvattram, en produkt av folkligt ordmå
leri, har säkerligen mycket gamla anor, men är 
inte belagt förrän i 1600-talsfloror, tidigast i 
Franckenius Speculum botanicum 1638.

Vad beträffar innebörden av detta för nutids
människan obegripliga växtnamn skriver den 
norske botanisten och växtnamnsforskaren Rolf 
Nordhagen, i en uppsats i Nysvenska studier 
1947, att det syftar på de vintergröna bladens
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Skvattram från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802.

rörelser, på kontrasten mellan bladens sommar- 
och vinterställning. Vid köldgrader sluter sig bla
den kring stjälken för att vid varmare temperatu
rer åter resa sig. Många av oss har säkert lagt 
märke till hur slokörad skvattramen ter sig när vi 
möter den på senhösten och vintern.

Nordhagen sammanställer namnet med ett 
dialektalt verb skvätta!skvatta (i norskan och 
svenskan) med betydelser som ’falla ihop’,

’hoppa upp’ och ’sprätta till’. Det till detta verb 
bildade substantivet skvattra(m), med regionala 
varianter som skvackra och skväckra, uppfattades 
uppenbarligen av många som ett mycket passan
de namn. Det finns också ett dialektalt adjektiv 
skvätten med betydelsen ‘skrämd, rädd’, som av 
namngivaren kan ha associerats med växtens 
”ihopkurade” vinterutseende.

Benämningen skvattram lanserades i floror 
och läroböcker och är ju idag det officiella nam
net, trots att ingen vanlig språkbrukare längre 
vet vad det betyder. Men sådana ”dunkla”, fast 
ofta fantasieggande, namn är förvisso inte ovan
liga i våra floror.

Det tidigaste dokumenterade svenska namnet 
för skvattram är getpors, som vi finner redan i 
senmedeltida läke- och örtaböcker. Det fick stor 
spridning och anförs också i äldre floror. Men 
officiellt namn blev det inte. Det gäller också 
varianter som myrpors och vildpors och nedsät
tande beteckningar som bockpors och svinpors.
Ett vackrare äldre namn för skvattram är vild 
(skogs)rosmarin, som är en översättning av Ros
marinus sylvestris, ett gammalt apoteksnamn.

Det vetenskapliga namnet Rhododendron 
tomentosum visar på släktskapet med trädgårds- 
arterna.

Det mest utmärkande draget hos skvattram är 
ju dess tunga, fräna doft. ”Dess brännande lust
gaser hetta i näsan”, skriver Harry Martinson i 
Svärmare och harkrank. Växten har använts som 
kärleksstimulerande medel och som ölkrydda ger 
den en starkt rusande (och huvudvärksframkal- 
lande) dryck. Skvattram har även nyttjats mot 
kikhosta, gikt och reumatism och mot hudutslag 
hos människor och djur, liksom mot ohyra och 
råttor. Man lade också skvattram i skorna för att 
motverka trötthet.

Skvattram har i Norden en östlig utbredning. 
Den är i stort sett sällsynt i Norge, där den i flo- 
rorna kallasfinnmarkspors, och den saknas i 
Danmark. I engelska trädgårdar har skvattram 
odlats under benämningen Labrador tea.
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ran bär
De ligger mjukt i vitmos
san, tranbären, ofta halvt 
gömda i täta rader och 
slingor. På hösten avslöjar 
de sig genom sin allt rödare 

färg. Liksom slånbären bör tranbären bli 
ordentligt frostbitna för att vara riktigt tjänli
ga som människoföda. Egentligen, enligt 
gamla märken, ska man låta dem övervintra 
och plocka dem först nästföljande tidig vår.

Två arter finns i Skandinavien, tranbär 
Vaccinium oxycoccos och dvärgtranbär Vf 
microcarpum, den senare till alla delar mindre 
och med en i huvudsak nordlig utbredning.

Benämningen tranbär, rekommenderad av 
Linné i hans Sverigeflora som riksspråkligt 
namn, brukar förknippas med den fågel som 
vi kallar trana, vars boplatser ju oftast är för
lagda till myrar och mossar. En sådan tolk
ning stöds av parallella namn i till exempel 
norskan, tyskan och engelskan. Myrbär och 
mossbär är för övrigt gamla namn för tranbär.

Ett annat gammalt namn för tranbär är 
tränjon, som ansluter sig till våra många bär
namn som slutar på -on, riksspråkliga eller 
dialektala, till exempel hallon, hjortron, lingon, 
mjölon, odon, tistron (för vilda svarta vinbär) 
och kräkon (för kråkbär).

I bland andra Olof Bromelius Göteborgsflor; 
från 1694 finner vi benämningen guldsmedsbär, 
som syftar på guldsmeders användning av tran
bär ”vid silvers vitkokning”. Tranbären har också 
haft medicinsk användning, bland annat mot 
”mask i magen” hos barn. Bären ansågs även 
vara verksamma mot skörbjugg.

”Långseglare medförde fordom tranbärsmos 
för att skydda sig mot denna plåga”, skriver 
Matts Bergmark i sin bok Tistron och tränjon. 
Enligt en annan källa, använde ”sockerbagare” 
tranbärssaft till ”röda glaseringar; men än mer 
användes den i Ryssland til Punsch”.

Bergmark ser som ”en framtidsdröm ...att få

Tranbär från J.W. Palmstruchs 
Svensk Botanik I, 1802

fram en svensk sort som kan odlas i trädgårdar
na”. Men nog föredrar vi att upptäcka och skör
da dessa vackra och aromrika bär där de hör 
hemma: i den vilda, pors- och skvattramdoftan- 
de avskildheten.

Mats Rydén är professor 
emeritus i engelska vid 
Uppsala universitet. Detta 
är sjunde delen av hans serie 
om växternas namn.
Adress: Tjudervägen 15, 
SE-756 47 Uppsala.

J. »
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Landskapet i Osbecks Halland
I förra häftet av SBT fick vi bekanta oss med 
Linnélärjungen och prästen Pehr Osbeck. I 
denna artikel följer vi Krister Larsson till 1700- 
talets Halland. Med hjälp av Osbecks anteck
ningar om djur och växter blir 1700-talets hal
ländska landskap levande igen.

TEXT: KRISTER LARSSON

P
ehr Osbeck levde i en övergångstid när det 
gamla bylandskapet med byarna och sock
narna som bygdernas ”centra”, var på väg 
mot sin upplösning. Den svenska stormaktspoli- 

tiken med ständiga krig och en allt starkare ställ
ning för adeln hade gjort livet allt svårare för all
mogen ute i byarna. Folkökningen bidrog också 
till att trycket på markerna blev för stort och att 
produktionen sviktade i åkrar, ängar och utmar
ker. Skogarna glesnade alltmer, ljunghedarna 
bredde ut sig och i kusttrakterna blev flygsanden 
ett allt besvärligare gissel för bönderna. Byland
skapet klarade helt enkelt inte längre av att ge 
hallänningarna en dräglig tillvaro. Situationen 
liknade den som vi idag får täta rapporter i 
massmedia om från tredje världens länder med 
bränslebrist, överbetning, hög barnadödlighet 
och ständiga sjukdomsepidemier.

Att allmogen hade det besvärligt framgår, för-

Linnélärjungen Pehr 
Osbeck (1723-1805) 
reste till Kina och 
samlade djur och växter. 
Dessa värdefulla natura- 
liesamlingar gjorde 
honom vida berömd.
De sista 50 åren av sitt 

liv verkade Osbeck som 
präst i Hasslöv socken i södra Halland. Med 
entusiasm iakttog han naturen och förde 
noggranna anteckningar. Han har redogjort 
för över 2 600 växter och djur.

utom av Osbecks egna noteringar, av flera rese
skildringar från Halland under 1700-talet. Johan 
Fischerström, som reste genom landskapet år 
1761 klagar (Fischerström 1761) bland annat 
över att "Ljungmarker, kärr och mässar finnas här 
til öfverlopps. De vittna, at Invånarne hvarken 
hafva nog styrka eller tilräckelig anvisning och 
upmuntran, att rätt bruka den altid tacksama jor
den” och att ”Där ängen vanhävdas, inga goda 
betesmarker finnas och löf-brott försummas, där 
kan boskaps-skötselen icke hafva hunnit til någon 
särdeles högd”. Överhuvudtaget antyder skildrin
garna att det var ett eländigt och inte särskilt 
vackert landskap som mötte besökaren i Osbecks 
prosteri.

Naturskönt och artrikt
En titt i Osbecks digra artlistor över växter och 
djur som fanns i prosteriet ger en helt annan 
bild och det är inte någon tvekan om att vi med 
dagens ögon hade upplevt det som ett natur
skönt landskap med en överväldigande artrike
dom. Osbeck fick uppleva rester av det rika 
djurliv som måste ha funnits i medeltidens mer 
trädrika kulturlandskap. I södra Halland notera
de han bland annat fåglar som svart stork, blå
kråka, härfågel och mellanspett samt skalbaggar 
som stor ekbock, ekoxe, läderbagge och alpbock. 
Bara dessa exempel för tanken till alla de ihåliga 
vrakekar och andra gamla lövträd som ännu 
fanns här under 1700-talet. Om blåkråkan skri
ver Osbeck (1996) att den ”Jagar andra kråkor 
bort, fast hon är mindre. Hon skriker illa, men 
färgen är behaglig. Hon kallas här skogsskata”. Att 
den hade ett lokalnamn måste betyda att den var 
väl känd av allmogen och säkert bofast sedan 
länge. För härfågeln anger han att ”Hon har 
hörts här wid Hallands ås alla år före sidsta kri
get”, som anspelar på kriget med Ryssland 1788- 
90. Även för ekoxen anger han (Osbeck 1773) 
lokala namn: ”Hannen kallas här Horngrefue och 
Honan Hornko”.
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Åkerskallran Rhinanthus serotinus ssp. apte- 
rus var förr ett besvärligt ogräs för bönder
na. Idag är den starkt hotad i Sverige och 
under förra året försvann sannolikt den 
sista ”naturliga” lokalen i Halland. I naturre
servatet Gårdshult har den tillsammans 
med många andra rödlistade åkerogräs en 
fristad. Foto: Krister Larsson

Det landskap som Pehr Osbeck levde i under sitt 
halvsekel i södra Halland har beskrivits mer ingående 
av Larsson (1996). Här ges en sammanfattande bild 
”kryddad” med floristiska exempel från prosteribe- 
skrivningen (Osbeck 1796) och Flora Hallandica 
(Osbeck 1788). Boskapsskötsel var en huvudnäring 
under hela bylandskapets tid, medan åkerbruket när
mast var en bisyssla. Det är därför naturligt att land
skapet dominerades av ogödslade betesmarker och 
blomsterrika slåtterängar, medan den gödslade åkern 
utgjorde mindre än fem procent av arealen även på 
Laholmsslätten där helåkersbygden numera domine

Majvivan Primula farinosa 
(ovan) noterades under 
1700-talet på några stäl
len i södra Halland, bl.a. 
av Osbeck. Från de se
naste 200 åren finns inga 
halländska uppgifter om 
majviva. (Georgsson 
m.fl. 1997)

Foto: Anita Hernborg Honungsblomster Herminium 
monorchis noterades av Os
beck som ”icke vanlig” i fuktiga 
ängar i södra Halland. Den har 
inte rapporterats från Halland 
sedan 1928. (Georgsson m.fl.
1997) Foto: Örjan Fritz

rar.
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Truedsfällsbäcken med det natur
sköna vattenfallet Hälleforsen är 
en av de många bäckar som rin
ner genom lövskogarna på 
Hallandsåsens nordsluttning 
och den ingår i den stora natur- 
reservatssatsning som inletts här. 
Den krithaltiga moränen har 
gjort att många av bäckarna inte 
är försurade och att de bland 
annat har en mycket rik botten
fauna. Mossfloran kring Hälle
forsen är rik med rödlistade 
arter som alsidenmossa 
Plagiothecium latebricola 
och västlig husmossa 
Loeskeobryum brevirostre.
Foto: Örjan Fritz

Rutlungmossan 
Conocephalum 
conicum är ett 

exempel från den 
rika mossflora som 
finns på översilade 
stenar och i stänk
zoner invid bäckar 

och fall på hallands
åsens nordsluttning.

Här finns den på 
flera ställen medan 
den i övrigt har få 

kända lokaler i 
Halland. 

Foto: Örjan Fritz

m
hiim
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Myskmadra Galium odoratum noterades för första 
gången i Halland av Osbeck år 1788 då han även 
angav det lokala namnet ”mössika". Den finns på 
flera ställen på Hallandsåsens nordsluttning, men är 
annars mycket sällsynt i Halland. Foto: Örjan Fritz

Blommande åkrar
Även om åkerarealen var liten jämfört med idag 
så var artrikedomen i åkrarna desto större och 
man kan verkligen tala om blommande åkrar. 
Många åkerogräs som förr var vanliga är numera 
rödlistade och flera arter finns inte ens kvar i 
Sverige.

Att gränsen mellan ogräs och nyttoväxter var 
minst sagt flytande framgår av följande stycke 
(Osbeck 1796): ”De låga ogräsen äro i torra som
rar mer nyttige än skadelige, då de gifva skugga åt 
sädesrötterna och gagna höstbetet. Sådana äro 
Panicum Sangvinale (blodhirs), Sherardia arvensis 
(åkermadd), Sclerantus (knavel-arter), Polygonum 
aviculare (trampört), Draba muralis (sanddraba), 
Hypochoeris glabra (åkerfibbla), Hyoseris minima 
(klubbfibbla) Jasione montana (blåmunkar) med

mera. Men de stora och vidlyfiigare böra intet fa 
inrota sig, til åkrens utmagrande och sädens minsk
ning, så vida möjeligt är at hålla dem innom sina 
gränsor, at sädes växten pä alt möjeligt sätt må 
befordras och dyrhet förekommas. ” Om åkerspär- 
geln ger han följande omdöme: "Pjyska är 
samma med den som kallas Spergel uti Inrikes 
Tidningen 1794 den 14 Octob. och recommenderas 
så mycket till plantering. Hon är ett godt foder, 
men när hon tar inför mycket rum bland säden, 
far hon namn af ogräs. Växer frodigast på nyss 
uplögd jord ibland linet. Är svår at få torr i våta 
år; ty hon är mycket saftig. ”

Andra arter, som dårrepe Lolium temulentum, 
åkerskallra Rhinanthus serotinus ssp. apterus och 
gullkrage Chrysanthemum segetum, var enbart 
ovälkomna gäster som man helt enkelt inte lyck
ades bli av med. Gullkragen dröjer sig fortfaran
de kvar här som ett vanligt ogräs till böndernas 
förtret medan de båda andra inte haft en chans 
att överleva i det moderna jordbruket. Här följer 
Osbecks noteringar om dem:

”Uäringsgräs (dårrepe), har inkommit med linfrö, 
och är så mycket skadeligare som dess frö kommer 
ibland säden, gör den hufvud yra. Här af föll et 
helt hushåll i Hasslöf uti en sjukdom, som liknade 
hetsig feber, då de kokat gröt af mjöl som varit här 
med blandadt, men blefvo likväl efter några veckors 
tid återstälde til helsan. ”

"Rhinanthus crista Galli (åkerskallra), den stör
re varieteten kallad Skallra, men som här fatt 
namn af Skälla, är ett stygt ogräs. Dess frö gör brö
det svart och mindre smakligt; men åkermannen 
acktar sig så mycket möjeligt för sådan råg som här 
med är blandad. ”

Gullkrage ”hålles här för at vara det värsta 
ogräs, och kallas gula urter, men på andra ställen 
Hålabäckar, Skummeslöfs urter, Holgers urter dem 
Holger Rosencrantz skall hafaa, då han ägde 
Skottorp, låtit införa til Skummeslöfs Sockn med 
utländsk säd. Ett fartyg skall hafva strandat vid 
gården Hålabäck i Harplinge Sockn, som innehaft 
säd blandad med dessa frön; hvar af de där fatt 
namnet Hålabäckar. Det säges, at de i Dannemark 
äro plicktige efter befallning utrota dem. En gård i
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Ljungby Sockn i norra Halland där dessa ogräsfrön 
inkommit skall hafva satt vite pä den äbo i gården, 
som hyser dessa i sin åker. Idoge hushållare hos oss 
plocka årligen bort dessa örter stoppa dem hos sig 
och bränna up dem eller kasta dem i strömmarna; 
ty den som intet äger dem, kan lätteligen få dem i 
sin åker genom kreaturens planterande. Huru de 
utrotas, har jag nämt i Physiografiska Sällskapets 
handlingar, som utkommit i Lund 1776, 1 delp. 
59 följ. ”

Ängar, vrakekar och stubbskottsbruk
Slåtterängarna var det markslag som präglade 
landskapet invid byarna under 1700-talet och de 
upptog normalt mer än tjugo procent av byns 
mark. Idag återstår mindre än en promille av 
dessa väldiga ängsarealer! Att blöta, så kallade 
sidvallsängar, hade stor utbredning och att äng
arna ofta var rikligt bevuxna med träd och bus
kar ger Osbecks botaniska noteringar många 
exempel på; i sumpiga ängar eller i skogsängar är 
ofta återkommande kommentarer i listan över 
kärlväxter.

Träd och buskar var normalt ett självklart och 
önskvärt inslag i ängarna, men det blev allt spar
sammare i takt med att markerna blev överex
ploaterade under 1700- och 1800-talet. 
Röjningen var inte en engångsåtgärd för att 
utplåna vedväxterna utan en återkommande 
brukningsmetod då man bland annat genom 
stubbskottsbruk fick ved och gagnvirke och även 
genom röjgödslingen fick en bättre höskörd. 
Däremot var hamling (lövtäkt) något som enligt 
Osbeck endast förekom sparsamt i prosteriet.
Det finns flera uppgifter från Osbecks tid om att 
höproduktionen försämrades och att ljung och 
mossa alltmer tog överhanden i ängarna i takt 
med att vedväxterna försvann. De vanligaste trä
den i ängarna var ek, klibbal och björk, som alla 
har en god förmåga att skjuta stubbskott efter 
avverkning och de utnyttjades också i stor skala 
för att producera klenvirke.

Att eken var vanlig i inägornas ängar och 
åkrar framgår även av Barchaeus (1773) redogö
relse från ett besök i södra Halland:

”En stor Lands-plåga här nedre sades vara de 
många Ekar, som här växa på åker- och ängsfålten, 
och somför Sveriges krona äro evigt fridlyste. De 
äro dock icke någon klenod i denna och flera orter; 
ty mig vistes huru usla de här stå på fälten, och de 
som i 30 ä 40 år här vistats, kunna ej minnas dem 
annorledes dannade; och i alt mannaminne har 
ingen Ek blifvit här för kronans räkning utsynad; 
ändock måste de intaga marken. ”

En ekinventering utförd ungefär 50 år senare av 
Bornemann (1825) visar att tusentals ekar då 
ännu fanns kvar på inägorna i Laholms prosteri. 
På krono- och skattehemman räknade han in 
över 50 000 ekar i prosteriet, varav 3 621 klassa
des som vrakekar, 3 927 som hamlade ekar och 
2 223 som topptorra ekar. Det är lätt att i fanta
sin belamra alla dessa ekar med numera rödlista- 
de insekter, svampar och lavar. Anmärkningsvärt 
är också att 12 955 ekar noteras som buskekar 
och 10 411 som risekar. Detta styrker bilden att 
eken utnyttjades i stor skala för stubbskottsbruk 
av den halländska allmogen, trots att den var 
kronans träd och inte fick avverkas utan till
stånd.

Även på utmarken fanns ofta slåtterkärr 
(utängar) som kunde ligga långt från gårdarna. 
Anders Tidström (1891) ger en ögonvittnesskil
dring av hur det kunde se ut när folket gav sig 
ut för att skörda höet på dessa:

"Folket (vid Vrångarp söder om Laholm), som hade 
något långt till sina ängar, förde med sig en halm
lucka eller läm med iflätad halm. Denna restes upp 
sluttande på ängen till ungefår 45 grader. Under 
denna hvilade de då öfver nätterna. Halmluckan 
var ofvan och om sidorna betäckt med hö mot regn 
och blåst. ’’

Nu får Osbeck själv med sina florakommentarer 
ge en bild av dåtidens ängar:
• Majviva Primulafårinosa: ”1 Hishults Socken 
vid Sjöbo Säteri, i en Ang vid Sjön. På en sumpig 
Skogsäng uppå Hallands Ås. ’’ Majvivan har enligt 
Hallands flora (Georgsson et al 1997) därefter 
inte noterats i Halland.
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Äldre bokskog på 
Hallandsåsens nord
sluttning med en rik 

svamp- och kärlväxt- 
flora. Hittills har ett 

tjugotal rödlistade 
svampar, flertalet 

mykorrhizasvampar, 
hittats i området. 

Med fler undersök
ningar, ökande träd

åldrar och en 
ökande mängd död 

ved i området 
kommer antalet 
att öka än mer. 

Foto:Örjan Fritz
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• Småvänderot Valeriana dioica-. ’Allmän i sum
piga ängar. ”
• Granspira Pedicularis sylvatica-. "Rätt så allmän, 
som den föregående [det vill säga kärrspira] i 
Hasslöfs Ängar, Vid Stjernarp och på flera ställen i 
Södra Halland"
• Myrlilja Narthecium ossifragum: "På sura ängar 
i Våxtorps socken. Obehagelig växt, i rätt många 
sumpiga beteshagar och Ängar. ”
• Rörflen Phalaris arundinacea: ”Gör nytta vid 
bäckar, at vattnet ej utskär Ängen. ”
• Buskstjärnblomma Stellaria holostea: ”Mindre 
sällsynt uti goda Ängar imellan buskar och gärdes- 
gårdar. ”
• Slåttergubbe Arnica montana\ ”Midsommars 
Orter. Allmän. ”

Betade skogar och ljunghedar
Mellan byarna fanns den gemensamma betes
marken (utmarken) där tamboskapen strövade 
fritt eller vallades på bete. Utmarken utgjorde 
normalt, även i slättbygden, mer än två tredjede
lar av byns mark. Utmarkernas skogar blev efter 
hand hårt åtgångna och under 1700-talet fanns

stora arealer kala ljunghedar i södra Halland, 
men det fanns också trakter med betade ädellöv
skogar av bok och ek, till exempel Hallandsås 
nordsluttning i Osbecks hemmamarker. I dessa 
skogar noterade han bland annat jättelav Lobaria 
amplissima och örtlav Lobaria virens. Tidström 
(1891) noterade vid sin resa över Hallandsås att 
här fanns så mycket lunglav Lobaria pulmonaria 
att ”det räckte till all världens apotheker”. Jättelav 
och örtlav finns inte kvar i området längre me
dan lunglaven ännu dröjer sig kvar på en hand
full träd.

Här följer Osbecks egna kommentarer till ett 
urval skogs- och hedväxter i prosteriet:
• Tall Pinus sylvestris: ”Fure. En liten Furulund ses 
imellan Halmstad och Qvibile; annars sällsynt vid 
vägen. Fins dock i Knäreds sokn, och annorstädes 
vid Småländska gränsen. 1 Hasslöfär planterad en 
Furulund i min Företrädares och en i min tid. Vid 
gårdar ser man en och annan Fur. Äfven här och 
der i Ängar, som fredas. Hela utmarken skulle lätt 
bli betäckt med Fur-skog, om den kunde instängas, 
af de gamla träden, som sprida sina flygande frön 
rätt långväga. Att här varit Furuskog i gammal tid
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I en del av natur
reservatet 
Gårdshult finns 
ett ”museijord- 
bruk” med åkrar 
med äldre lant- 
sorter av säd och 
lin samt rödlistade 
åkerogräs. 
Slåtterhävden har 
också återupptagits 
på delar av b/ns 
gamla, rikligt ek
bevuxna ängar.
Här kan man få en 
bild av hur inägo- 
markerna såg ut i 
dessa trakter på 
Osbecks tid.

Foto: Krister Larsson

på alla våra Ljungmarker, bevisa röttren, som ligga 
i jorden ännu, der de icke redan äro upgrafhe. ”
• Ögonpyrola Moneses uniflora: ”Vid Småländska 
gränsen, i Furu-skogar. ”
• Hårginst Genista pilosa-, "Kosmör. Almän ibland 
ljung. ”
• Cypresslummer Lycopodium complanatun ssp. 
chamaecyparissus: ”På Våxtorps hed. ”
• Blåbär Vaccinium myrtillus: ”Slundron eller de 
rätta Blåbären. ”
• Stor häxört Circaea lutetiana och dvärghäxört 
Circaea alpina: ’Bägge växa i Bokskogen vid 
Hallands Ås. Den förra är sällsynt; men den senare 
allmän. Den förra har längre och ägglikare blad; 
men den senare hjertlike och längre bladskaft i 
anseende til bladens längd. ”
• Myska Galium odoratum: ”Mössika. I Hasslöfi 
bokskog. ”

Nyttiga och onyttiga växter
En titt i Pehr Osbecks efterlämnade skrifter ger 
en stark känsla för hur nära naturen människor
na levde i det gamla bondesamhället. Överallt i 
hans artlistor finns detaljerade anmärkningar om

hur människorna utnyttjade vilda växter som 
föda, medicinalväxter med mera eller hur de på 
olika sätt drabbades av skadedjur eller giftiga 
växter och här följer några sådana exempel från 
kärlväxternas värld:
• Skvattram Ledum palustre: ”1 Hishults Pastorat, 
der han kallas Kågra-Buske, är mäst utrotad, 
sedan Bönderna häraf tagit medel mot kikhostan. 
Men torde väl finnas på andra ställen i Halland 
vid Småländska gränsen. ”
• Kirskål Aegopodium podagraria: ”Brukas här til 
grönkål, men är et ledsamt ogräs i trägårdar. ”
• Häckspirea Spiraea salicifolia: "Planterad i 
Hasslöfi Trägård, kryper mycket, men gifter goda 
pipskaft. ”
• Murgröna Hedera helix: "Är flyttad från 
Hasslöfi åkergärde, där hon dels lag sig ut åt mar
ken, dels klängt upp före trän, för några och 20 år 
sedan och kläder nu väggar i Hasslöfi Prästegård 
på norra sidan. Blad tages härafiat lägga på bräns- 
år. ”
Bolmört Hyoscyamus niger: ”Växte här vid 
Kyrkogården i Hasslöfi många år; men nu allenast 
vid Dömestorp. Kyrkoherde Brunchmanns dotter i
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Karta över Halland som visar läget av de tre i 
artikeln nämnda områdena där man kan få en bild 
av hur Pehr Osbecks landskap såg ut. Laholms 
prosteri som Osbeck noggrant har beskrivit är 
markerat med grått.

Mästocka 
ljunghed

Hallandsåsens
nordsluttning

Hasslöf åt rötterna i stället för Palsternackor och 
dog deraf."
• Sötkörsbär Prunus avium: ”Körssebärs Träd.
De bästa Fogel-Körsbär här i Orten växa uti 
Vindrarps Trägårdar. Jag var i några år ägare afen 
Skattegård i denna by; då var der både svarta och 
röda Körsbär af detta slaget i ymnoghet. Men en 
gammal Länsman, som sedan blef ägare af 
Trägården, låt hugga bort både dessa och andra 

frukt-trän, och sådde Säd i stället. ”

Rester av Osbecks landskap bevaras
Från sitt hem i Hasslöv kunde Osbeck skåda 
söderut över Hallandsåsens idag bokskogsklädda 
nordsluttning och det framgår av hans beskriv
ningar att det även på 1700-talet fanns lövskogar 
där. Jättelaven och örtlaven är försvunna, men 
här finns fortfarande en skyddsvärd lavflora med 
ett tjugotal rödlistade arter. Dessutom finns här 
ytterligare ett femtiotal rödlistade arter av svam
par, mossor, kärlväxter, insekter, fåglar med mera

och de bokdominerade skogarna här tillhör lan
dets allra mest skyddsvärda lövskogsområden 
Fritz in press). Länsstyrelsen har under det senas
te året inlett arbetet med att skydda dessa skogar 
som naturreservat och drygt 200 hektar har hit
tills köpts in av Naturvårdsverket.

Tillsammans med ett annat naturreservat 
längre norrut i prosteriet kan man fa en bild av 
hur utmarkerna såg ut på Osbecks tid. Det är 
Mästocka ljunghed, en unik rest av det vid
sträckta ljunghedslandskap som bredde ut sig 
över stora arealer i södra Halland. Heden sköts 
här alltjämt på gammalt sätt med regelbundet 
återkommande bränningar och nötkreatursbete. 
Heden är indelad i flera delområden som bränns 
under skilda år så att det går att se alla de vegeta- 
tionsstadier som avlöper varandra under den 7-9 
år långa bränningscykeln. Arter som cypresslum- 
mer, mosippa, kattfot, slåttergubbe och hårginst 
trivs bäst under de första åren efter bränningen.

I norra delen av prosteriet ett par mil öster 
om Halmstad ligger naturreservatet Gårdshult 
och där bedrivs inom en del av byns gamla inä- 
gomark ett museijordbruk som ger en levande 
bild av hur åkrar och ängar kan ha sett på 
Osbecks tid. I åkrarna blommar åkerskallra, 
klätt, lindådra, jättespärgel, kalvnos och andra 
numera rödlistade åkerogräs och stora delar av 
byns gamla blomsterrika slåtterängar hävdas åter. 
I ängarna har dessutom ett traditionellt stubb- 
skottsbruk på ek, klibbal, björk och hassel åter
upptagits och även vrakekarna och de topptorra 
ekarna har inlett sin återmarsch. Om ekoxe och 
läderbagge har förmågan att följa i deras släptåg 
och återkomma till Laholms prosteri får framti
den utvisa. ypfy**
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Krister Larsson är biolog 
och har under många år 
arbetat med naturvård och 
kulturmiljövård vid 
Länsstyrelsen i Hallands län. 
För närvarande är han 
tjänstledig och arbetar på 
frilansbasis inom dessa 
områden.

Adress: Hertered, SE-310 38 Simlångsdalen. 
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Rättelse
På grund av etc beklagligt tryckfel i artikeln 
”Linnélärjungen Pehr Osbeck” i förra numret 
av SBT blev kartan på sidan 348 felaktig.
Här presenterar vi därför återigen kartan 
över Osbecks resa till Kina.

Pehr Osbecks resa som skeppspräst på ”Prins Carl” 
1750-52. Han besökte bland annat Spanienjava, 
Ascension och Kina.

I

wjm,v
EUROPA

ASIEN

Kanton

AFRIKA

AUSTRALIEN

Azorerna

f
Kanarieöarna

Ascension

St. Helena

Godahoppsudden
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Studerandestipendier till 
Botanikdagarna i Gästrikland

B
otanikdagarna är ett utmärkt tillfälle att 
studera den svenska floran och träffa 
andra botanister. Mycket kunskap finns 
att tillägna sig under trevliga former tillsammans 

med andra intresserade. Läs gärna de rapporter 
som stipendiater har skrivit i SBT 1999:3 och 
2000:5.

SBF delar ut studerandestipendier till bota
nikdagarna. Stipendierna omfattar kostnad för 
mat, logi och resor. De delas ut till svenska stu
derande vid nordiska gymnasier och högskolors 
utbildning i biologiska ämnen, dock inte till for
skarstuderande. Fördelningen görs inte bara på 
grundval av betyg, utan också botaniskt intresse 
och verksamhet.

Ansökningarna ska vara föreningens sekretera
re tillhanda senast 31 mars 2001. Adress: 
Evastina Blomgren, Dalgatan 7—9, 456 32 
Kungshamn. Ansökningarna ska innehålla styrkt 
meritförteckning, intyg från lärare att den

Närstudier av floran i Ringenäs, Söndrums socken i 
Halland, under Botanikdagarna 2000.
Foto: Evastina Blomgren

WJ if

sökande är studerande och uppgifter om tidigare 
botanisk verksamhet i form av exempelvis fält
biologiska kurser och inventeringar.

Ytterligare upplysningar kan du få från Linda 
Svensson på föreningens kansli. Adress: c/o 
Fytoteket, Uppsala universitet, Norbyvägen 16, 
752 36 Uppsala, telefon: 018-471 28 91, 
fax: 018-471 27 94,
e-post: Linda.Svensson@evolmuseum.uu.se

Är du ännu inte 
medlem i Svenska 
Botaniska Föreningen?
Om du dessutom inte har hunnit fylla 25 
år har du i år chansen att prova på ett år 
som medlem för endast 120 kr (ordinarie 
pris är 275 kr). I medlemskapet ingår en 
årsprenumeration på Svensk Botanisk 
Tidskrift. Om du själv har passerat tjugo- 
femårsstrecket kanske du känner någon 
yngre botaniskt intresserad person som 
skulle kunna vara 
intresserad. Tipsa 
han eller henne om 
oss! Erbjudandet får 
endast utnyttjas en 
gång per person.

Föreningens 
kansli tar emot 
anmälningar och 
svarar på frågor.
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Ny skorplavsflora - köp 
den från SBF:s kansli!

Vill du också botanisera i 
Abisko?

Å
rets fjällbotanikkurs i Abisko hålls 20—28 

juli. Kursen arrangeras av Svenska 
Turistföreningen och Svenska Botaniska 

Föreningen. Ledare är bland andra Mora Arons
son från ArtDatabanken. Deltagarna bör ha 
grundkunskaper i botanik och kunna använda 
en flora. Undervisningen ligger på universitets
nivå. Bra grundkondition är en fördel. Priset på 
2 125 kr inkluderar ledare och transporter 
under exkursionerna.

Bokning sker via Abisko turiststation.
Telefon 0980-40 200.

Preliminärt program:
Fredag 2017- Ankomst och inledning.
Lördag 2117. Introduktion till fjällfloran. 

Exkursion i Abiskos omgivningar och på 
Njulla.

Söndag 22/7. Fjällbjörkskog, rasbranter och 
kalkrik fjällhed. Exkursion med båt till 
Jebrenjokk på norra sidan av Torne träsk. 

Måndag 23/7- Kalkfattig fjällbjörkskog och hed 
samt rikare rasbranter. Exkursion till Luovare.

Tisdag 24/7. Sydbranter av dolomitkalk och 
kalkrik fjällhed. Exkursion med båt till 
Ortojokk och Vakketjåkka; ett av de art
rikaste områdena i fjällvärlden.

Onsdag 2517. Nordsluttning med artrik vegeta
tion. Många sällsynta arter. Exkursion till 
Kopparåsen och Låktatjåkko.

Torsdag 26/7. Myrvegetation i övre delen av 
skogslandet. Exkursion till Rensjön - 
Bergfors.

Fredag 27/7. Inventering och exkursion till 
något mindre känt område.

Lördag 2817- Hemresa.

S
venska skorplavar är en omarbetad och utö
kad upplaga av Svensk skorplavsflora från 
1990. Ett 70-tal nya arter har tillkommit 
och arter har bytt namn eller flyttats till andra 

släkten. Bestämningsnycklarna har omarbetats, 
artbeskrivningarna har utökats och uppgifter om 
vanlighet inkluderats. De svartvita bilderna från 
förra upplagen har utgått men antalet teckning
ar på karaktärer har utökats. Floran inkluderar 
även de svampar som växer på de sammanlagt 
1 550 skorplavar som tas upp i boken.

Svenska skorplavar är skriven av Tony Foucard 
och utgiven av Interpublishing, Stockholm,
2001. Ofattning 392 sidor.
Vårt pris är 325 kr, inklusive frakt.
Beställ per telefon 018-471 28 91, 
fax 018-471 27 94, e-post 
linda.svensson@evolmuseum.uu.se 
eller sätt in pengarna på 
postgirokonto

s«<Mm

48 79 11-0. 
Uppge ditt 
namn, adress 
och bokens 
titel.
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Förslag till ny taxonomisk 
indelning av stångfibblorna 
(Pilosella) i Norden
Stångfibblorna Pilosella hör till de mest kritis
ka artgrupperna i den nordiska floran.
Gruppen behandlas mycket olika i nyare och 
äldre respektive svenska och utländska Horor. 
Systemen har dock fungerat dåligt i praktiken. 
I denna artikel gör Torbjörn Tyler ett försök 
att dela in stångfibblorna på ett sätt som är 
praktiskt användbart och giltigt för alla former 
i Norden.

TEXT:TORBJÖRN TYLER 

ILLUSTRATIONER: JENS CHRISTIAN SCHOU

A
tt det är så svårt att systematisera stång
fibblorna beror på deras föröknings- 
sytem. Inom släktet finns ett fåtal arter 
som förökar sig sexuellt och har normal morfo- 

logisk variationsbredd. Många former förökar 
sig i växlande grad såväl sexuellt som genom 
apomixi medan återigen andra är helt apomik- 
tiska. Dessutom är nästan samtliga former pol
lenfertila och korsningsbarriärer saknas nästan 
helt (Gadella 1992). Hybridisering är därför ett 
mycket vanligt fenomen inom släktet.

I moderna nordiska floror behandlas ett 
varierande antal arter vilka oftast motsvarar de 
formgrupper som är vanligast i Nordens sydliga
re delar. Vid ett mer ingående studium av släk
tet, och av de former som förekommer i nordli
gare områden, finner man att denna indelning 
är otillräcklig och förvirrande.

Innan egenheterna i stångfibblornas förök- 
ningssystem var fullt utredda betraktade man 
dem som apomikter och delade in dem i små
arter på samma vis som hökfibblor Hiemcium 
s. str. och maskrosor Taraxacum. Delvis är det

dessa småarter som i de 
moderna flororna ”vidgats” 
och reducerats till antalet. 
Detta har dock gjorts utan att 
någon ny övergripande 
genomgång av gruppens alla 
former gjorts.

När man tidigare försökte 
dela in stångfibblorna i små
arter fick man en handfull 
väldefinierade, stabila och 
relativt vittspridda enheter, 
betydligt fler snarlika enheter 
som tycktes ha mycket in
skränkt utbredning, samt en 
mängd former som föreföll 
helt omöjliga att systemati
sera. Detta var antagligen 
anledningen till att den kan
ske störste specialisten på

Apomixi: könlös frö
bildning; frön bildas från 
obefruktade ’embryon’. 
Avkomman blir genetiskt 
identisk med moder
plantan.

Pollenfertil: med
funktionsdugligt pollen; 
växter som är sterila 
som honor och saknar 
förmåga att producera 
egna frön kan ändå vara 
pollenfertila.
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området, Hugo Dahlstedt, efter en tid gav upp 
utan att ha formellt beskrivit mer än ett fåtal av 
de hundratals arter han urskilt. Istället började 
han ägna sig åt de mer lätthanterliga mask
rosorna!

Det är alltså möjligt att urskilja ett relativt 
litet antal stabila småarter med apomiktiskt för- 
ökningssätt. Men då blir det en mängd former 
över som det är omöjligt att sätta namn på, och 
det är inte tillfredsställande.

I Centraleuropa hade man en annan tradition 
vid behandlingen av apomiktiska artkomplex. 
Här urskilde man ett antal underarter, vilka i 
stort sett motsvarade Dahlstedts arter. Dessa 
grupperades efter likhet i vissa karaktärer och 
förmodad släktskap till arter, ”mellanarter”, 
”överarter” och så vidare. Detta system, som 
ännu används av vissa centraleuropeiska experter, 
dras med ungefär samma problem som det nor
diska ‘småartssystemet’. Dessutom är man hela 
tiden tvungen att dra slutsatser om vilka taxa 
som är närmast släkt för att kunna föra dem 
samman i högre taxa. Oftast blir det frågan om 
rena gissningar.

När man idag vet att de enskilda formerna 
genom hybridisering i de flesta fall kan ge upp
hov till nya former så framstår det även rent teo
retiskt som omöjligt att placera alla former i ett 
sådant hierarkiskt system. Med omfattande mo
derna molekylärgenetiska undersökningar skulle 
det visserligen sannolikt vara möjligt att fastställa 
alla beskrivna formers släktskap, men ett system 
baserat på detta skulle säkert bli allt annat än 
praktiskt användbart.

Engelsmännen P. D. Seil och C. West (1976) 
använde vid sin behandling av gruppen för Flora 
Europaea ett nytt system. De urskilde ett relativt 
begränsat antal arter, vilka i praktiken kom att 
motsvara de formgrupper som de uppfattade 
som vanligast i Europa, och betraktade alla andra 
former som hybrider av dessa arter. Detta resul
terade i att de behandlade ett mycket större antal 
bi-, tri-, och kvadrupelhybrider än rena arter.
Den morfologiska karaktäristiken av ”hybrider
na” är ofta mycket bristfällig. Dessutom är det 
återigen i många fall frågan om gissningar när

man anger föräldraarterna till de former som 
betraktas som hybrider. Många av de typer som 
är vanliga och självreproducerande i Norden be
handlas i Flora Europaea som hybrider. Så även 
om detta system vid en första anblick kan synas 
vara relativt enkelt och konsekvent blir resultatet 
att många former är omöjliga att namnge och 
många typer, som hos oss tycks vara goda arter, 
har reducerats till hybrider med oklart ursprung.

Krav på ett taxonomiskt system
Om man ska göra ett nytt försök att behandla 
stångfibblorna systematiskt tror jag att man först 
måste definiera vad man egentligen kräver av det 
system som ska upprättas. Därefter får man 
undersöka hur många av dessa krav som är möj
liga att uppfylla. Målet måste vara ett system 
som är praktiskt användbart även om det inte är 
helt teoretiskt invändningsfritt.

Krav som idag brukar ställas på ett 
taxonomiskt system:
1. Alla former som påträffas i naturen ska kunna 

föras till en, och endast en, namngiven enhet 
(ett taxon) på varje taxonomisk nivå.

2. Former som är möjliga att skilja åt morfolo- 
giskt med karaktärer som är genetiskt styrda 
och överförs oförändrade i många generatio
ner ska föras till skilda taxa.

3. Taxa ska skilja sig åt ekologiskt och/eller ut- 
bredningsmässigt, så att det finns ett praktiskt 
behov av att ge dem olika namn.

4. Taxa ska vara monofyletiska. De ska innefatta 
alla de, och endast de, individer som har en 
viss senaste gemensam anfader. I praktiken är 
detta ofta omöjligt, men man kan åtminstone 
kräva att alla individer inom ett taxon ska 
vara mer släkt med varandra än med individer 
i något annat taxon.

5. Taxa vilka betraktas som arter ska vara själv
reproducerande och livskraftiga i naturen 
medan endast individer som inte uppfyller 
detta krav kan betraktas som hybrider. 
(Därmed inte sagt att alla livsodugliga 
former är hybrider).
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Kompromisser och prioriteringar
Alla hittills upprättade system för Pilosella strider 
mot ett eller flera av de krav man kan ställa på 
ett taxonomiskt system och jag tror inte det går 
att finna ett system som tillgodoser samtliga.
Det återstår således att prioritera.

Vad gäller det första kravet så får man nog 
acceptera att inte alla former kan föras till ett 
visst taxon på varietetsnivå, men det måste vara 
möjligt att föra alla former till en viss art. Jag har 
valt att inte urskilja alla former som uppfyller 
det andra kravet. Detta eftersom det skulle resul
tera i ett urskiljande av alla rent apomiktiska for
mer, vilket i förlängningen skulle leda till att 
många snarlika men mer eller mindre sexuella 
former skulle bli omöjliga att namnge. I stället 
har jag försökt lägga större vikt vid det mer 
”praktiska” tredje kravet, att taxa ska skilja sig åt 
ekologiskt och/eller utbredningsmässigt.

Jag har alltså strävat efter att endast urskilja 
och namnge sådana enheter som någon kan tän
kas ha ett verkligt behov av att ha ett namn på. 
Syftet är att få ett system där alla former som är 
morfologiskt och ekologiskt snarlika förs till 
samma taxon. I detta system finner man därför 
inom arterna såväl icke variabla apomiktiska 
raser som former vilka är morfologiskt variabla 
och förökar sig helt eller delvis sexuellt.

Slutligen har jag valt att modifiera det fjärde 
kravet så att hybridderivat som morfologiskt och 
ekologiskt står nära någon av sina föräldraarter 
kan inkluderas i denna senare. Detta tror jag är 
nödvändigt i ett släkte där egentliga korsnings- 
barriärer saknas men där vissa urskiljbara morfo
logiska formgrupper i naturen upprätthålls ge
nom selektion kombinerat med övervägande 
asexuell förökning.

Ett mycket enklare, och därför måhända klar
görande, men jämförbart fall är våra ekar, bergek 
Quercus petraea och ek Q. robur. De hybridiserar 
ofta och genetiska studier har visat att i områden 
där de förekommer tillsammans är den genetiska

Hybridderivat: former som uppkommit ur 
hybrider mellan taxa.

likheten mellan individ av olika art ofta större än 
vad den är mellan individ av samma art från 
olika geografiska områden. Detta till trots så 
betraktar vi ekarna som två arter och i allmänhet 
är det inte särskilt svårt att skilja dem åt med 
hjälp av några få morfologiska karaktärer. An
ledningen till att de är morfologiskt urskiljbara 
är sannolikt att den naturliga selektionen hela 
tiden gynnar individ som uppvisar just de karak- 
tärskombinationer som vi uppfattar som typiska 
för respektive art. Att arterna sedan har olika 
ekologiska krav och olika geografisk utbredning 
gör att vi har ett praktiskt behov av att ha olika 
namn på dem.

Ett nytt system
Det system för indelning av stångfibblorna jag 
presenterar här bygger således på följande reso
nemang. Det är omöjligt att konstruera ett sys
tem som uppfyller alla krav som brukar ställas 
på en taxonomisk indelning. Samtidigt finns ett 
behov av att kunna ge egna och otvetydiga 
namn åt så många som möjligt av de former 
som i naturen uppträder som ekologiskt (i vid 
bemärkelse) åtskilda enheter. Slutligen bör anta
let hybridtaxa hållas så lågt som möjligt.

Jag har använt enheten art för de formgrup
per vilkas mellanformer är mycket ovanliga och 
förefaller ha svårt att överleva i naturen. Därmed 
har antalet individ vilka måste betraktas som 
hybrider blivit litet även om de flesta hybrid
kombinationer är kända. Som underarter har jag 
betraktat formgrupper vilka är morfologiskt 
mycket olika vad gäller flera olika karaktärer 
men som förenas av i naturen inte alltför ovanli
ga mellanformer. Som varieteter betraktar jag 
formgrupper som endast åtskiljs av någon enda 
karaktär men som är så ekologiskt och/eller geo
grafiskt åtskilda att det finns ett starkt behov av 
att ha egna namn på dem. Jag har utelämnat 
vissa formgrupper som rent morfologiskt skulle 
förtjäna varietetsstatus men som jag inte tror att 
det finns något egentligt behov av att namnge, 
eftersom det skulle göra systemet onödigt kom
plicerat att urskilja dem.

(Fortsättning på sid. 45.)
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Nyckel till 
stångfibblorna

Förekomst av utlöpare 
samt antalet holkar per 
blomstjälk ska bedömas 
på flera olika, normalt 
utvecklade, exemplar. 
Undvik svältformer, 
omblommande exemplar, 
exemplar som vuxit 
mycket blött samt ny- 
etablerade individ på 
blottad näringsrik jord i 
trädgårdsland och på 
ruderatmark. För att 
studera stjärnhåren krävs 
lupp eller preparermikro- 
skop. Lupp kan även vara 
nödvändig för att avgöra 
fördelningen av hår och 
glandelhår på holkarna. 
Med blommornas längd 
avses avståndet från hol
kens bas till spetsen på de 
längsta strålblommorna. 
Huruvida märkena mörk
nar eller ej kan endast 
säkert avgöras pä torrt 
och pressat material; en 
del former har dock 
mörka märken även som 
färska och då kan man 
direkt utesluta alla taxa 
som anges ha rent gula 
märken.

1. Alla blommande plantor med välutvecklade ovanjordiska

utlöpare och en blomställning med 1-6 korgar............................................................2

De flesta blommande plantor utan ovanjordiska utlöpare

och/eller med fler än 6 korgar. .............................................................................................. 8

2. Blad undertill med en tät grå filt av stjärnhår............................................................... 3
Blad under utan eller med ± glesa, aldrig hopfiltade, stjärnhår............................6

3. Korg ensam (ytterst sällan 2); blad vanligen 30-70 mm långa;

märke alltid rent gult [l.gråfibbla Pilosella officinarum]....................................... 4
Korgar oftast 2-3; blad oftast längre; märke gult eller mörknande.................. 5

4. Utlöpare korta (<5cm), med tätt ställda likstora blad; blad på 

rosett och utlöpare ± likstora, 8-10 gånger längre än breda.

I b. mattfibbla Pilosella officinarum ssp. peleteriana

Utlöpare längre, med glesa blad som avtar i storlek mot utlöparens 
spets. Rosettblad mycket större än bladen på utlöparna, 4—7 

gånger längre än breda.

la. vanlig gråfibbla Pilosella officinarum ssp. officinarum

5. Utlöpare alltid långa och välutvecklade; blad under glest stjärnhåriga 
och utan glandelhår; holkfjäll ca 10 mm långa; inkommen art.

3. gisselfibbla P. flagellaris

Utlöpare ofta korta eller saknas; blad under + gråfiltade av stjärnhår 
och med ytterst korta genomskinliga glandelhår; holkfjäll 7-9 mm 
långa; lågfjällsart.

2. nickfibbla P. sphaerocephala

6. Stjälk förgrenad vid eller nedom mitten; blommor 15-20 mm långa; 
blad under ± rikt stjärnhåriga.

3. gisselfibbla P. flagellaris

Stjälk grenad endast i toppen; blommor I 1-17 mm långa; blad ej
eller sparsamt stjärnhåriga........................................................................................... 7

7. Stjälk upptill med borsthår och 0,4-0,6 mm långa glandelhår; 
kantblommor ibland rödspetsade och/eller märken mörknande.

5. svenskfibbla P. floribunda

Stjälk upptill oftast utan borsthår men med täta ca 0,3 mm långa 
glandelhår; alla blommor och märken rent gula.

4. revfibbla P. lactucella

8. Kantblommor röda eller åtminstone på utsidan med röda - 
brungula strimmor eller spetsar; holkfjäll brett rundtrubbiga,
oftast med rödlila spetsar och alltid rikt långhåriga. [6. rödfibblor].............. 9

Kantblommor rent gula eller med gröna spetsar; holkfjäll oftast
spetsigare, med gröna spetsar, med eller utan långa borsthår...................... I 2

9. Holkens yttre blommor helt orangeröda, som torkade purpurröda..........I 0

Holkens yttre blommor gula, undertill med röda strimmor
eller spetsar.................................................................................................................... I I

10. Blommor 15—17 mm långa; stjälk upptill med 4—6 mm långa borsthår.

6a. vanlig rödfibbla P. aurantiaca ssp. aurantiaca var. aurantiaca 

Blommor 9-14 mm långa; stjälk upptill med 2-4 mm långa borsthår. 

6b. eldfibbla R aurantiaca ssp. aurantiaca var. blyttiana
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I I. Bladytor ± håriga, under ± tydligt stjärnhåriga; märken svartnande 
vid torkning.

6c. hårig brandfibbla P. aurantiaca ssp. decolorans var. decolorans

Blad med hår endast längs kanten och på mittnerven, utan eller 
med få stjärnhår; märke oftast rent gult eller svagt mörknande.

6d. glatt brandfibbla P. aurantiaca ssp. decolorans var. pseudoblyttii

12. Blad undertill utan eller blott med enstaka stjärnhår och ofta
endast glesa borsthår i kanterna, blågröna, ofta rödlilaanlupna.................... I 3

Blad undertill rikligare stjärnhåriga. (Sällan med otydliga stjärnhår
men då med tätt och jämnt håriga, ljusgröna bladytor)...................................16

13. Vegetativa utlöpare långa (10-30 cm) och välutvecklade.

7f. revig blåfibbla P. cymosa ssp. praealta var. bauhinii 

Vegetativa utlöpare saknas eller korta och avdöende i spetsen. 
(Utlöparliknande flageller som avslutas av en blomställning kan
dock förekomma.) ...................................................................................................... 14

14. Stjälk 30-80 cm hög, med 8-20 korgar; holkfjäll med tydliga stjärnhår; 
blad mot spetsen avsmalnande, blommor ofta grönspetsade.

7e. äkta blåfibbla P. cymosa ssp. praealta var. praealta 

Stjälk 15-35 cm hög, med 2-6 korgar; holkfjäll helt utan stjärnhår;
blad oftast brett rundtrubbiga, blomspetsar gula............................................... I 5

15 Holkfjäll 6-8 mm långa; blommor 8-13 mm långa.

7c. äkta vätfibbla P. cymosa ssp. gottlandica var. gottlandica 

Holkfjäll 4-6 mm långa; blommor 7-10 mm långa.

7d. sydbergsfibbla P. cymosa ssp. gottlandica var. parvifora

16. Stjälk med 2-6 korgar på långa skaft i ± oregelbunden ställning................. 17

Stjälk med 5—40 korgar i tät ± flocklik - kvastlik ställning............................. 18

17. Blad under ± filtartat stjärnhåriga; märke oftast mörknande.

2. nickfibbla R sphaerocephala

Blad med glesare stjärnhår; märke rent gult.

8. gaffelfibbla R dichotoma

18. Märke mörknande vid torkning; holkfjäll med minst lika många 
långa borsthår som glandelhår; blad 2-3 cm breda, tunna, ljusgröna 
med något vågig och fintandad kant; utlöpare ofta välutvecklade.

6e. ängsfibbla R aurantiaca ssp. dimorpha

Märken oftast gula även som torra; holkfjäll med glandelhår och 
hår i växlande proportioner; blad 1-2 cm breda, tjocka, mörkgröna 
med jämn kant eller ibland med glesa ytterst små tänder; 
utlöpare ovanliga............................................................................................................I 9

19. Blad med täta, styva, 2-5 mm långa borsthår; holkfjäll oftast med 
täta långa vita hår och relativt få glandelhår.

7a. styvhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa var. cymosa

Blad med mjuka 0,8-1,3 mm långa hår; holkfjäll utan eller med 
relativt få mörka hår men med täta glandelhår.

7b. mjukhårig kvastfibbla R cymosa ssp. cymosa var. pubescens
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Op J He

Vrm I Vsm

vg /ög

Floristiska provinser 
och deras beteckningar 
enligt Flora Nordica.
Reproducerat och modifierat 

från B.Jonsell (red.) 2000: 

Flora Nordica I. Stockholm.

Sverige

BhG Göteborg och Bohuslän
Bl Blekinge
Dir Dalarna
Dis Dalsland
Gst Gästrikland
Gtl Gotland
Hl Halland
Hls Hälsingland
Hrj Härjedalen
Jmt Jämtland
Kim Östra Småland
LL Lule Lappmark
LyL Lycksele Lappmark
Mpd Medelpad
Nb Norrbotten
Nrk Närke
PL Pite Lappmark
Sk Skåne
Sml Inre Småland
Srm Södermanland
TL Torne Lappmark
Upl Uppland
Vb Västerbotten
vg Västergötland
Vrm Värmland
Vsm Västmanland
Ång Ångermanland
ÅsL Åsele Lappmark
Ög Östergötland
Öl Öland

Danmark

Brn Bornholm
FyL Fyn, Langeland och 

omgivande öar
LFM Lolland, Falster och Mon
Njy Nordjylland
SJae Sjaelland
sjy Sydjylland
VJy Vestjylland
0Jy Ostjylland

Island

lAu Austur-lsland
IMi Miö-lsland
INo Noröur-lsland
INv Norövestur-lsland
ISu Suöur-lsland
IVe Vestur-lsland

Norge

AA Aust-Agder
Ak Akershus og Oslo
Bu Buskerud
He Hedmark
Ho Hordaland
MR More og Romsdal
NNo Nordland nord
NT Nord-Trondelag
Op Oppland
Ro Rogaland
SF Sogn og Fjordane
SNo Nordland sor
ST Sor-Trondelag
Te Telemark
Tr Troms
VA Vest-Agder
Vf Vestfold

VFi Vest-Finmark
0f Ostfold
0Fi Ost-Finmark

Finland

Ab Regio aboénsis
Al Alandia
Ka Karelia australis
Kb Karelia borealis
Ks Regio kuusamoénsis
Le Lapponia enontekiensis
Li Lapponia inarensis
Lkk Lapponia kittilensis
Lks Lapponia sompiensis
N Nylandia
Oa Ostrobottnia australis
Obo Ostrobottnia ouluensis
Obu Ostrobottnia ultima
Ok Ostrobottnia kajanensis
Om Ostrobottnia media
Sa Savonia australis
Sb Savonia borealis
St Satakunta
Ta Tavastia australis
Tb Tavastia borealis
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Nomenklaturen i detta släkte är mycket kom
plicerad. Jag har tagit upp de äldsta användbara 
namn som jag träffat på, men jag har inte gått 
igenom mer än en bråkdel av de tiotusentals epi
tet som tidigare använts. Namnändringar kan 
därför komma att bli nödvändiga.

Utbredningsuppgifterna baserar sig på herba- 
riematerial från Lunds Botaniska Museum (LD), 
Jönköpings länsmuseum (Per Brahe-gymnasiets 
herbarium), Naturhistoriska Riksmuseet (S) och 
herbariet vid Umeå universitet (UME). Detta 
innebär att särskilt uppgifterna för våra nordiska 
grannländer är mycket ofullständiga. För Dan
mark har jag dock tagit hänsyn till frekvensupp
gifter som J. C. Schou, Hobro, meddelat mig. 
Många uppgifter är väldigt gamla och kanske 
föga aktuella. Några taxa är bundna till naturliga 
fodermarker och kan därför förmodas vara min
skande eller rentav hotade. Det är därför angelä
get att stångfibblorna blir ordentligt uppmärk
sammade, till exempel vid pågående landskaps- 
inventeringar.

Artbeskrivningar
Här ges utförliga beskrivningar av arter och 
underarter. För varieteterna anges endast de sär
drag som skiljer dem från varandra. Provinsför
kortningarna i utbredningsuppgifterna följer de 
som används i Flora Nordica så när som på att 
de latinska namnen på de finska provinserna an
vänds här eftersom dessa är mer välkända i Sve
rige (se karta till vänster).

Några av de termer som används förklaras på 
sidan 42.

I. Gräfibbla Pilosella officinarumF.W.
Schultz & Sch. Bip.

(Hieracium pilosella L.)
• Basalblad omvänt äggrunda — smalt elliptiska, 
30-100 x 7-14 mm, med eller utan avsatt skaft, 
ovan glest men långt brunaktigt borsthåriga, 
under tätt stjärnhåriga, ofta men inte alltid grå
fil tade.
• Utlöpare alltid välutvecklade, vanligen flera

från varje rosett, ibland förgrenade, tätt och 
långt borsthåriga.
• Stjälk 5—20 cm, utan eller med ett litet fjällikt 
blad och vanligen endast en korg (mycket sällan 
2). Stjälk åtminstone upptill mycket tätt klädd 
av gula eller svarta glandelhår, med eller utan 
borsthår men alltid gråfiltad av stjärnhår.
• Flolkjjäll 8-12 mm långa, mot spetsen avsmal
nande och ± vasst spetsiga, oftast med rödlila 
spetsar; mycket tätt klädda av glandelhår och 
vita hår i växlande proportioner samt ofta, men 
inte alltid, ± gråfiltade av stjärnhår.
• Blommor 12-22 mm långa. Kantblommor 
gula, på undersidan ofta rödstrimmiga eller röd- 
spetsade. Märken rent gula.
• Förekomst: se underarterna la och lb.

Mycket variabel art som här uppdelas i två 
underarter vilka är både morfologiskt och cyto- 
logiskt väldefinierade. De har emellertid en väl
dokumenterad förmåga att korsa sig med varan
dra, varför morfologiska mellanformer är relativt 
vanliga i vissa trakter. Den ena underarten, van
lig gråfibbla ssp.officinarum, består i Norden 
dels av sexuellt förökande tetraploider med 2n = 
36, dels av partiellt eller helt apomiktiska hög- 
ploida former (2n = 45, 54, 63; de två senare 
ovanliga). De förra förekommer i Norden i 
Danmark, Skåne och sydligaste Finland medan 
de senare är utbredda över nästan hela området.

De apomiktiska formerna skulle kunna delas 
in i ett större antal stabila småarter men omfat
tande cytologiska undersökningar är i så fall 
nödvändiga för att skilja de apomiktiska former
na från de som förökar sig sexuellt. Vissa former 
är dessutom endast partiellt apomiktiska och 
även de obligata apomikterna är i allmänhet pol
lenfertila varför nya typer troligen uppkommer 
ofta.
Den andra underarten, ssp. peleteriana, är 
däremot i huvudsak diploid (2n =18) och för
ökar sig sexuellt. Apomiktiska tetra- och penta- 
ploida former som möjligen kan räknas hit före-

Triploid, tetraploid: med tre respektive fyra 
kromosomuppsättningar.
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Figur I .Vanlig gråfibbla P. officinarum ssp. officinarum; 
A-C habitus, D bladundersida, E-J holkfjäll med 
olika form och beklädnad. Enkla skalstreck är 
I mm, dubbla skalstreck är I cm.

Figure I. P. officinarum ssp. officinarum; A-C habit, 

D lower side of leaf, E-J phyllaries showing their 

large variation in shape and indumentum. Simple 

scale bars are I mm, double scale bars are I cm. 

This taxon is very common on dry, mainly base- 

poor grasslands throughout southern and central 

Norden.
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kommer troligen sällsynt, men dessa är i allmän
het morfologiskt mindre typiska. Triploida (2n = 
27) ”hybrider” mellan underarterna förekommer 
relativt frekvent när dessa växer tillsammans. Så 
många som ca 8 % av individerna i en under
sökt population i Nederländerna var triploida 
(Gadella 1972). Dessa mellanformer är morfolo
giskt intermediära men på grund av den stora 
genetiska variationen hos föräldrarna torde de 
vara svåra att säkert identifiera. Dock har även 
en del individ med 2n = 45 från lokaler med 
båda underarterna klara drag av ssp. peleteriana 
vilket tyder på förekomst av direkt genflöde mel
lan underarterna. Mellanformerna förökar sig 
sexuellt men har starkt nedsatt fertilitet. Se vida
re Turesson & Turesson (1960), Gadella (1972), 
Turesson (1972) och Gadella (1992). Den som 
vill studera ett vackert material av arten i alla 
dess varianter rekommenderas en titt i Turessons 
samlingar av krukodlade och kromosomtalsbe- 
stämda plantor i LD.

la.Vanlig gråfibbla P. officinarum ssp. 
officinarum
(Figur 1.)
• Rosettblad omvänt äggrunda — smalt elliptiska, 
30—100 x 7—14 mm, oftast 4—7 ggr längre 
änbreda, med eller utan avsatt skaft, ovan glest 
men långt brunaktigt borsthåriga, under ± tätt 
stjärnhåriga, ofta men inte alltid gråfiltade.
• Utlöpare i allmänhet långa, 7—20 cm, ibland 
förgrenade, tätt och långt borsthåriga, med ± 
glesa blad som är betydligt mindre än rosettbla
den och avtar i storlek mot utlöparens spets.
• Stjälk 5-20 cm, utan eller med ett litet fjällikt 
blad och vanligen endast en korg (sällan 2).
Stjälk åtminstone upptill mycket tätt klädd av 
gula eller svarta glandelhår, med eller utan borst
hår men alltid gråfiltad av stjärnhår.
• Holkßäll 8-12 mm långa, mot spetsen jämnt 
avsmalnande och ± vasst spetsiga, oftast med 
rödlila spetsar; mycket tätt klädda av glandelhår 
och vita hår i växlande proportioner samt ofta, 
men inte alltid, + gråfiltade av stjärnhår.
• Blommor 12—22 mm långa. Kantblommor 
höggula, undertill nästan alltid rödstrimmiga

eller rödspetsade. Märken rent gula.
• Förekommer på torr — frisk, företrädelsevis bas- 
och näringsfattig mark, torrängar, skärningar, 
hällmarker, sand- och grusfält. Danmark; allmän 
i hela landet. Sverige: allmän i Sk, Bl, Öl, Gtl, 
Kim, SmI, Hl, BhG, Dis, Vg, Ög, Nrk, Srm, 
Vrm, Vsm, Upl, Dir och Gst, tämligen allmän — 
mindre allmän i Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt och 
Vb. Norge: allmän i hela södra delen och belägg 
sedda norrut till NNo. Finland: allmän i södra 
halvan norrut till Ok och även sedd från Ks.

Extremt variabel vad gäller holkarnas storlek 
och beklädnad. En särskilt avvikande typ är 
’H. årense Dahlst.’ en grov typ som känneteck
nas av att oftast ha 2 korgar per blomstjälk och 
ett relativt välutvecklat stjälkblad. Denna typ är 
måhända värd att uppmärksammas men har hit
tills endast samlats ett fatal gånger kring Åre i 
Jämtland. Dess status är därför svår att bedöma.

I b. Mattfibbla P. officinarum ssp. 
peleteriana
(Mérat) T. Tyler comb. nov. (Figur 2.)

Basionym: Hieracium peleterianum Mérat in 
‘Nouvelle flore des environs de Paris’ p. 305 
(1812); pro ssp. Nägeli & Peter in ‘Hierac. 
Mitteleuropas’ p. 128 (1890).

(.Hieracium macrolepideum Norrl., H. sabulo- 
sorum Dahlst.)
• Rosettblad smalt elliptiska, 50—100 x 7—12 
mm, oftast 8-10 ggr längre än breda, utan avsatt 
skaft, ovan glest men långt brunaktigt borsthåri
ga, under gråfiltade av täta stjärnhår.
• Utlöpare ca 5 cm långa, med tätt sittande blad 
som är lika stora som rosettbladen och ej avtar i 
storlek mot utlöparens spets. Ofta avslutas utlö- 
parna med en välutvecklad bladrosett. Dessutom 
är grova rhizomliknande underjordiska delar vanliga.
• Stjälk 5-20 cm, utan eller med ett litet fjällikt 
blad och endast en korg. Åtminstone upptill 
mycket tätt ldädd av gula eller svarta glandelhår, 
med eller utan borsthår men alltid gråfiltad av 
stjärnhår.
• Holkßäll 8-12 mm långa, från relativt bred 
bas ± hastigt avsmalnande och ± vasst spetsiga; 
vanligen antingen tätt klädda av glandelhår och
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Figur 2. Mattfibbla, P. offidnarum ssp. peleteriana; A-B habitus, skalstreck I cm.

Figure 2. P. offidnarum ssp. peleteriana; A-B habit scale bar is I cm.This taxon is rather 

common on slightly base-rich dry grasslands in coastal areas in Denmark and southern 

Sweden, elsewhere it is rare but widespread mainly on calcareous rock ledges.

då med fa — inga borsthår eller tätt klädda av vita 
hår och fa — inga glandler, dessutom ofta ± grå- 
filtade av stjärnhår.
• Blommor 12—22 mm långa. Kantblommor 
något ljusare gula än hos föregående underart, 
ofta utan röda strimmor på utsidan. Märken rent 
gula.
• Förekommer på torr, företrädesvis kalkrik mark, 
sandstäpp, sanddyner, skalgrusbankar, stäpparta- 
de torrängar och basrika hällmarker. Vanligast 
längs kusterna men i vissa trakter spridd även i 
inlandet. Danmark: endast sedd från Brn men 
uppgiven även från Sjas och Jyllands västkust. 
Sverige: tämligen allmän — allmän längs kusterna 
och i kalkrika områden i Sk, Bl, Öl, Gtl, Kim, 
SmI, Hl, BhG, Vg, Ög, Srm och Upl, sällsynt i 
Dis, Nrk, Vrm, Vsm, Dir och Gstr. Norge: täm
ligen allmän i 0F, Ak och VF, för övrigt endast 
sedd från Ro. Finland: troligen sällsynt i kalkom
råden i lappmarkerna och Ks, dessutom sedd 
från N och uppgiven från Oa. Troligen vanligare 
i angränsande delar av Ryssland.

Basrik, basfattig: avser koncentrationen av basiska 
joner (i marken). I praktiken är basrik synonymt 
med högt pH och basiskt, och ofta men inte nöd
vändigtvis, med kalkrik.

2. Nickfibbla R sphaerocephala
(Froel.) P.D. Sell & C. West (Figur 3.)

(Hieracium cernuum Fr., Fl. subcernuum 
Dahlst., //. herjedalicum Dahlst., Fl. peterianum 
Käser)
• Basalblad 50-110 x 10-20 mm, mot spetsen 
avsmalnande och spetsiga, långt borsthåriga och 
undertill med ± talrika mycket små genomskinli
ga glandelhår samt rikliga stjärnhår, ofta ± gråfil- 
tade.
• Utlöpare saknas eller är grova och korta.
Stjälk 10-30 cm hög med 1—2 fjällika blad, vid 
eller nedom mitten förgrenad med (1 —)2—4 
mycket långskaftade korgar. Stjälk grov, i hela sin 
längd borsthårig och ± tätt men mycket kort 
glandelhårig samt ± gråfiltad av stjärnhår.
• Flolkjjäll 7,5—9 mm långa, mot spetsen avsmal
nande och spetsiga, tätt glandelhåriga med färre 
vita hår men rikliga stjärnhår.
• Blommor 13—20 mm långa. Kantblommor med 
eller utan röda strimmor. Märken vanligen något 
mörknande vid torkning.
• Förekommer på ängar i lågfjällsmiljö. Sverige: 
sällsynt i Dir, Hrj och Jmt. Norge: sällsynt, 
belägg endast sedda från Op, SF och ST men 
även uppgiven från Bu, Te, AA, Ho och MR.

Den skandinaviska formen har tidigare varit
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Figur 3. Nickfibbla P. sphaerocephala; A-B habitus, C holkfjäll,
D bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck är I cm.

Figure 3. R sphaerocephala; A-B habit, C phyllary, D lower side of leaf. 

Simple scale bars are I mm, double scale bars are I cm.This species is 

rare on lower altitudes in the southern Scandes in Sweden and Norway.

känd som Hieracium cernuum Fr. men den är 
ytterst snarlik den i Alperna förekommande 
form som kallats P. sphaerocephala. Vad jag kan 
förstå måste de skandinaviska formerna föras till 
denna art. Jag har emellertid inte tagit ställning 
till huruvida det är möjligt att urskilja den skan
dinaviska formen som underart. Hela gruppen är 
dock relativt dåligt avgränsad från vissa former 
av P. officinarum s. lat. Bland annat i Jämtland 
förekommer sällsynt flerkorgiga former som 
emellertid är mer lågväxta, har mindre blad och 
långa tunna utlöpare och som därför snarast bör 
föras till gråfibbla.

3. Gisselfibbla 
R flagellaris
(Willd.) P.D. Sell & C. West
• Basalblad 70-150 x 10-20 
mm, brett rundtrubbiga med 
liten udd, långt borsthåriga 
och undertill ± rikligt stjärn- 
håriga.
• Utlöpare välutvecklade, 
långa och grova, med mot 
spetsen i storlek avtagande 
blad.
• Stjälk 20-40 cm hög med 
1—2 fjällika blad, vid eller 
nedom mitten förgrenad 
med 2—5 långskaftade korgar. 
Stjälk grov, i hela sin längd 
borsthårig och ± tätt men 
mycket kort glandelhårig, 
samt ± gråfiltad av stjärnhår.
• Holkjjäll ca 10 mm långa, 
mot spetsen avsmalnande 
och spetsiga, tätt glandelhåri- 
ga med färre vita hår men 
rikliga stjärnhår.
• Blommor 15—20 mm långa. 

Kantblommor gula eller 
obetydligt rödspetsade. 
Märke gult eller något 
mörknande. 2n = 36, 45 
(Moore 1982).
• Förekomst. Gisselfibblan 
är en sällsynt kulturflykting

som främst rymt från botaniska trädgårdar. Är 
nu endast känd från gräsmattor i Lund men har 
tidigare samlats i Uppsala (senast 1916) och 
Köpenhamn (senast 1894).

Arten kan möjligen ha uppkommit ur hybri
den ängsfibbla x gråfibbla men förökar sig själv
ständigt och är vittspridd och enhetlig i Central
europa. Svårtolkade former som morfologiskt 
tycks stå mellan denna och gråfibbla (med långt 
ned grenig stjälk etc) förekommer sällsynt i 
Skandinavien men dessa tycks vara föga stabila 
och är sannolikt att betrakta som miljöbetingade 
modifikationer av gråfibbla.
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Figur 4. Revfibbla P. lactucella; A habitus, B holkfjäll, C bladundersida. 
Enkla skalstreck är 1 mm, dubbla skalstreck är I cm.

Figure 3. P. lactucella; A habit, B phyllary, C lower side of leaf.

Simple scale bars are I mm, double scale bars are I cm.This species 

is common on somewhat moist natural grasslands throughout 

southern Norden but is rare and mainly introduced in the north.

4. Revfibbla P. lactucella
(Walk) P.D. Sell & C. West (Figur 4.)

(Hieracium auricula auct. non L.)
• Basalblad 20-70 x 3-13 mm, relativt jämnbre
da, ± trubbiga, blågröna, kala eller längs kanten 
och på mittnerven med glesa borsthår men alltid 
utan stjärnhår.
• Utlöpare alltid välutvecklade, långa och tunna, 
ofta flera från varje planta.
• Stjälk 5—30 cm hög med 0-1 små blad och 
1-4 korgar. Åtminstone upptill tätt klädd av 
mycket korta, ca 0,2 mm långa glandelhår samt 
± glesa stjärnhår men oftast helt utan borsthår.
• Holkjjäll 5,5-7,5 mm långa, vanligen brett 
rundtrubbiga med gröna spetsar, tätt glandelhåri- 
ga, utan eller med få hår (sällan fler) och ± spar
samma stjärnhår.
• Blommor 11—14 mm långa. Kantblommor rent 
gula. Märke gult.

Sexuell diploid med 2n = 18 (Turesson & 
Turesson I960).

• Förekommer på fuktig, företrä
desvis näringsrik, välhävdad 
gräsmark, rikare naturbetesmar
ker, betade fuktängar, på tuvor 
i kärr samt i gräsmattor. 
Danmark: tämligen sällsynt men 
med förekomster i samtliga pro
vinser. Sverige: allmän (åtmins
tone förr) i Sk, Bl, öl, Gtl, Kim, 
SmI, Hl, Bh, Dis, Vg, Ög, Nrk, 
Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dir och 
Gstr, sällsynt i Hls, Mpd, Ång, 
Jmt, Vb och LyL (på de nordli
gaste lokalerna adventiv). Norge: 
allmän i 0f, Ak, He, Op, Bu,
Vf, Te, AA, VA, Ro, Ho, SF,
MR, sällsynt i ST, NT och SNo. 
Finland: troligen sällsynt i södra 
delen, har endast sett belägg från 
N och Sb.

Kan vara svår att skilja från 
svenskfibbla P. floribunda och de 
nordligaste förekomsterna utgörs 
av svårtolkade mellanformer. 
Emellertid har dessa arter olika 

kromosomtal och reproduktionssätt och förefal
ler vara i det närmaste fullständigt reproduktivt 
isolerade vilket motiverar att de skiljs ut på artnivå.

5. Svenskfibbla P. floribunda
(Wimm. & Grab.) Arv.-Touv. (Figur 5.)

(Hieracium suecicum Fr., H. croceum Lindeb., 
H. cochleatum Norrl., H. fennicum Norrl.)
• Basalblad 50—120 x 8-25 mm, brett trubbspet- 
sade, helbräddade, ± blåaktigt gröna, nästan kala 
eller med glesa bruna borsthår längs kant och 
mittnerv; alltid helt utan stjärnhår.
• Utlöpare alltid välutvecklade, långa.
• Stjälk 15—35 cm hög, med 0-2 små blad och 
2—6 vanligen mycket kortskaftade korgar. Stjälk 
glesare — tätare borsthårig och åtminstone upptill 
vanligen rikligt glandelhårig med 0,4-0,6 mm 
långa glandelhår, samt ofta något stjärnhårig.
• Holkßäll 6—9 mm långa, ± trubbspetsade, 
ibland med rödanlupna spetsar; klädda av täta - 
mycket täta glandelhår, glesare - tätare långa hår
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Figur 5. Svenskfibbla P. floribunda; A-B habitus, C-D enskilda 
blommor med röda partier mörkmarkerade, E-F holkfjäll,
G bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck 
är I cm.

Figure 5. R floribunda; A-B habit, C-D florets with red portions 

indicated with black, E-F phyllaries, G lower side of leaf. Simple 

scale bars are I mm, double scale bars are I cm.This species 

is widespread and regionally common throughout central 

Fennoscandia and Iceland, but it is rare and mostly introduced 

in the southernmost parts.

Autotriploid: organism med tre kromosomuppsättningar 
som uppkommit ur individ av en art som normalt har två 
kromosomuppsättningar (en diploid art). Motsatsen är 
allotriploid som innebär att triploiden fått sina kromosom
uppsättningar från två olika arter.

samt med eller utan sparsamma 
stjärnhår.
• Blommor 13—18 mm långa. 
Kantblommor rent gula eller 
undertill något rödspetsade.
Märken gula eller mörknande.

Triploid med 2n=27, troligen 
obligat apomikt (Turesson & 
Tursson 1963).
• Förekommer på frisk — fuktig 
gräsmark, renar, stigar, grusvägar 
och betes- och slåtterängar. 
Danmark: sällsynt som adventiv, 
uppgiven från Sjse, FyL och SJy 
men inga belägg sedda. Sverige: 
tämligen sällsynt i Og, Nrk, Srm, 
Vrm, Vsm, Upl, Dir, tämligen all
män — allmän i Gst, Hls, Mpd, 
Ång, Jmt, Vb, Nb, LyL, PL och LL 
(ej sedd från TL). Längst i söder 
endast sedd från Sml (Värnamo, 
troligen adventiv) och Öl (Skogsby 
1884). Norge: ej sällsynt i Op och 
angränsande provinser, sällsyntare 
mot norr och söder; sedd från Te, 
AA, Ho, SF, MR, ST, NT, SNo 
och NNo. Finland: ojämnt spridd, 
sedd från N, Ta, Oa, Tb, Sb, Ok. 
Island: ej sällsynt, sedd från ISu, 
IAu, INv och INo.

Högst variabel vad gäller habi
tus, bladens hårighet och märkenas 
och blommornas färg men förefal
ler ändå utgöra en väl sammanhål
len enhet. Brukar anses ha upp
kommit ur hybriden ängsfibbla x 
revfibbla men detta förefaller osä
kert, i synnerhet som arten nästan 
uteslutande förekommer i områden 
där de presumtiva föräldraarterna 
saknas.

Snarare har arten uppkommit ur 
en autorriploid form av revfibbla 
vilken genom introgression (= upp
repad hybridisering) i varierande 
grad uppfångat några egenskaper
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från former av rödfibblor och kvastfibblor.
Denna åsikt har även framförts av Turesson & 
Turesson (1963). Emellertid har hybriden ängs- 
fibbla x revfibbla framställts artificiellt och 
befunnits likna de i naturen förekommande for
merna av svenskfibbla (cf. Gadella 1992).

Artens variation förefaller vara jämnt spridd 
över hela utbredningsområdet varför det är 
meningslöst att urskilja några enheter av lägre 
rang. Den form av arten som förekommer på 
Island (Hieracium islandicum Dahlst.) är morfo- 
logiskt enhetlig men omöjlig att skilja från vissa 
fennoskandiska typer. Grova individ av svensk
fibbla kan vara snarlika kvastfibblor men den 
senare har normalt mer täthåriga blad, rikligare 
borsthårig stjälk, klenare utlöpare och ± tydligt 
stjärnhåriga blad. Svenskfibbla kan lätt förväxlas 
med klena och blekblommiga exemplar av glatt 
brandfibbla (jfr med denna). Se även kommentar 
under föregående art.

6. Rödfibbla/ängsfibbla P. aurantiaca
(L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
• Basalblad 70-220 x 18—35 mm, ± ljust gräs
gröna, oftast bredspetsade och ± rundtrubbiga, 
med något vågig kant och oftast små uddtänder; 
tätare — glesare långhåriga (åtminstone i bladkan
terna) och undertill vanligen något stjärnhåriga.
• Utlöpare ibland välutvecklade men oftast klena, 
relativt korta och storbladiga, ej sällan felande 
eller underjordiska.
• Stjälk 20—80 cm hög med 1—3 mindre eller 
större blad samt 5—30 korgar i tät kvastlik — 
huvudlik ställning. Stjälk i hela sin längd klädd 
av långa borsthår samt glesa glandler och stjärn
hår.
• Holkßäll 6,5—8,1 mm långa, rundtrubbiga, i 
spetsen oftast rödlila, tätt långhåriga med färre 
svarta glandelhår och ± sparsamma stjärnhår.
• Blommor 10—17 mm långa. Kantblommor 
gula, röda eller brokiga. Märke mörknande - 
svartnande, ofta ± rödfärgat (sällan nästan rent 
gult).
• Förekommer i nästan hela Norden men är säll
synt eller saknas i delar av Danmark, sydvästra 
Norge liksom i Nordens nordligaste provinser.

Mycket variabel vad gäller blomfärg och grov

lek men för övrigt tämligen enhetlig. Det har 
varit brukligt att urskilja de rent gulblommiga 
formerna som en egen art, ängsfibbla, medan 
man betraktat former med gula men i varierande 
grad rödstrimmiga blommor som hybrider. Då 
dessa ”mellanfomer” uppenbarligen är helt stabi
la och självförökande, och det finns alla över
gångar mot rent röd- respektive gulblommiga 
former, synes denna uppdelning oförsvarlig. Ofta 
är det omöjligt att skilja rödfibbla och ängsfibbla 
åt om man inte kan se blomfärgen och då varia
tionen i blomfärg är kontinuerlig blir en uppdel
ning i arter baserad på denna enda karaktär 
orimlig.

Här urskiljer jag 5 varieteter fördelade på 3 
underarter. Dessa taxa skiljer sig åt främst vad 
gäller blomfärg, storlek på blomdelarna, örtstån
dets grovlek och bladens hårighet. Fördelningen 
av hår och glandler på holkarna är däremot ± 
konstant.

Det är uppenbart att det inom arten försiggått 
introgression mellan olika morfologiska typer, 
men det är idag omöjligt att säkert säga vilka 
typer som är de ursprungliga stamformerna och 
vilka som har uppstått genom korsningar. Därför 
är endast en taxonomisk uppdelning baserad på 
morfologiska likheter möjlig.

Sannolikt har även några typer uppkommit 
genom korsningar med andra arter i släktet. Då 
även detta är svårt att fastställa och då dessa 
typer, som idag är stabila och självreproduceran- 
de, morfologiskt visar störst likhet med huvud
formen av rödfibbla är det rimligast att behandla 
dem inom denna art. Inte mindre än 7 olika 
ploidinivåer har rapporterats från Centraleuropa 
(2n = 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72) men inga såda
na undersökningar tycks ha utförts på nordiskt 
material. De plantor som undersökts närmare 
har visat sig vara pollenfertila, obligata apomikter 
(Ostenfeld 1910) men sannolikt har åtminstone 
de lågploida formerna förmåga till sexuell förök
ning.

Ploidinivå: anger antal kromosomuppsättningar. 
Organismer med ojämnt antal har i regel starkt 
nedsatt fertilitet då kromosomerna inte kan 
fördela sig jämnt vid könscellbildningen.
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Figur 6.Vanlig rödfibbia P. aurantiaca ssp. aurantiaca 
var. aurantiaca; A-B habitus, C enskild blomma med 
röda partier mörkmarkerade, D holkfjäll, E bladun
dersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck 
är I cm.

Figure 6. R aurantiaca ssp. aurantiaca var. aurantiaca; 
A-B habit, C floret with red portions indicated with 
black, D phyllaries, E lower side of leaf. Simple scale 
bars are I mm, double scale bars are I cm.This 
taxon is probably not native in Norden but is a 
common and well-established alien at least 
throughout the southern parts.

Figur 7. Eldfibbla P. aurantiaca ssp. aurantiaca var. blyt 
tiana; A-B habitus, C enskild blomma med röda 
partier mörkmarkerade, D detalj av stjälkens övre 
del. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck är 
I cm.

Figure 7. P. aurantiaca ssp. aurantiaca var blyttiana-, 
A-B habit, C floret with red portions indicated with 
black, D detail from upper portion of the stem. 
Simple scale bars are I mm, double scale bars are 

cm.This taxon is found in the southern Scandes 
in Norway as well as in eastern Finland. It is smaller 
than van aurantiaca in most parts and has 
distinctively shorter hairs on the stem.
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6a-b. Rödfibbla P. aurantiaca ssp. 
aurantiaca
• Basalblad 80-180 x 15-35 mm, ± ljust gräs- 
gröna, med något vågig kant med små uddtän
der; ovan och under tätt långhåriga och undertill 
vanligen något stjärnhåriga.
• Utlöpare oftast klena, relativt korta och storbla- 
diga, ej sällan felande eller underjordiska.
• Stjälk 20—60 cm hög med 2—3 mindre eller 
större blad samt 7—30 korgar i tät kvastlik ställ
ning. I hela sin längd klädd av långa borsthår 
samt glesa glandler och stjärnhår.
• Holkjjäll 6,5—7,5 mm långa, rundtrubbiga, i 
spetsen rödlila, tätt långhåriga med färre svarta 
glandelhår och ± sparsamma stjärnhår.
• Blommor 10-17 mm långa. Kantblommor 
mörkt orangeröda — blodröda, som torkade 
mörkt purpurröda. Märken mörknande, ofta ± 
rödfärgade.
• Förekomst: se under varieteterna.

6a.Vanlig rödfibbla P. aurantiaca 
ssp. aurantiaca var. aurantiaca
(Figur 6.)
• Utmärkande drag: Vanligen relativt grov och 
högvuxen. Borsthår upptill på stjälken 4,2—6,2 
mm långa. Holkfjäll 6,8—7,5 mm långa. Blom
mor 15—17 mm långa.
• Förekommer på torr — frisk, ofta relativt 
närings- och basfattig gräsmark i ängar och på 
renar. Ofta odlad och förvildad på kulturmark. 
Anses ofta vara en sentida inkomling, men i 
delar av Småland och möjligen södra Norge 
tycks dess historia vara relativt lång. Danmark: 
av mig endast sedd från 0Jy och Sjx men uppgi
ven från samtliga provinser som trädgårdsflyk- 
ting. Sverige: allmän — tämligen allmän i Sk, Bl, 
Öl, Gtl, Kim, SmI, Hl, Bh, Dis, Vg, Ög, Nrk, 
Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dir, Gstr och Hls (möjli
gen ovanligare på Öl och Gtl), + sällsynt i Mpd, 
Äng, Hrj, Jmt, Vb, ÅsL och LyL. Norge: spridd
i Ak, He, Op, Bu och ST. I övrigt endast enstaka 
förekomster av trädgårdsflyktingar. Finland: 
endast sedd från Ok men sannolikt mer spridd 
som trädgårdsflykting. Även uppgiven som träd- 
gårdsflykting på Island men inga belägg sedda.

Föga variabel men lokalt i Småland förekom
mer en form (kallad Hieracium excelsius Norrl.) 
med ± ljust orangeröda blommor men i övrigt 
överensstämmande med huvudformen. Mellan
former mot brandfibblor förekommer sällsynt.

6b. Eldfibbla P. aurantiaca ssp. aurantiaca 
var. blyttiana
(Fr.) T. Tyler comb, et stat. nov. (Figur 7.)

Basionym: Hieracium Blyttianum Fr. in 
’Epicrisis generis Hieraciorum’, p. 21 (1862).

(Hieracium saelani Norrl.)
• Utmärkande drag: Till alla delar klenare än 
föregående. Blommor blott ca 10-14 mm långa 
och borsthåren upptill på stjälken 1,8-4 mm 
långa.
• Förekommer på fjällängar, sätervallar och gam
mal slåttermark. Norge: belagd från Op, Bu, He 
och Ro men ingenstans allmän. Finland: sällsynt, 
endast sedd från Sb och Ok samt från Karelska 
näset (i Ryssland).

Mellanformer mot föregående förekommer 
sällsynt.

6c-d. Brandfibbla R aurantiaca ssp. 
decolorans
(Fr.) T. Tyler comb. nov.

Basionym: Hieracium decolorans Fr. in ‘Sym- 
bolae ad Hist. Hierac.’ p. 21 (1848); pro ssp. 
Nägeli & Peter in ‘Hierac. Mitteleuropas’ p. 296 
(1885).

(Hieracium fiiscoatra Nägeli & Peter)
• Basalblad 15—35 x 100—170 mm, ± ljust gräs
gröna, något bukttandade, med små uddtänder; 
ovan och under jämnt men relativt kort håriga 
eller gleshåriga — nästan kala.
• Utlöpare finns eller saknas.
• Stjälk 20-40 cm hög, tätt och långt borsthårig 
med 1—2 blad och 5—20 korgar.
• Holkjjäll 6,5—7,5 mm långa, rundtrubbiga, i 
spetsen rödlila, tätt långhåriga med färre svarta 
glandelhår och ± sparsamma stjärnhår.
• Blommor 13—15 mm långa. Kantblommor gula 
men underfill mot spetsen med ± tydliga röda 
eller brungula strimmor eller spetsar. Märken ± 
mörknande.
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• Förekomst: se under varieteterna.
Former med nästan rent gula blommor före

kommer sällsynt. De skiljs från kvastfibblor på 
bland annat holkens beklädnad och de trubbiga
re och rödspetsade holkfjällen. Kan delas i två 
varieteter med olika utbredning och sannolikt 
även olika ursprung. Underarten omfattar for-

Figur 8. Hårig brandfibbla P. aurantiaca ssp. decolo- 
rans var. decolorans; A-B habitus, C enskild blomma 
med röda partier mörkmarkerade, D holkfjäll, E 
bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla 
skalstreck är I cm.

Figure 8. P. aurantiaca ssp. decolorans var decolorans; 

A-B habit, C floret with red portions indicated with 

black, D phyllary, E lower side of leaf. Simple scale 

bars are I mm, double scale bars are I cm.

This taxon is scattered but widespread throughout 

central Fennoscandia.

mer vilka idag förekommer självständigt men 
som sannolikt har uppkommit genom upprepad 
hybridisering mellan rödfibblor och olika gul
blommiga former. Brandfibblan är relativt varia
bel och företräder morfologiskt alla övergångar 
mellan äkta rödfibblor och ängsfibbla, men upp
visar även en del unika karaktärskombinationer 
och sannolikt är brandfibblornas ursprung mer 
komplext än så. Att som tidigare författare 
betrakta ingående former som hybrider, trippel- 
och kvadrupelhybrider anser jag vara olämpligt 
av två skäl. För det första är det troligtvis omöj
ligt att utifrån morfologiska särdrag med säker
het fastställa de olika formernas komplexa hybrid
ursprung, för det andra uppträder dessa enheter 
idag som självreproducerande enheter i Norden.

6c. Hårig brandfibbla P. aurantiaca ssp. 
decolorans var. decolorans
(Fr.) T. Tyler comb. nov.

Basionym: Hieracium decolorans Fr. in 
‘Symbolae ad Hist. Hierac.’ p. 21 (1848); pro 
var. Fr. loc. cit. (autonym).

(.Hieracium kajanense Malmgr., H. fuscum 
Vill. sensu Dahlst., H. flammeum Lindeb.,
H. pseudoflammeum Dahlst., H. jemtlandicum 
Norrl.) (Figur 8.)
• Utmärkande drag: Bladytor ± jämnt håriga. 
Utlöpare oftast rudimentära eller saknas. 
Blomfärgen är mycket variabel. Märken mörk
nande - svartnande. Övergångsformer mot ängs
fibbla (med ± rent gula blommor) förekommer 
bland annat i Jämtland medan övergångsformer 
mot rödfibblor (med ± helröda blommor) har 
samlats i Norge.
• Förekommer på frisk gräsmark och lågfjälls- 
ängar. Sverige: tämligen sällsynt i Hrj, Jmt, Vb, 
Nb, ÅsL och LyL. Norge: tämligen sällsynt, Op, 
SF, ST, SNo. Finland: i öster traktvis tämligen 
allmän men saknas i väster; sedd från N, Ka, Ta, 
Sa, Tb, Sb, Kb, Ok och Ks.

6d. Glatt brandfibbla P. aurantiaca ssp. 
decolorans var. pseudoblyttii
(Norrl.) T. Tyler comb, et stat. nov.

Basionym: Hieracium pseudo-Blyttii Norrl. in
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’Anteckningar öfver Finlands Pilosellae F p. 24 
(1884). (Figur 9.)
• Utmärkande drag: Bladytor kala men med ± 
långa borsthår längs kant och mittnerv. Märken 
endast svagt mörknande eller rent gula. Utlöpare 
vanligen välutvecklade.
• Förekomst: Frisk — fuktig gräsmark, särskilt slåt- 
terängar. Finland: tämligen sällsynt och ojämnt 
spridd, sedd från St, Ta, Tb, Sb, Kb, Ok och 
Karelska näset (i Ryssland). En trovärdig uppgift

Figur 9. Glatt brandfibbla P. aurantiaca ssp. decolorans 
var. pseudoblyttir, A-B habitus, C enskild blomma 
med röda partier mörkmarkerade, D holkfjäll, E 
bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla 
skalstreck är I cm.

Figure 9. P. aurantiaca ssp. decolorans var pseudoblyttir, 

A-B habit, C floret with red portions indicated with 

black, D phyllary, E lower side of leaf. Simple scale 

bars are I mm, double scale bars are I cm. This 

taxon is scattered but widespread in Finland only.

föreligger även från Sverige: Nb, Seskarö (Julin 
1961), men inget belägg sett.

Bland annat genom sina ± kala bladytor visar 
denna varietet stora likheter med svenskfibbla 
och det är inte helt självklart var glatt brand
fibbla har sina närmaste släktingar. Genom sin 
långsmala bladform och holkarnas och blomstjäl
kens rikliga beklädnad av långa borsthår erinrar 
den emellertid mest om en rödfibbla varför det 
tycks mig rimligast att behandla den inom denna 
art.

6e. Angsfibbla P. aurantiaca ssp. dimorpha
(Norrl. ex Nägeli & Peter) T. Tyler comb. nov. 
(Figur 10.)

Basionym: Hieracium collinum ssp. dimor- 
phum Norrl. ex Nägeli & Peter in ‘Hierac. 
Mitteleuropas’ p. 310 (1885).

(Hieracium caespitosum Dumort., H. elatum 
Lindeb., H. nemoricola Norrl., H. pratense 
Tausch)
• Basalblad 120—220 x 20—40 mm, tunna, ljus
gröna, bredspetsade och ± trubbiga, med vanligt
vis mycket grunt men tydligt buktig och glest 
fintandad kant, glest långhåriga och åtminstone 
undertill på mittnerven stjärnhåriga.
• Utlöpare ibland välutvecklade, långa och stor- 
bladiga men kan saknas.
• Stjälk 50—80 cm hög med vanligen 3 blad 
varav åtminstone det nedersta är ± lika stort som 
rosettbladen, samt 10-30 korgar i tät kvastlik - 
huvudlik ställning.
• Holkjjäll 6,8-8,1 mm långa, kort trubbspetsa- 
de, tätt klädda av långa vita hår, färre svarta glan- 
delhår samt sparsamma stjärnhår.
• Blommor 12-14 mm långa. Kantblommor 
gula. Märken smutsgula, ± tydligt mörknande.
• Förekommer på frisk relativt näringsrik mark, 
renar, lövängar och i parkmiljöer. Antagligen 
ursprunglig i delar av Finland och har även 
ansetts vara ursprunglig i nordöstra Småland och 
södra Östergötland men detta förefaller ytterst 
osäkert. För övrigt inkommen med gräsfrö men 
på många håll väl naturaliserad på näringsrik 
gräsmark i parker och på renar. Danmark: endast 
sedd från ett fatal lokaler i Sjte men även uppgi-
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Figur 10. Ängsfibbla P. aurantiaca ssp. dimorpha; A 
habitus, B detalj av stjälkens övre del, C holkfjäll,
D bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, 
dubbla skalstreck är 1 cm.

Figure 10. P. aurantiaca ssp. dimorpha; A habit, B detail 

from upper portion of the stem, C phyllary, D lower 

side of leaf. Simple scale bars are I mm, double scale 

bars are I cm.This taxon is probably only native in 

southern Finland but occurs as an established alien in 

many localities in southern Sweden and Denmark.

ven från Fyn och 0Jy. Sverige: tämligen sällsynt 
i Sk, Gtl, Kim, SmI och Ög; i övrigt enstaka 
fynd i Bl, BhG, Srm, Upl och Jmt. Norge: Ak 
(Oslo). Finland: sällsynt men spridd i N, Ka, St, 
Ta, Sa och Sb, vanligare i de ryska delarna av 
Karelen.

Kan vara svår att skilja från vissa kvastfibblor 
men utmärker sig bland annat genom bredare, 
tunnare, ljusgröna blad som är något buktigt 
tandade. Den med gräsfrö från Centraleuropa 
införda ssp. colliniformis (Peter)’ anses skild från 
huvudformen genom ljusare holkfjäll men jag 
kan inte se någon möjlighet att konsekvent skilja 
dessa former åt.

7. Kvastfibbla/blåfibbla Pilosella cymosa
(L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

(Hieracium macranthelium Nägeli & Peter s. 
lat., H. zizianum sensu Norrl.)
• Basalblad 35-180 x 8-20 mm, rundtrubbiga 
till ± spetsiga, gröna, gulgröna, blågröna eller 
rödlila, + helbräddade, med varierande behåring.
• Utlöpare saknas oftast men utlöparliknande fla- 
geller (krypande - uppstigande sidoskott som 
avslutas av en blomställning) är inte sällsynta.
• Stjälk 15-90 cm, endast i översta delen förgre
nad till en ± tät kvastlik blomställning med (2-) 
7-40 korgar.
• Holkjjäll 4-8 mm långa, ± spetsiga, klädda 
med svarta glandelhår och ljusspetsade borsthår i 
olika proportioner samt därtill oftast rikliga 
stjärnhår.
• Blommor7-13 mm långa. Kantblommor gula, 
ibland med gröna spetsar. Märke gult, eller säl
lan ± mörknande.
• Förekommer i hela Norden utom Island men 
sällsynt i Danmark.

Delas här upp i 3 underarter och 6 varieteter. 
Underarterna är i typiska fall väl morfologiskt 
åtskilda men förenas genom mer eller mindre 
vanligt förekommande mellanformer. Variete- 
terna är däremot mycket snarlika och endast 
skilda genom någon enda karaktär. Dessa uppvi
sar emellertid mer eller mindre väl skilda utbred
ningar eller ekologiska krav vilket motiverar 
deras urskiljande.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 2001:95:1 57



TYLER

Relativt många av de i naturen förekomman
de typerna är dock omöjliga att föra till någon 
bestämd varietet, varför man ofta far nöja sig 
med en bestämning till underart. Av de här 
anförda underarterna är ssp. gottlandicz så avvi
kande att den i förstone väl kan tyckas vara värd 
status som egen art. Inom området är den dess
utom väl skild från de övriga kvastfibblorna och 
mellanformer är mycket ovanliga. Emellertid 
förefaller det som om de nordiska formerna i ett 
europeiskt perspektiv endast utgör extremtyper i 
en närmast kontinuerlig serie. Även typiska blå- 
fibblor skiljer sig morfologiskt starkt från övriga 
kvastfibblor men åtminstone i Finland är mel
lanformer mellan blåfibblor och kvastfibblor 
vanliga. Cytologiskt är denna art föga studerad 
men kromosomtalen 2n = 36, 45 har rapporte
rats för flera hithörande former (även om 
bestämningarna kan betvivlas) och plantorna 
uppges vara partiella apomikter (cf. Turesson & 
Turesson 1963).

7a-b. Kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa
(Hieracium dubium L. p.p., H. glomeratum 

Froel. p.p.)
• Basalblad 60-180 x 8—20 mm, mot spetsen 
avsmalnande och vanligen spetsiga, helbräddade 
eller med ytterst små uddtänder, mörkgröna; 
tätt och jämnt håriga samt med sparsamma — 
rikliga stjärnhår.
• Utlöpare saknas eller är korta, klena och föga 
livsdugliga. (Former med välutvecklade utlöpare 
förekommer sällsynt vilket har tolkats som teck
en på hybridisering med P. officinarum, men 
denna karaktär förefaller vara av föga systema
tiskt värde och är åtminstone oftast en ren 
miljömodifikation).
• Stjälk 40—90 cm, endast mot toppen ± kvast- 
likt förgrenad, med 1-4 små blad och (3-)8-40 
korgar.
• Holkjjäll 6,8—8,1 mm långa, oftast avsmalnan
de mot spetsen och ± spetsiga; tätt klädda av 
glandelhår och hår i växlande proportioner samt 
sparsamma — mycket rikliga stjärnhår.
• Blommor 10-13 mm långa. Kantblommor gu
la. Märke gult eller mer sällan något mörknande.

Figur I I. Styvhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa 
var. cymosa, A habitus, B holkfjäll, C detalj av stjäl
kens övre del, D bladovansida, E bladundersida. 
Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck är 
I cm.

Figure I I. P cymosa ssp. cymosa van cymosa;

A habit, B phyllary, C detail from upper portion of 

the stem, D upper side of leaf, E lower side of leaf. 

Simple scale bars are I mm, double scale bars are 

I cm.This taxon is common in southeastern Sweden 

and southernmost Finland, elsewhere it is rare or 

scattered throughout Norden except Iceland.
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• Förekommer i nästan hela Norden men saknas i 
västligaste Norge och är sällsynt längst i söder 
och norr. Se vidare under varieteterna.

Kan delas upp i två varieteter som skiljer sig 
genom olika grad och typ av hårighet. De är 
emellertid tämligen oskarpt avgränsade från 
varandra och mellanformer är vanliga.

7 a. Styvhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. 
cymosa var. cymosa
(Figur 11.)

(Hieracium setigerum Fr.)
• Utmärkande drag: Blad ovan och under tätt 
klädda av tilltryckta, styva, 2-5 mm långa, brun- 
aktiga hår samt undertill av sparsamma - rikliga 
stjärnhår. Holkfjäll tätt klädda av gula eller svarta 
glandelhår och täta - mycket täta långa vita hår 
samt sparsamma - mycket rikliga stjärnhår. 
Märken alltid rent gula.
• Förekommer på torr — frisk, relativt näringsrik, 
basrik eller basfattig mark i bryn och öppen gräs
mark. Danmark: sällsynt och åtminstone delvis 
adventiv, uppgiven från flertalet provinser men 
endast sedd från 0Jy och Sjas. Sverige: mindre 
allmän i Sk, Vg, Dis, Vrm, Dir, allmän i Bl, Öl, 
Gtl, Kim, SmI, Ög, Nrk, Srm, Vsm, Upl, Gst, 
Hls, sällsynt i Mpd och Ång och mycket sällsynt 
i Vb och LyL. Norge: tämligen sällsynt men 
spridd, belagd från Te, Vf, Ak, Op, MR, ST, VFi 
och 0Fi. Finland: tämligen allmän åtminstone i 
södra halvan men okänd i lappmarkerna.

En avvikande form är ”Flieracium polioder- 
mum Dahlst.” vilken har oregelbundet långgre- 
nad blomställning samt holkfjäll som är gråfiltade 
av stjärnhår. Denna enhet har tidigare tolkats 
som en hybridsvärm med inblandning av grå- 
fibbla. Mig förefaller den föga enhetlig och av 
tveksamt systematiskt värde.

7b. Mjukhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. 
cymosa var. pubescens
(Lindbl.) T. Tyler comb. nov. (Figur 12.)

Basionym: Flieracium cymosum var. pubescens 
Lindblom in ‘Bidrag och anmärkningar ...’ p. 26 
(1841).

V l/J > r)l'AX /- j f / //T«
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Figur 12. Mjukhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa 

var. pubescens; A habitus, B holkfjäll, C bladovansida, 
D bladundersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla 
skalstreck är I cm.

Figure 12. R cymosa ssp. cymosa van pubescens; A 

habit, B phyllary, C upper side of leaf, D lower side of 

leaf. Simple scale bars are I mm, double scale bars 

are I cm.This taxon is common almost throughout 

Finland and Sweden but is rare or absent from the 

westernmost parts of Norden.
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(Hieracium glomeratum L. sensu Almq.,
H. glomeratulum (Almq.), H. subpraealtum 
Lindeb., H. euryanthelium Dahlsr.)
• Utmärkande drag: Skild från föregående varie- 
tet genom att i regel vara något klenare med 
smalare blad samt genom bladens beklädnad av

J?0OO

Figur I 3. Äkta vätfibbla P. cymosa ssp. gottlandica 
var. gottlandica; A-B habitus, C holkfjäll, D blad
undersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla 
skalstreck är I cm.

Figure 13. R cymosa ssp. gottlandica van gottlandica; 

A-B habit, C phyllary, D lower side of leaf. Simple 

scale bars are I mm, double scale bars are I cm. 

This taxon occurs only on wet limestone pavement 

on the Swedish Baltic islands.

± utstående, mjukare och ofta glesare, blott
O, 8—1,3 mm långa och vanligen vita hår. 
Holkarna är klädda av täta ± mörka glandler 
men håren är oftast fåtaliga eller saknas och är 
endast kort vitspetsade. Märkena är ibland 
mörknande.
• Förekommer som föregående men möjligen 
oftare på fuktigare mark och i kallare lägen. 
Danmark: mycket sällsynt, endast sedd från 
Lundsgårds klint på Fyn men även uppgiven från 
Amager (Sjas). Sverige: sällsynt i Sk, Hl och Bh 
men i övrigt allmän i hela landet nedanför fjällen 
(ej sedd från TL). Norge: tämligen allmän i 
östra delen, sedd från Ak, Op, Hd, ST, NT. 
Finland: allmän i Al, Ab, N, Ka, St, Ta, Sa, Kl, 
Oa, Tb, Sb och Kb, sällsynt i Ok och Ks.

En något avvikande form är ‘Hieracium trans- 
bottnicum Norrl.’ vilken morfologiskt närmar sig 
ängsfibbla genom något vågtandade blad och 
mörknande märken men skild genom smalare 
blad, kortare hårighet, spetsigare grönspetsade 
holkfjäll, annan holkbeklädnad och fullständig 
avsaknad av utlöpare. Denna typ är relativt van
lig i Nordens nordligare delar; i Sverige från 
Jämtland och norrut. Även om denna ”småart” 
är mycket karakteristisk så är övergångsformer 
mot mjuk kvastfibbla (med ± tandade blad men 
gula märken eller vice versa) mycket vanliga 
exempelvis i mellersta Finland. Se även hybriden
P. cymosa x floribunda som kan vara snarlik.

7c-d.Vätfibbla P. cymosa ssp. gottlandica
(Fr.) T. Tyler comb. nov.

Basionym: Pilosella hyperborea var. gottlandica 
Fr. in ‘Hierac. Europ. exsiccata’ 32 (1865); pro 
ssp. Nägeli & Peter in ‘Hierac. Mitteleuropas’ p. 
535 (1885).
• Basalblad 35—60 x 8—12 mm, med brett rund
ad spets men ofta med en liten påsatt udd, hel- 
bräddade, brunt eller blåaktigt gröna, nedtill 
oftast blålila, längs kanten och på mittnerven 
med ca 2,5 mm långa bruna borsthår men i 
övrigt kala.
• Utlöpare saknas.
• Stjälk 15-35 cm hög med 0-2 små blad och 
(2—)4—10 korgar. Kal eller med glesa långa hår,
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glandelhår och/eller stjärnhår.
• Holkjjäll 4-8 mm långa, kort trubbspetsade - 
+ spetsiga, svartgröna, klädda av täta korta glan
delhår, få - talrika långa vita hår men mer eller 
mindre utan stjärnhår.
• Blommor 7-13 mm långa. Kantblommor gula. 
Märken mörkt gula eller grönaktiga.
• Förekomst: se under varieteterna.

Uppdelas på två distinkta varieter som i de 
flesta avseenden är morfologiskt snarlika men 
som har olika utbredning.

Figur 14. Sydbergsfibbla P. cymosa ssp. gottlandica var. 
parviflora; A-B habitus, C-D holkfjäll, E bladunder
sida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck 
är I cm.

Figure 14. R cymosa ssp. gottlandica var parviflora; A-B 
habit, C-D phyllaries, E lower side of leaf. Simple 
scale bars are I mm, double scale bars are I cm.This 
taxon is scattered on limestone at lower altitudes in 
the Scandes in Norway and northernmost Sweden.

7c. Äkta vätfibbla P. cymosa ssp. 
gottlandica var. gottlandica
(Fr.) T. Tyler comb. nov. (Figur 13.)

Basionym: Pilosella hyperborea var. gottlandica 
Fr. in ’Hierac. Europ. exsiccata’ 32 (1865). 

{Hieracium westoeoeii Almq.)
• Utmärkande drag. Holkfjäll 6—8 mm långa, 
kort trubbspetsade. Blommor 8—13 mm långa.
• Förekommer på tidvis fuktig — blöt kalkmark 
med sparsam vegetation, alvarvätar o.d. Sverige: 
täml. sällsynt på Öl och norra Gtl. Troligen 
endem.

De öländska formerna avviker något från de 
gotländska genom att holkarna på de förra är 
klädda med täta grova hår medan de senare har 
få eller inga sådana.

7d. Sydbergsfibbla P. cymosa ssp. 
gottlandica var. parviflora
(Fr.) T. Tyler comb. nov. (Figur 14.)

Basionym: Hieracium praealtum b [var.] par- 
viflorum Fr. in ‘Nov. Mantissa’ p. 15 (1839).

(Hieracium hyperboreum Fr.)
• Utmärkande drag. Mycket snarlik föregående 
men korgar mindre; holkfjäll blott 4,3-6,3 mm 
och blommor 7-10 mm långa. Varierar med 
spetsigare — trubbigare holkfjäll.
• FörekomsP. Säkra upplysningar om ekologi sak
nas. Växer troligen på kalk i rasbranter i nedre 
fjällregionen och på kustnära hällmarker.
Sverige: enstaka lokaler i LL och TL. Norge: ej 
sällsynt i NNo och Tr, i övrigt sedd från Vf, Op, 
SF, MR, NT och SNo. Troligen endem.

Har betraktats som hybriden rödfibbla x 
svenskfibbla x blåfibbla men denna tolkning 
förefaller ytterst osäker.

7e-f. Blåfibbla P. cymosa ssp. praealta
(Vill. ex Gochnat) T. Tyler comb, et stat. nov.

Basionym: Hieracium praealtum Vill. ex 
Gochnat in ‘Tentamen medic.-botanic. de plan- 
tis cichoraceis’ p. 17 (1808).
• Basalblad relativt smala, 80—150 x 10—16 mm, 
mot spetsen avsmalnande och spetsiga, helbräd- 
dade eller ytterst fint uddtandade, ljust gulaktigt 
eller blåakdgt gröna, ofta blålilaanlupna, helt
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Figur 15. Äkta blåfibbla P. cymosa ssp. praealta var. 
praealta;A habitus, B holkfjäll, C bladundersida. 
Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck är I 
cm.

Figure 15. R cymosa ssp. praealta var praealta; A 

habit, B phyllary, C lower side of leaf. Simple scale 

bars are I mm, double scale bars are I cm.This 

taxon is scattered in southern Finland and eastern

most Sweden and is a rare casual elsewhere in 

Sweden.Var. bauhinii, a rare casual in southern 

Norden, differs mainly by the presence of long 

stolons.

kala eller med glesa (ofta endast längs kanten 
och på mittnerven) 1,5-2,5 mm långa borsthår 
men vanligen helt utan stjärnhår.
• Utlöpare och utlöparliknande flageller finns 
eller saknas.
• Stjälk 30-80 cm, med 1-3 små blad och 
8-20 korgar. Med glesare - tätare hår och glan- 
delhår men ej, eller endast glest, stjärnhårig.
• Holkßäll 6,3—7,5 mm långa, något trubbiga, 
ljusare - mörkare svartaktigt gröna, klädda av 
glesare - tätare svarta glandelhår, fa - talrika 
vanligen till över mitten svarta enkelhår samt 
sparsamma men tydliga stjärnhår.
• Blommor 9—12 mm långa. Kantblommor gula, 
ofta med något gröna spetsar. Märken gula eller 
något mörknande.
• Förekomst: se under varieteterna.

Mellanformer mot ssp. cymosa (med vari
erande grad av stjärnhårighet och bladfärg) är 
vanliga.

7e. Akta blåfibbla P. cymosa ssp. praealta 
var. praealta
(Vill. ex Gochnat) T. Tyler comb. nov. (Figur 
15.)

Basionym: Hieracium praealtum Vill. ex 
Gochnat in ‘Tentamen medic.-botanic. de plan- 
ds cichoraceis’ p. 17 (1808); pro var. Gaudin 
(sub Hieracium florentinum All.) in ‘Fl.
Helvetica’ p. 82 (1829).
• Utmärkande drag. Utlöpare saknas eller mycket 
klena och avdöende. Flageller, det vill säga ut- 
öparliknande skott som avslutas med en blom
ställning, är dock ganska vanliga.
• Förekommer på frisk, företrädesvis kalkhaltig 
gräsmark och i bryn samt sekundärt på banval
lar och i grustag. Ursprunglig i Finland och 
möjligen på Gotland och i Mälardalen, för 
övrigt inkommen med bland annat gräsfrö. 
Sverige: mindre allmän i Gtl, Upl och Vsm, för 
övrigt enstaka fynd från Sk (Bjärsjölagård i kalk
brott), SmI, Bh (Uddevalla bangård), Nrk, Srm, 
Vrm. Finland: åtminstone traktvis tämligen all
män men ojämnt spridd, belagd från Ab, N, Ta, 
Tb, Sb, Kb, Ok samt ryska Karelen.
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7f. Revig blåfibbla P. cymosa 
ssp. praealta var. bauhinii
(Besser) T. Tyler comb. nov.

Basionym: Hieracium bauhinii 
Besser in ‘Primitiae florae 
Galiciae’ p. 149 (1809); pro var. 
Griseb. in ‘Revisio speciorum 
Hieracii ...’ p. 13 (1852).
• Utmärkande drag: Skild från 
föregående endast genom före
komsten av 15-25 cm långa, 
tunna och likstort småbladiga 
utlöpare, ofta blålilaanlupna blad 
och vanligen fler hår än glandel- 
hår på holkarna.
• Förekommer sällsynt främst på 
banvallar och är sannolikt överallt 
inkommen med gräsfrö från 
Centraleuropa. Sverige: Kim,
SmI, Hl, Gtl, Upl. Finland: N.

Figur 16. Gaffelfibbla P. dichotomy; A-C habitus, D holkfjäll, E blad
undersida. Enkla skalstreck är I mm, dubbla skalstreck är I cm.

Figure 16. P. dichotomcr, A-C habit, D phyllary, E lower side of leaf. 
Simple scale bars are I mm, double scale bars are I cm.This probably 
endemic species is scattered on dry calcareous grasslands on the 

Swedish Baltic islands.

8. Gaffelfibbla Pilosella 
dichotoma
(Fr. ex Lindeb.) Sojåk

{Hieracium bigeminum Lönnr.) 
(Figur 16.)
• Basalblad 40-80 x 5—8 mm, ± 
spetsiga, + helbräddade, gråaktigt 
eller blåaktigt gröna ovan och 
under med täta, grova, 3-5 mm 
långa, brunaktiga hår samt ± rik
liga men lätt avfallande stjärnhår.
• Utlöpare saknas.
• Stjälk 15-25 cm, oregelbundet 
förgrenad med långa grenar som 
får den att förefalla gaffelgrenad, 
utan eller med ett litet blad och 
med 2-6 korgar. I hela sin längd 
långhårig, glest glandelhårig och 
± rikt stjärnhårig.
• Holkjjäll 6,8—8,8 mm långa, 
kort trubbspetsade, blekgröna 
med breda hinnkanter; klädda av 
täta svarta glandelhår, med eller 
utan vitspetsade hår vilka vanli
gen har en mycket grov svart bas, 
samt glesa men tydliga stjärnhår.
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• Blommor 11—14 mm långa. Kantblommor rent 
gula. Märken gula.
• Förekommer på relativt torr kalkrik gräsmark 
och alvarkanter. Sverige: Förekommer troligen 
sparsamt på öl, Gtl. Åtminstone med avgräns- 
ningen enligt Sell & West (1976) endemisk.

Varierar främst med avseende på mängden 
stjärnhår på bladen samt förekomst/avsaknad av 
hår på holkarna. Betraktas ibland som hybriden 
ängsfibbla x mattfibbla x blåfibbla, men detta 
förefaller vara en ren gissning.

Hybrider
Jag har försökt avgränsa arterna så att hybrider 
dem emellan blir ovanliga. Emellertid tycks alla 
hybridkombinationer vara möjliga även om de 
flesta blott är kända genom någon enstaka in
samling. I ett par fall är dock hybriderna lokalt 
relativt väletablerade även om de saknas i föräld- 
raarternas övriga utbredningsområde. I vad mån 
de olika hybriderna är fertila är föga känt. Vissa 
hybridkombinationer tycks ge upphov till indi
vid med instabil morfologi, missbildade sido
skott et cetera medan andra hybridkombinatio
ner förefaller fullt livsdugliga.

Åtminstone i en del fall kan hybriderna tro
ligtvis föröka sig genom apomiktisk fröbildning 
och ge upphov till konstanta former med ± lokal 
utbredning. Att känna igen hybriderna kräver i 
många fall stor erfarenhet av arternas variations
bredd, i några fall är de dock tydliga.

P. aurantiaca ssp. aurantiaca x lactucelLr. Mycket 
variabel men alltid med ± kraftigt rödfärgade 
blommor och gleshåriga - kala blad samt långa 
klena utlöpare. Mycket sällsynt och oftast miss
bildad och föga livsduglig. Kan likna P. aurantia
ca var. blyttiana men är oftast grövre än denna 
med långa utlöpare och bredare blad. Samlad i 
Sverige: Vg, Srm, Upl.

P. aurantiaca ssp. aurantiaca x officinarum ssp. 
officinarum (Hieracium xstoloniflorum Waldst. & 
Kit.) Mycket variabel men vanligen mest lik en 
flerkorgig gråfibbla med ± helröda blommor.

Sällsynt och vanligen föga livsduglig. Samlad i 
Sverige: Sk, Bl och Ög.

P. aurantiaca [ssp. decolorans?] x floribunda 
(.Hieracium cochleatiforme Dahlst., H. subcroceum 
Omang). Troligen mycket sällsynt men svåriden- 
tifierad. Lik P. aurantiaca var. pseudoblyttii men 
skild genom glesare korgställning och mycket 
sparsamt stjärnhåriga blad. Även lik P. cymosa x 
floribunda men blommor och holkfjäll rödspet- 
sade. Samlad i Sverige: Hrj, och i Norge: Op 
och Bu.

? P aurantiaca ssp. decolorans x sphaerocephalum. 
Uppgiven från Valdres i Norge av Omang
(1935).

P aurantiaca ssp. dimorpha x officinarum ssp. 
officinarum (Hieracium xduplex Peter). Mest lik 
en ängsfibbla men med större korgar i gles ställ
ning och långa slanka utlöpare. Mycket sällsynt, 
endast samlad i Sverige: Kim (Västervik) 1906.

P. cymosa ssp. cymosa x aurantiaca var. decolorans 
Intermediär mellan föräldrarna. Skild från kvast- 
fibbla genom något rödspetsade kantblommor, 
mörknande märke och trubbigare holkfjäll och 
från brandfibbla genom mer glandulösa holkar 
men i allmänhet mycket svår att avgränsa från 
den senare. Övertygande belägg har jag endast 
sett från Sverige: Vb.

P. cymosa ssp. cymosa x floribunda (Hieracium 
scandinavicum Dahlst. p.p.). Nordlig kvastfibbla. 
Grov och gleshårig med 4-8 korgar och ibland 
relativt långa men oftast avdöende utlöpare. 
Intermediär mellan föräldraarterna och ofta 
mycket snarlik en ängsfibbla men vanligen kle
nare än denna med mindre, helbräddade blad 
och ofta annan holkbeklädnad. Skild från kvast- 
fibblorna genom glesare blomställning, bredare,
± trubbiga blad; vanligen mörknande stift samt 
± välutvecklade utlöpare och från svenskfibbla 
genom täthåriga och ± stjärnhåriga blad. Täm
ligen sällsynt men spridd inom föräldrarnas
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utbredningsområde och säkert någon gång själv- 
reproducerande; därför måhända att betrakta 
som ett självständigt taxon. Samlad i Sverige: 
Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, och ÅsL, 
Norge: Op, ST och Finland: Ka.

P. cymosa x lactucella (Hieracium auriculinum 
Almqu. p.p., H. xsciadophorum Nägeli & Peter, 
H. fallax Willd. sensu Fr.). Intermediär mellan 
föräldraarterna men mest lik en klen kvastfibbla 
med ± gles blomställning med 4—10 korgar, ofta 
långa och tunna utlöpare, glest borst- och stjärn- 
håriga blad och ± gula märken. Ej olik föregåen
de hybrid men skild bland annat genom rent 
gula märken. Kan vara svår att skilja från klena 
kvastfibblor men har något större holkar på 
långa grenar och gleshåriga blad. Lokalt på Got
land relativt vanlig och troligen självreproduce- 
rande men f ö endast en sällsynt och tillfälligt 
uppträdande hybrid. Samlad i Sverige: Gtl, Nrk, 
Upl, Hrj, Norge: Opl och Finland: Kl.

P. cymosa x officinarum (Hieracium xspurium 
Chaix ex Froel., H. hauense Dahlst.). Snarlik 
gisselfibbla men med spetsigare rödtoppade 
holldjäll, kortare utlöpare och tydligt rödstrim- 
miga kantblommor. Sällsynt och troligen oftast 
med ssp. peleteriana (mattfibbla) som den ena 
föräldern. Endast sedd från Stockholm, Arboga 
och Oslo.

P. dichotoma x officinarum (Hieracium arense). 
Intermediär mellan föräldraarterna med relativt 
stora och långskaftade holkar med långspetsade 
och rikt stjärnhåriga holkfjäll men utan utlöpare. 
Sannolikt mycket sällsynt. Endast samlad i 
Sverige: Gtl (Bunge).

P. floribunda x lactucella (Hieracium macro-auri- 
cula Lindeb.). Lik en grov revfibbla men med 
något grövre glandler och mörknande stift. Ofta 
mycket svår att säkert skilja från föräldraarterna. 
Former som helt säkert hör hit har jag endast 
sett från Finland: N, men de är förmodligen inte 
helt ovanliga.

P. floribunda x ofßcinarum ssp. officinarum 
[Hieracium aeruginicolor Dahlst.). Grov med 
stora, rundtrubbiga, sparsamt stjärnhåriga blad 
samt relativt små holkar som ofta sitter parvis. 
Endast samlad i Sverige: Vsm (Kungsör).

P. lactucella x officinarum ssp. officinarum 
[Hieracium xschultesii Schultz). Mycket variabel 
men oftast mest lik en gråfibbla men med min
dre korgar, ofta flera på samma stjälk. Partiellt 
apomiktisk eller sexuell med 2n = 27, 36, 45 
(Turesson & Turesson 1960, Gadella 1992). 
Förefaller dock vara mycket sällsynt i naturen 
och individen är ofta klena och föga livsdugliga. 
Samlad i Danmark: Sjse, Sverige: Bh, Vg, Srm, 
Upl, Vsm, Vrm, Dir, Hls, Norge: VF och i 
Finland: Kl och Sb.

P. lactucella x officinarum ssp. peleteriana 
[Hieracium auriculaeforme Fr.). Snarlik föregåen
de hybrid men med utlöpare som mer liknar 
dem hos mattfibbla. För övrigt snarlik den sena
re men betydligt klenare, med smala, undertill 
jämnt men ej filtartat stjärnhåriga blad och små, 
övervägande glandelhåriga holkar vilka ofta är 
flera på samma stjälk. Vanligen diploid med 2n 
= 18 och då sexuellt förökande men med starkt 
nedsatt fertilitet (Turesson & Turesson 1960, 
Turesson 1972). Synes uppkomma relativt ofta 
där föräldraarterna sammanträffar men förefaller 
sakna förmåga till vidare spridning. En apomik
tisk form med 2n = 36 som torde böra föras hit 
[Hieracium suivalense Norrl.) förekommer dock i 
Finland (Turesson 1972). Denna skulle kunna 
betraktas som en egen stabil art men då den san
nolikt är omöjlig att morfologiskt skilja från de 
egentliga hybriderna är ett urskiljande på artnivå 
knappast praktiskt möjligt. Samlad i Sverige: Sk, 
Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm, Upl och Vsm.

Jämförelser med äldre system
I äldre svenska floror tillämpas ett system där 
stångfibblorna indelas i ett antal ”huvudarter” 
i vilka ett varierande antal ”småarter” ingår. 
Denna indelning ligger till grund för sorteringen 
i flera av de allmänna herbarierna. I huvudsak
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bygger indelningen på Dahlstedts arbeten. I våra 
nordiska grannländer har likartade system av 
bland andra Norrlin och Omang tillämpats men 
dessa bygger oftast på, och har stora likheter 
med, Dahlstedts system. Naturligtvis vore det 
önskvärt att för varje beskriven småart kunna 
ange till vilket taxon den ska föras i mitt system 
men för att kunna göra en trovärdig lista över 
alla synonymer skulle det vara nödvändigt att 
uppleta originalmaterialet och lectotypifiera alla 
gamla namn — således ett mycket omfattande 
projekt. Här har jag valt att endast jämföra mitt 
system med de ”huvudarter” som behandlas av 
Dahlstedt (1918).

Hieracium macrolepideum motsvaras av Pilosella 
officinarum ssp. peleteriana även om jag nog 
uppfattar detta taxon något snävare än 
Dahlstedt.

H. pilosella är identisk med P. officinarum ssp. 
officinarum.

H. cernuum är identisk med P. sphaerocephala.
H. auricula är identisk med P. lactucella.
H. suecicum omfattar former som jag för till 

P. floribunda.
H. scandinavicum omfattar i huvudsak former 

som jag uppfattar som P cymosa ssp. cymosa x 
floribunda men vissa former Dahlstedt fört hit 
torde snarare höra hemma i P cymosa s. lat.

H. pratense är identisk med P. aurantiaca ssp. 
dimorpha.

H. jemtlandicum omfattar i huvudsak fomer av 
P aurantiaca ssp. decolorans var. decolorans.

H. aurantiacum är identisk med P. aurantiaca 
ssp. aurantiaca varav endast var. aurantiaca är 
känd från Sverige.

H. transbottnicum är snarast en ”småart” och förs 
av mig till P. cymosa ssp. cymosa var. pubescens 
men är en avvikande form inom denna. Se 
kommentar under sistnämnda taxon.

H. florentinum är här mer eller mindre identisk 
med P. cymosa ssp. gottlandica var. gottlandica 
men i andra arbeten av Dahlstedt inkluderas 
även former av P. cymosa ssp. praealta.

H. auriculinum omfattar här främst former av P. 
cymosa x lactucella men även P. cymosa x flori

bunda har räknats hit. Dessutom har av och 
till vissa former av P. cymosa ssp. praealta förts 
hit och typmaterialet för H. auriculinum 
Almqu. ex. Dahlst. består åtminstone delvis 
av P. floribunda från Norge. Mycket förvirrat 
således!

H. dubium omfattar i huvudsak former av 
P. cymosa ssp. cymosa var. pubescens (mest 
modifikationer med utlöpare) men även 
mellanformer mot var. cymosa torde ingå.

H. glomeratum hör i sin helhet till P. cymosa ssp. 
cymosa var. pubescens (former av denna vars 
holkar helt saknar hår).

H. pubescens hör i sin helhet (?) till P. cymosa ssp. 
cymosa var. pubescens men Dahlstedts beskriv
ning leder lätt till felbestämningar.

H. dichotomum är identisk med P. dichotoma.
H. macranthelum omfattar dels ± typiska former 

av P. cymosa ssp. cymosa var. cymosa, dels ± 
modifierade, missbildade eller allmänt avvi
kande former av P. cymosa s. lat.

H. cymosum hör i princip i sin helhet till P. cymo
sa ssp. cymosa var. cymosa men en del oklara 
mellanformer mot var. pubescens torde ha 
inbegripits.

• Tack till Jens Christian Schou, Hobro, som 
gett mig uppgifter om stångfibblorna i Danmark 
och efter mina önskemål gjort teckningarna. De 
senare har möjliggjorts av Bergianska Stiftelsen 
och kommer så småningom att publiceras i Flora 
Nordica. Thomas Karlsson, Naturhistoriska 
Riksmuseet, har lämnat värdefulla synpunkter på 
manuset. Nyskapade svenska namn har tillkom
mit i samråd med Thomas Karlsson.
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ABSTRACT

Tyler,T. 2001. Förslag till ny taxonomisk indelning 

av stångfibblorna (Pilosella) i Norden (The genus 

Pilosella in the Nordic countries). Svensk. Bot. 

Tidskr. 95:39-67. Uppsala. ISSN 0039-646X.

An unprejudiced revision of the genus Pilosella 

(Asteraceae) in the Nordic countries has been 

attempted. A completely new system for the tax

onomy of these mostly facultative apomicts is 

presented. It is argued that all existing systems are 

inappropriate in the light of the complicated, and 

largely unknown, reproductive biology of these 

taxa. Previous systems have either treated these 

taxa as obligate apomicts or as ordinary sexual 

species and in both cases serious conflicts with 

the nature of the plants have arisen. It is also evi

dent that the existing systems are either too com

plex or too simplified to be useful in floristic inve

stigations. In the proposed system, the rank of 

species is employed for groups of forms which 

are morphologically readily distinguishable in 

terms of multiple characters and whose interme

diates are rare and seemingly unfit in nature.The 

number and frequency of hybrids is thus reduced

to a minimum.The rank of subspecies is employed 

for groups of forms which are separated by seve

ral distinctive morphological characters, but 

whose intermediates are relatively common in 

nature.The rank of variety is employed for forms 

which show only one distinctive morphological 

character but have a distinctive ecology and/or 

distribution. Eight species and a total of 18 infra

specific taxa are recognised and described. 

Additionally, 14 intraspecific hybrids are briefly 

described. 13 new combinations are made;

Pilosella officinarum ssp. peleteriana (Mérat), P. 

aurantiaca var. blyttiana (Fr), P. aurantiaca ssp. deco- 

lorans (Fr), P. aurantiaca var. decolorans (Fr.), P 

aurantiaca var. pseudoblyttii (Norrl.), R aurantiaca 

ssp. dimorpha (Norrl. ex Nägeli & Peter), R cymosa 

var pubescens (Lindbl.), P cymosa ssp. gottlandica 

(Fr), P. cymosa var gottlandica (Fr), R cymosa var 

parviflora (Fr), P. cymosa ssp. praealta (Vill. ex 

Gochnat), P cymosa var praealta (VIII. ex Gochnat) 

and P cymosa var. bauhinii (Besser).
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Här kommer årets uppdaterade lista över 
botaniska föreningar i Sverige. De lokala 
föreningarna räknas upp från söder till norr. 
Hör gärna av er till redaktionen om ni kan 
komplettera listan med fler föreningar, eller 
information, logotyper och rättelser för just 
er förening. Delar av texten kommer att 
finnas på SBF:s hemsida så det är alltid 
aktuellt att höra av sig om ändringar!
I häfte 2 och 3 kommer kalendarium 
med sommarens aktiviteter att presenteras. 
Skicka därför in de programpunkter ni vill 
ha med så fort som möjligt!
Fax: 018-471 27 94.
E-post: sbt@sbf.c.se

Torne
Lappmark

Lule
Lappmark

Pite 
Lappmark

Norrbotten

Lycksele
Lappmark

Väster
bottens

län
Asele 

Lappmark

Ångermanland

Jämtland

MedelpadHärje
dalen

Hälsingland

Gästrikland
Dalarna

Uppland
Västmanland

Värmland
Söder- 

ärke 1 manland

Öster
götland

Väster-

Smäland

Oland

Skåne Blekinge

Bohus- c . 
län b i götland

Halland

Gotland

68 SVENSK BOTANISKTIDSKRIFT 2001:95:1



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGAR 2001

Allmänt och kärlväxtbotanik
RIKSFÖRENINGAR

Svenska växtgeografiska sällskapet
Adress: Avdelningen för växtekologi,Villavägen 14, 
752 36 Uppsala.
Ordf: Jon Ågren, Skolgatan 7, 753 12 Uppsala.
Tel: 018-12 12 10 (hem), 018-471 28 60 (arb).
Sekr: Jerry Skoglund, Blomstervägen 42,
752 36 Uppsala.Tel: 018-32 19 43 (hem),
018-67 24 41 (arb).
Hemsida: http://www.opuluspress.se/acta/ 
sallskap.htm
Ger ut monografiserien Acta Phytogeographica 

Suecica.
Möten: 2 sammankomster och exkursionsverksam- 

het.
Medlemsavgift: 150 eller 175 kr beroende på 
omfånget av Acta-utgivningen. Postgiro: 7 50 47-1.

Föreningen för Dendrologi 
och Parkvård
Adress:Torsvikssvängen II,
181 34 Lidingö,Tel: 08-765 20 81. 
Fax: 08-765 60 54.

Ordf: Jan Pousette, Eddavägen 14, 182 63 
Djursholm. Tel: 08-755 78 78.
Sekr: Henrik Niklasson, Stora Skuggans väg 21,
I 15 42 Stockholm.Tel: 08-24 53 33.
Hems/da: www.dendrologerna.nu 
Årsskrift: Lustgården, ca 128 sid. Redaktör:
Siv Söderlund, Björnbo 34, 181 46 Lidingö,
Tel: 08-73 I 94 31.
Möten: Årsmöte i mars, ca 4 exkursioner i Stock
holmsområdet, 1-2 i Skåne, en i Göteborgsområ
det, en landskapsresa och en utlandsresa. 
Medlemsavgift 250 kr. Familjemedlem 100 kr (exkl 
årsskriften), Studerande 150 kr (inkl årsskriften). 
Postgiro: 1607-1.

LOKALA FÖRENINGAR

Lunds botaniska förening
Adress: Botaniska museet, Ö.Vallgatan 18,

223 61 Lund.
Ordf: Henrik Johansson, Korpralsgatan 5,
268 32 Svalöv.Tel: 0418-66 28 73 (hem),

0418-66 70 00 (arb).
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby.Tel: 

046-20 I I 94.
Tidskrift: Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 3 
nr/år, ca 40 sid/nr. Redaktör: Kjell-Arne Olsson, 
Evavägen 33, 296 32 Åhus.Tel: 044-24 22 63. E- 

post: kjell-arne.olsson@swipnet.se 
Publikationer: J. Kraft, Floran i Brunnby socken med 
Kullaberg (1982, 88 sid, 50 kr);J. Kraft, 
Falsterbohalvöns flora (1987, 152 sid, 75 kr); J.
Kraft, Floran i Landskrona kommun (1996, 200 sid,
150 kr); M. Gustavsson, Kulturlandskap och flora på 
Bjärehalvön (1996, 305 sid, 200 kr). Ev. frakt till

kommer.
Projekt:
• Projekt Skånes flora. En nykartering av Skånes 

flora med särskild hänsyn till de hotade arterna 
startades 1990. Kontaktperson: Kjell-Arne 
Olsson.

Möten: 8 sammankomster/år. Exkursioner, varav i 
regel en vecka till medelhavsområdet och en inven- 
teringsvecka för Projekt Skånes flora.
Medlemsavgift: 100 kr. Postgiro: 8 35 22-3.

Föreningen 
Blekinges flora
Adress: Botaniska museet,
Ö. Vallgatan 18,

223 61 Lund.
Ordf: Bengt Nilsson,Trestenavägen 5A, 294 35 
Sölvesborg.Tel: 0456-127 48 (hem).
Protokollsekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, Ö. 
Vallgatan 18,223 61 Lund.Tel: 046-222 01 29 (arb), 
046-21 I 63 08 (hem).
E-post: lars.froberg@sysbot.lu.se 
Programsekr: Arne Ryberg, Boafallsvägen 10,
293 72 Jämshög.Tel: 0454-492 08 (hem).
E-post: arne.ryberg@2.sbbs.se 
Utger inget medlemsblad, men stencilerade rappor
ter skickas med kallelse. Årsrapport om aktiviteter 

och nyfynd publiceras i Blekinges Natur.
Projekt:
• Utgivning av en modern landskapsflora. 

Projektansvarig: Lars Fröberg.

Blekinges flora
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• Svampprojekt. 1999 startade inventering av svam
par i landskapet. Projektansvarig:Arne Ryberg.

• Floraväktarverksamhet: Kontaktperson: Åke 

Widgren.Tel: 0455-871 43 (arb). E-post: 
akwi@k.lst.se

Möten: 2 sammankomster/år (årsmöte på våren) 
och ett flertal exkursioner varje säsong. 
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlem 20 kr.
Postgiro: 487 72 29-7.

Projekt Hallands flora
Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson,Vidablicksvägen 
25, 3 I I 38 Falkenberg.Tel: 0346-808 96.

Föreningen Smålands flora
Adress: c/o Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6,
575 39 Eksjö.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6,
575 39 Eksjö.Tel: 0381-104 16.
E-post: allan.karlsson@mbox302.swipnet.se 
Sekr: Åke Widgren, Ronnebygatan 10,371 32 
Karlskrona.Tel: 0455-31 17 41. E-post: akwi@k.lst.se 
Tidskrift: Parnassia, 2 nr/år, totalt 48 sid. Redaktör: 
Jan-Erik Hederås,Tyringegatan 21,252 76 
Helsingborg.Tel: 042-14 03 91.
E-post: je.hederas@telia.com 
Projekt:
• Utgivning av en modern landskapsflora. 

Kontaktperson:Allan Karlsson,
’ Floraväktarveksamhet. Kontaktperson: Margareta 

Edqvist, Syrengatan 19,571 39 Nässjö.Tel: 0380- 
106 29. E-post: margareta.edqvist@swipnet.se 

Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 66 29 27-3.

Botaniska sällskapet 
i Jönköping
Ordf: Magnus Thorell, 
Högalundsgatan 20,
564 32 Bankeryd.
Tel: 036-37 22 35 (hem).
Sekr: Lars-Erik Staaf, Gripenbergs- 

gatan 34,561 36 Huskvarna.Tel: 036-13 41 92. 
Publikation: Södra Vätterbygdens flora, delrapport 
(1972).
Projekt:
• Publicering av Södra Vätterbygdens flora med det 

slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 föredrag och 4-6 exkursioner/år, varav 
ett par längre med buss eller bil.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 3 08 61 -9.

80TAN.SKA«LlSKAPn

Vetlanda botaniska sällskap
Kontaktperson: Lars-Åke Andersson, 

Sävsjövägen 23,570 12 Landsbro.
Tel: 0383-607 68.
Möten: Träff varannan vecka i maj
augusti. En långexkursion utanför 

länet. En träff/månad och årsmöte i september-april. 
Medlemsavgift: 40 kr. Postgiro: 465 39 85-4.

Ölands botaniska förening
Ordf: Ulla-Britt Andersson, 
Kummelvägen 12,386 92 Färjestaden. 
Tel: 0485-332 24.
E-post: thomasgu@algonet.se 
Sekr: Thomas Gunnarsson, 
Kummelvägen 12,386 92 Färjestaden. 

Tel: 0485-332 24. E-post: thomasgu@algonet.se 
Tidskrift: Krutbrännaren, 4 nr/år, varav ett är 
matrikel, totalt ca 80 sid. Redaktör: Tommy 
Knutsson,Albrunna 1022,380 65 Degerhamn.
Tel: 0485-66 04 59.
E-post: tommy.knutsson@mailbox.hogia.net 
Projekt:
• Projekt Ölands hotade växter. Registrering och 

kontroll av på Öland sällsynta och hotade växter. 

Kontaktpersoner:Thomas Gunnarsson (faneroga- 
mer),Tommy Knutsson (kryptogamer).

• Ölands svampflora. Kartläggning av Ölands stor

svampar. Kontaktperson:Tommy Knutsson.
Möten: Ett 15-tal sammankomster, föredrag och 
exkursioner/år.
Medlemsavgift: 80 kr, familjemedlem 10 kr, medlem 
bosatt utomlands I 10 kr. Postgiro: 636 59 3 1-2.

öO>
Gotlands botaniska förening
Adress: do Elsa Bohus Jensen, 
Irisdalsgatan 14,621 42 Visby.
Tel: 0498-21 61 92.
Ordf Jörgen Petersson, 
Humlegårdsvägen 18,

621 42 Visby. Tel: 0498-21 45 59.
Sekr: Gun Ingmansson,Vinkelgatan 2 B,
621 49 Visby.Tel: 0498-27 13 43.
E-post: gun.ingmansson@telia.com 
Tidskrift: Rindi, 4 nr/år, totalt 100-150 sid. 
Redaktör: Bo Göran Johansson m.fl.
Projekt:
• Inventering av Gotlands flora med syfte att ge ut 

en modern landskapsflora. Fältarbetet är under 
avslutning. Kontaktperson: Bo Göran Johansson, 
Levide,Vall, 621 93 Visby.Tel: 0498-26 62 04. 
E-post: bogj@visby.kth.se
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Möten: Ca 10 exkursioner och medlemsmöten/år. 
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlem 25 kr, medlem 
bosatt utomlands 140 kr. Postgiro: 68 36 66-2.

Botaniska föreningen 
i Göteborg
Adress: Botaniska institutionen, 
Box 461,405 30 Göteborg. 
Ordf: Lars Arvidsson, 

Göteborgs Stadsmuseum, N Hamngatan 12,
4M 14 Göteborg.Tel: 031-61 37 84 (arb).
E-post: botaniska.foreningen@systbot.gu.se 
Sekr: Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614,
436 56 Hovås.Tel: 0708-55 96 28.
Hemsida:
http://www.systbot.gu.se/botfor/index.html 
Publikationer: H. Fries m.fl., Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2:a upplagan 
(1971,453 sid); G. Bernström, En frisk och blom
strande perenn. Botaniska föreningen i Göteborg.
1919-1989 (1989, 144 sid). Pris/bok: 100 kr, 75 kr 
för medlem.
Projekt:
• Inventering av hotade arter i f.d. O-län.
• Aktiva naturvårdsåtgärder för hotade arter.
• Fortsatt insamling av uppgifter om växter i f.d. O- 

län i samarbete med Föreningen Bohusläns flora.
Möten: 9 sammankomster, en bestämningskväll, 2-3 
floravårdsexkursioner samt 20-25 exkursioner/år, 
varav i regel en långexkursion inom Norden. 
Medlemsavgift: 60 kr. Postgiro 52 41 55-9.

Föreningen Bohusläns flora
Ordf: Evastina Blomgren, Dalg 7-9, 
456 32 Kungshamn.
Tel: 0523-320 22.

E-post: evastina.blomgren@swipnet.se
Sekr: Annica Andréasson, Paternostergatan 28,414
67 Göteborg.Tel: 03 1-14 58 29 (arb). E-post: anni-
ca_andreasson@yahoo.com
Tidskrift: Vrivrånge, 2 nr/år, totalt ca 50 sid.
Redaktör: Annica Andréasson
Projekt:
• Inventering av Bohusläns flora med syfte att ge ut 

en modern landskapsflora.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 709 60-0.

Uddevalla botaniska förening
Adress: do Ingrid Ulfhager, Skandiavägen 3B,
451 43 Uddevalla.Tel: 0522-336 52.
Ordf: Göran Johansson, Röane I 1,45 I 94 Uddevalla. 
Tel: 0522-870 43.
Möten: 3-5 sammankomster och 6-8 
exkursioner/år.
Medlemsavgift: 50 kr, 75 kr för hela familjen. 
Postgiro: 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska 
förening
Adress: Biologiska museet, Fjärde 
Villagatan 6, 504 53 Borås.
Ordf: Gösta Börjeson, Dammgatan 10, 
556 32 Habo.Tel: 036-406 I I.
E-post: gosta.borjeson@swipnet.se 
Sekr: Mats Geijer, Smedvägen 6,
436 50 Hovås.Tel: 031 -68 58 23. 

E-post: mats_geijer@usa.net 
Hemsida: http://hem.passagen.se/geijer/
Tidskrift: Calluna, 2 nr/år, totalt ca 50 sid.
Redaktör: Leif-Eric Aronsson,Torstensonsgatan 46, 
503 42 Borås.Tel: 033-13 17 18.
Projekt:
• Inventering av Västergötlands kärlväxtflora.
• Utgivning av en ny Västergötlands flora; 

kontaktperson: Anders Bertilsson, Bäcksholm,
565 91 Mullsjö.Tel: 0392-230 15.
E-post: anders.bertilsson.gravsjo@telia.com

• Floraväktarverksamhet; kontaktperson: Anders 
Bohlin, Halltorpsgatan 14,461 41 Trollhättan.Tel: 
0520-350 40. E-post: anders.bohlin@telia.com

Östergötlands naturalhistoriska 
förenings botanikgrupp
Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsg 12, 583 20 
Linköping.Tel: 013-29 88 45; Örjan Byström, 

Hagarydsvägen 29, 583 20 Linköping.Tel: 013-29 62 
18.

• Floraväktarverksamhet och inventeringar av 
områden i Linköpings kommun.

Möten: 4-5 sammankomster och 5-6 exkursioner/år. 
Medlemsavgift: (i ÖNF) 40 kr. Postgiro: 36 19 55-8.
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Dalslands botaniska förening
Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, Pl 
6686,464 94 Mellerud.Tel: 0530-301 45. 
Sekr: Claes Kannesten, Kompassgatan 10, 
662 36 Åmål.Tel: 0532-151 73.

Tidskrift: Natur på Dal, 2 nr/år, totalt ca 
70 sid, ges ut tillsammans med övriga naturorganisa
tioner i Dalsland.
Projekt:
• Kompletteringsinventering till P.-A. Anderssons 

Flora över Dal (1981).
Möten: 2-3 sammankomster och 5-6 exkursioner/ 
år, varav i regel en 3—4 dagars exkursion utanför 
landskapet.
Medlemsavgift: 40 kr. Bankgiro: 394-6266. Postgiro: 
41318-7.

Värmlands botaniska förening
Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan,
682 91 Filipstad.Tel: 0590-250 25.
E-post: peter.danielson@swipnet.se 
Sekr: Gunnel Johansson,Varvsgatan 13A, 
667 32 Forshaga.Tel: 054-87 45 05. 

Tidskrift: Värmlandsfloran, 2-3 nr/år, totalt ca 100 sid. 
Redaktör: Peter Danielson.
Publikationer: L. M. Larsson & P. Danielson,Värmlands 
bergslagsflora (1994, 143 sid)
Projekt:
• Värmlands flora (inventering av kärlväxter). 

Kontaktperson: Peter Danielson.
• Steget före (nyckelbiotoper), med tidskriften 

Erioderma (fristående). Kontaktperson: Björn 
Ehrenroth, Ljungstigen 1,667 31 Forshaga.
Tel: 054-87 00 09.

Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/år. 
Medlemsavgift: 75 kr. Postgiro: 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap
Ordf: Ingrid Engström,Versgatan 12 D,
703 73 Örebro.Tel: 019-25 02 01.

E-post: sven.engstrom@bredband.net 
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4,697 31 Pålsboda. 
Tel: 0582-407 58. E-post: arne.holmer@swipnet.se 
Hemsida: http://hem.passagen.se/ah6722/
Tidskrift: T-Veronikan, 2-3 nr/år, totalt 50-75 sid. 
Redaktör: Håkan Olsson, Skördevägen 21 B,
703 60 Örebro.Tel: 019-25 42 30.

E-post: hon.2a@orebro.mail.telia.com 
Projekt
• Inventering av Närkes kärlväxter, syftande till 

utgivning av en ny flora över landskapet.

Kontaktperson: Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 46 
Arboga.Tel: 0589-1 39 98.
Möten: 4-5 sammankomster, 4-6 exkursioner och 
en långexkursion/år.
Medlemsavgift: 70 kr. Postgiro: 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet 
i Stockholm
Adress: Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet,
106 91 Stockholm.
Ordf Lennart Karlén, 
Rödsippstigen I, 153 00 Järna. 
Tel: 08-55 17 40 16 (hem), 

08-55 38 22 35 (arb). E-post: lennart.karlen@
scania.com
Sekr: Mats Nordin, Bohusgatan 45 6tr, I 16 67 
Stockholm.Tel: 08-615 27 40 (hem), 08-785 5112 
(arb), 08-651 57 50 (fax arb). E-post: 
mats.nordin@ab.lst.se
Hemsida: http://www.botan.su.se/Fningar/BSIS/ 
Tidskrift: Daphne, 2 nr/år, totalt ca 80 sid. Redaktör: 
Mora Aronsson, Övergran Kyrkängen, 746 93 Bålstad. 

Tel: 0171 -522 08 (hem), 018-67 34 14 (arb).
E-post: mora.aronsson@dha.slu.se 
Publikationer: M.Aronsson m.fl. Stockholmstraktens 
lavar (1992-1998, 4 häften: 360 kr, I och II vardera 
70 kr. III 80 kr, IV: 100 kr.); R. Iseborg,Växternas 
latinska namn. (60 kr); Förklaringar av grekiska och 
latinska ord (1996,89 sid, 50 kr). 10 kr/publikation 
tillkommer i frakt.
Projekt:
• Inventering och kartläggning av floran i 

Södermanland. Arbetet är under avslutning.
Ordf. i redaktionsgruppen: Hans Rydberg, Eks 
gård, 646 93 Gnesta.Tel: 0158-107 22 (hem), 
08-698 13 63 (arb). E-post: hry@environ.se

• Stockholmstraktens mossor. Inventering och sam
manställning av uppgifter om lever- och vitmossor 
för publicering. Kontaktperson: Niklas Lönnell, 
Pontonjärgatan 49 4tr, I 12 37 Stockholm.
Tel: 08-654 81 29 (hem), 018-67 24 51 (arb).

• Inventering och kartläggning av floran i Uppland, 
i samarbete med Botaniska sektionen i Uppsala. 
Kontaktperson: Claes Hammarsjö, Furuvägen 2,
646 34 Gnesta.Tel: 0158-120 71.

Möten: 6 sammankomster och 6 exkursioner/år. 
Dessutom ett årligt inventeringsläger.
Medlemsavgift: 90 kr. Postgiro: 19 60 94-7.
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Botaniska sektionen 
i Uppsala
Adress: Avd. för systematisk 
botanik, Norbyvägen 18 D,
752 36 Uppsala.
Ordf: Niklas Bengtsson,August 
Södermans väg 4 3tr, 756 49 

Uppsala.Tel: 018-40 10 05 (hem), 018-19 53 14 
(arb).E-post: Botaniska_Sektionen@hotmail.com 
Hemsida:
http://www.systbot.uu.se/additions/bot_sektionen/ 
Tidskrift: Daphne, ges ut i samarbete med Botaniska 
sällskapet i Stockholm, se under denna förening. 
Projekt:
• Inventering och kartläggning av floran i Uppland, i 

samarbete med Botaniska sällskapet i Stockholm. 
Ordf. i projektgruppen: Lena Jonsell, Konsumvägen 
20B, 752 45 Uppsala.Tel: 018-30 24 70 (hem),
018-67 24 14 (arb). Kontaktperson: Ulf Swenson, 
Norrlandsgatan 36C, 752 29 Uppsala.Tel: 018-55 
04 59 (hem). E-post: ulf.swenson@botan.su.se 

Möten: Ca 15 sammankomster, varav 5-6 exkursioner. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap
Ordf: Berndt Carrington, 
Hästbergsringen 18,791 36 Falun. 
Tel: 023-71 15 62.

^älUfcxp E-post: bcarring@algonet.se
Sekr: Janet Jandér, Kontrollvägen 

IA, 791 45 Falun.Tel: 023-348 35.
E-post: janet.o.lars@telia.com
Tidskrift: Trollius, 2 nr/år, totalt ca 80 sid. Redaktör:
Tomas Ljung, Lilla Främsbacka 60, 791 96 Falun.
Tel: 023-440 17.
Publikationer: L. Bratt m.fl., Hotade och sällsynta 
växter i Dalarna (1994, 378 sid).
Projekt:
• Dalarnas flora. Inventering för en framtida flora 

över Dalarnas kärlväxter. Kontaktperson:
Staffan Jansson,Trädgårdsgatan 3A, 783 34 Säter. 
Tel: 0225-534 56. E-post: staffan.jansson@snf.se

Möten: 3 sammankomster och 5 exkursioner/år, 
varav en veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift: 100 kr. Postgiro: 67 67 17-2.

Gävleborgs Botaniska Sällskap
Ordf: Anders Delin, Kulgatan 40,
81 I 71 Järbo.Tel: 0290-708 21.
Fax: 0290-700 87. E-post: 
anders.delin@snf.se

Sekr: Gunnar Ersare, Ringvägen 2, 820 60 Delsbo. 
Tel: 0653-109 02.
Hemsida: http://www pp.hogia.net/bengt.stridh/ 
GABS/gabs.html
Tidskrift: Väx, 3 nr/år, totalt ca I 30 sid. Redaktör: 
Bengt Stridh, Uddstigen 4, 725 91 Västerås.
Tel och fax: 021 -522 58.
E-post: bengt.stridh@mailbox.hogia.net 

Projekt:
• Hälsinglands flora. Arbetet är under avslutande. 

Kontaktperson: Anders Delin.
• Gästriklands flora. Kontaktperson: Peter Ståhl, 

Majvägen 30,803 33 Gävle.Tel: 026-18 72 78.
Möten: Ett tiotal sammankomster och exkursioner/ 
år. Inventeringsvecka i Gästrikland.
Medlemsavgift: 90 kr för medlemmar i Svenska 
Botaniska Föreningen, 100 kr för övriga. Postgiro: 
57 58 I 1-5.

Jämtlands Botaniska Sällskap
Ordf: Staffan Åström, Ren 2515, 835 92 Krokom. 
Tel: 0640-131 14. E-post: staffan.astrom@nnp.se 
Sekr: Bengt Petterson,Trollsåsen 2920, 830 44 
Nälden.Tel: 0640-208 45. E-post: bep@telia.com 
Kassör: Lars-Åke Bäckström, Litsnäset 235,
830 30 Lit.Tel: 0642-103 37.
E-post: larsake.backstrom@telia.com 
Tidskrift: Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen, 2 nr/år. Redaktörer: Staffan Åström 
och Lars-Åke Bäckström.Artiklar insändes till 
Staffan Åström.

Projekt
• Jämtlands flora. Kontaktperson: Staffan Åström.

• Floraväktarverksamhet. Kontaktperson: Bengt 
Peterson.

Medlemsavgift: 80 kr. Postgiro: 198 45 37-9.

Västerbottens läns 
botaniska förening
Adress: Box 3098, 903 03 Umeå. 
Ordf: Bengt Gunnar Jonsson, 
Växtholm 242, 905 95 Umeå.
Tel: 090-570 85 (hem),

090-786 77 18 (arb). E-post: bege@eg.umu.se 
Sekr: Katarina Winka, Forbondevägen 7B,
905 92 Umeå.Tel: 090-304 42.
E-post: katarina.winka@eg.umu.se 
Hemsida: http://www.eg.umu.se/personal/ 
jonsson_bege/vbf.html
Tidskrift: Natur i norr; 2 nr/år, totalt ca 120 sid, ges 
ut tillsammans med länets entomologiska förening.
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Redaktör: Stefan Ericsson, Hallonvägen 2,903 39 
Umeå.Tel: 090-12 14 75 (hem), 090-77 84 12 (arb). 
E-post: stefan.eriksson@eg.umu.se 

Projekt:
• Västerbottens läns flora. Syftar till att samla in 

lokaluppgifter för kärlväxter från länet och ge ut 
en kommenterad atlas. Inventeringar sker främst i 
tidigare icke undersökta områden. Kontaktperson: 
Stefan Ericsson.

• Inventering av mossfloran i Umeå kommun. Drivs 
avVBF:s kryptogamgrupp. Kontaktperson: Bengt 
Gunnar Jonsson.

Möten: Ca 7 sammankomster, 5-8 exkursioner och 
en inventeringsvecka/år. Inneträffar under vinterhalv
året hålls sista tisdagen i månaden.
Medlemsavgift: 80 kr. Postgiro: 29 17 23-5.

Föreningen Norrbottens flora
Adress: do Irma Davidsson.Tallhedsgatan 

)! 15, 945 32 Norrfjärden.

.. Tel: 091 1-20 01 33.
Ordf: Frauke Ecke, Ringgatan 45,

'974 34 Luleå.Tel: 0920-156 41.
E-post: frauke.ecke@sb.luth.se
Tidskrift: Nordrutan, 2-3 nr/år, totalt ca 100 sid.
Redaktör: Ulf Zethraeus, Görjängsvägen 22,
944 32 Hortlax.
Projekt:
• Stöder aktivt kärlväxtinventeringen i Norrbotten. 

Kontaktperson: Lennart Stenberg, Solgatan 27A, 
212 20 Malmö.Tel: 040-29 12 11 (hem).

Möten: Minst 4 sammankomster och 4 exkursioner i 
Norrbotten/år. Dessutom Inventeringsläger 2—4 
veckor/år och helginventeringar i juni-september. 
Årsmöte hålls i anslutning till vårträffen. 

Medlemsavgift: 60 kr. Postgiro: I 12 54 96-8.

Mossbotanik
Mossornas vänner
Ordf: Henrik Weibull, Blodstensvägen 13, 752 58 
Uppsala.Tel: 018-50 61 59. E-post: 
henrik.weibull@nvb.slu.se 
Kontaktpersoner:
Skåne: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204,
240 10 Dalby.Tel: 046-20 09 25.
Småland: Allan Nicklasson, Fogdegatan 6,
352 36 Växjö.Tel: 0470-109 19.
Göteborg: Pär Johansson, Aprilgatan 24,
415 15 Göteborg. Tel: 03 I-43 88 58.

E-post: Par.Johansson@arg.se
Västergötland: Bertil Jannert, Lyckebo Bestorp, 521
30 Falköping.Tel: 0515-183 26.
Stockholm: Niklas Lönnell, Pontonjärgatan 49 4tr,

I 12 37 Stockholm.Tel: 08-654 81 29.
E-post: Niklas.Lonnell@swipnet.se 
Uppsala: Henrik Weibull, Blodstensvägen 13,
752 58 Uppsala.Tel: 018-50 61 59.
E-post: henrik.weibull@nvb.slu.se
Södra Norrland: Gunnar Ersare, Ringvägen 2,
820 60 Delsbo.Tel: 0653-109 02.
Norra Norrland: Bengt Gunnar Jonsson,
Växtholm 242,905 95 Umeå.Tel: 090-570 85 (hem), 
090-786 77 18 (arb). E-post: bege@eg.umu.se 
Hemsida: http://home6.swipnet.se/~w-65640/ 
Tidskrift: Myrinia (förut: Mossornas Vänner), 2 nr/år, 
totalt ca 80 sidor. Redaktör: Lars Hedenäs (m.fl.), 
Naturhistoriska Riksmuseet, Kryptogambotanik,
Box 50007, 104 05 Stockholm.Tel: 08-5 I 95 42 14 
(arb). E-post: lars.hedenas@nrm.se 
Publikationer: H.Andersson m.fl..Vitmossor i 
Norden, 4 uppl. (1995, 124 sid, 95 kr); L.
Söderström (red.), Preliminary distribution maps of 
Bryophytes in Northwestern Europe. 2. Musci (A-I) 
(1996, 50 kr). Priserna inkluderar frakt.
Annan verksamhet: Inventeringar, exkursioner, kur
ser, utbildningsprogram, bestämningsservice. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: I 3 37 88-0.

Svamp- och lavbotanik
RIKSFÖRENINGAR

Sveriges mykologiska 
förening
Adress: do Kerstin Bergelin, 

Bovetevägen 10, 260 40 Viken.
Ordf Kerstin Bergelin, Bovetevägen 10,
260 40 Viken.Tel: 042-23 82 32.
E-post: kerstin.bergelin@swipnet.se 
Hemsida: http://www.smf.cc/smf/index/htm 
Tidskrift: Jordstjärnan, 4 nr/år, totalt ca 200 sid. Ett av 
numren är matrikel.
Publikationer: A. Strid, Svampstudier med mikroskop 
(1983); M.Jeppson, Släktet Lycoperdon i Sverige 
(1984); K. Soop,Vi studerar spindelskivlingar, 7:e 
upplagan (1993); M. Elfström, E. Fries & Åke Strid 

(red), Elias Magnus Fries 1794-1878. Svampforskare, 
folkbildare (1994).
Medlemsavgift: 180 kr, familjemedlem 30 kr, utlands- 
boende 230 kr. Postgiro: 443 92 02-5.
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Nordisk lichenologisk förening
Kontaktperson: Roland Moberg, Evolutionsmuseet, 
Fytoteket, Norbyvägen 16, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 27 91 (arb).
Tidskrift: Graphis Scripta, 2 nr/år, totalt ca 100 sid. 
Möten: Gemensam exkursion vartannat år. 2001 går 
exkursionen till Västkusten i Sverige.
Medlemsavgift: 300 kr för 2000-2001.
Postgiro: 441 57 93-1.

Svensk lichenologisk förening
Adress: c/o Håkan Sundin.Vårdhemsvägen 9,
860 35 Söråker.Tel: 060-404 16.
E-post: letharia@hotmail.com 
Ordf: Per Johansson, Hugingatan 42,
195 52 Märsta.Tel: 08-59 12 17 22.
E-post: per.johansson@nvb.slu.se
V7ce ordf: Ulf Arup, Skoghusvägen 2072,280 10
Sösdala.Tel: 045 1-603 99. E-post: ulf.arup@telia.com
Sekr; Magnus Wadstein, Eken, Hulta, 585 96
Linköping.Tel: 013-424 78. E-post: magnus.wad-
stein@svsog.svo.se
Kassör: Håkan Sundin,Vårdhemsvägen 9,
860 35 Söråker.Tel: 060-404 16.
E-post: letharia@hotmail.com
Tidskrift: Lavbulletinen. Redaktörer: Annika
Forsslund, Kaplansgatan I9B, 803 23 Gävle.
Tel: 026-51 46 16. E-post: annika.forsslund@gavle.se 
Anna Koffman.Timmermansgatan I0C,
802 52 Gävle.Tel: 026-60 07 51.
E-post: anna.koffman@x.lst.se 
Projekt:
• Inventering av Sveriges lavar.
Möten: 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 29 24 26-4.

LOKALA FÖRENINGAR

Puggehatten, Skånes 
mykologiska förening

a> 11 Ä » Adress: Botaniska Museet, Ö 
\ Vallgatan 18,223 61 Lund.

Ordf: Ulf Olsson, Klockarevägen 6 E, 
247 34 Södra Sandby.

Tel: 046-516 82 (hem), 044-480 64 (arb), 070- 
437 I I 20 (mobil). E-post: ulfo@access.josnet.se 
Sekr: Claes Ingvert, Basgränden 4, 224 68 Lund.Tel: 
046-21 I 66 90 (hem), 046-36 10 35 (arb). E-post: 
claes.ingve rt@tetrapak.com 

Hemsida: http//www.josnet.se/users/ulfo/Pugge.html

Medlemsskrift: Puggehatten, 4 nr/år. Redaktör: Ulf 
Olsson.
Möten: Omfattande exkursionsverksamhet. 
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlem 10 kr. Postgiro 
12 10 34-3.

Göteborgs Svampklubb
Adress: Botaniska Institutionen,
Box 461,405 30 Göteborg. 
Kontaktperson: Anders Bohlin, 

Halltorpsgatan 14,461 41 Trollhättan.
E-post: Anders.Bohlin@telia.com 
Ordf: Nils Hallenberg.
E-post: Nils.Hallenberg@systbot.gu.se 
Tidskrift: Windahlia
Möten: Sammankomst 7 gånger om året, oftast med 
föreläsning, sällan exkursioner.

Partille Svampvänner
Kontaktperson: Birgitta Qvennerstedt Lindgren, 
Kvastekullavägen 16,433 41 Partille.
Tel: 03 1-44 22 94.
Möten: Omfattande exkursionsverksamhet, främst 
på hösten. Även föredrag samt årlig svamputställ

ning.
Medlemsavgift: 75 kr/person eller 100 kr/familj. 
Postgiro: 484 97 64-8.

Linköpings svampklubb
Ordf: Anna-Lena Persson.Tel: 01 3-21 94 40.
Hemsida: http//www.algonet.se/~kallberg/svamp- 
klubben/
Möten: Exkursioner, föredrag, årlig vårresa, svamput
ställning och svampinformation för allmänheten, 
svamphelg i Bergslagen varje höst m.m. 
Medlemsavgift: 50 kr/familj. Postgiro: 484 I 7 57-0.

Södertälje Svampklubb
Adress: c/o Sundqvist, Römossevägen 6,
151 40 Södertälje.
Ordf: Klas Jaederfeldt.Vadsbrovägen 16,
153 36 Järna.Tel: 08-55 17 31 97.
E-post: klas.jaederfeldt@nrm.se 
Hemsida: http//members.tripod.com/~galerina/ 
Medlemsskrift: Autodidakten, oregelbunden utgiv
ning.
Möten: Utflykter och föredrag, särskilt på hösten. 
Även vinterträffar och en vårutflykt.

Medlemsavgift: 100 kr/familj. Postgiro: 29 49 77-3.
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Uppsala Svampklubb
Ordf: Anne-Marie Swartling. 
Tel: 018-54 52 05.
Sekr: Petra Fransson.
Tel: 018-51 41 78.

E-post: petra.fransson@mykopat.slu.se 
Hemsida: www-svampk.slu.se/
Möten: Exkursioner och ett antal föredrag/år. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 38 20 54-5.

Sundsvalls Mykologiska Sällskap
Kontaktperson: Siw Muskos, Klövervägen 13,864 33 
Matfors.Tel: 060-240 20. E-post: siw@muskos.com 
Ordf: Lisbeth Kargardt.Tel: 060-55 23 23.
Hemsida: http://www.concept.se/hotel/myko/
Möten: Omfattande exkursionsverksamhet, årliga 
seminarier, svampveckan i Borgsjö.
Medlemsavgift 100 kr. Postgiro: 479 03 24-0.

Härnösands svampklubb 
Svamp! fe* 0rdf: StiS Norell, Ådalsvägen 32, 

Klubb 871 52 Härnösand.
Tel: 061 1-172 94. E-post: stig.norell@swipnet.se 
Kassör: Elisabeth Wedin, Häckvägen 13,
871 50 Härnösand.Tel: 061 I -155 26.
E-post: elisabeth.wedin@swipnet.se 
Hemsida:
http://hem.passagen.se/oldis/svampk/index.htm 
Möten: Exkursionsverksamhet och föredrag. Inriktar 
sig på inventering av lokal svampflora och att lära ut 
svampkunskap i allmänhet särskilt om matsvampar, 
svampfärgning, svamppapperstillverkning m. m. 
Medlemsavgift: 50 kr. Postgiro: 14 51 99-6.

Umeå Mykologiska Förening
Adress: c/o Gunhild Eriksson-Nyberg, Kåddis 26,
905 92 Umeå, E-post: gunhild.nyberg@telia.com 
Ordf: Kjell Olofsson.Tel: 090-19 28 16 (hem), 
090-786 60 42 (arb).
E-post: kjell.olofsson@genfys.slu.se 
Hemsida: www.mhs.umu.se/myconet/umf.html 
Möten: Exkursioner, främst på hösten, föredrag m.m. 
Medlemsavgift: 40 kr. Postgiro: 94 91 82-0.

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående stan
dardverk (se Svensk Bot. Tidskr. 92: 237-239. 
Text av taxonomisk art kan avvika. I illägg och 
ändringar publiceras även fortlöpande i SB 1 av 
Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1997: Svenska kärlväx
ter. (Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560; även till
gänglig på http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3. 
htrri) — För odlade växter som ej nämns i detta 
arbete används: Aldén, B., Engstrand, L., 
Iwarsson, M., Jonsson, L., Nilsson, O. & 
Ryman, S. 1998: Kulturväxtlexikon. (Lund).

Mossor. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998: 
Checklista 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 förtecknas i kapitel VII. - 
Ytterligare några alger med svenska namn följer: 
Willén, T. & Waern, M. 1987: Alger med sven
ska namn. (Svensk Bot. Tidskr. 81: 281-288).

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, J. 
1995: Lavar med svenska namn — andra uppla
gan. (Svensk Bot. Tidskr. 89: 129-149). — För 
arter som saknas i detta arbete (dvs saknar 
svenskt namn) används: Santesson, R. 1993:
The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and 
Norway. (SBT-förlaget, 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).
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SWnska Botaniska FöreningenFörfattarinstruktioner

Bidrag till SBT mottages med tacksamhet. Vi 
efterlyser vetenskapliga artiklar, debattartiklar, 
populärvetenskapliga översiktsartiklar, historiska 
artiklar, floristiska notiser, resereportage, nyhetsar
tiklar, nyhetsnotiser, föreningsangelägenheter från 
lokala föreningar m.m.

Längden på bidragen kan variera från huvudar
tiklar som i särskilda fall tar upp ett halvt häfte till 
korta notiser på några rader. Det kan dock vara 
lättare att fa ett kortare bidrag antaget eftersom 
det bara far plats en eller två längre bidrag men 
många korta i ett häfte. Tumregeln är ”skicka hell
re in ett manus för mycket än ett för lite”! 
Texterna bör vara skrivna på ett så lättfattligt sätt 
som möjligt, så att även den oinvigde men intress- 
serade kan hänga med. De kommer att bearbetas i 
samarbete med redaktionen.

Texterna bör vara skrivna på svenska. De 
skickas till redaktionen som fil bifogat i ett e-post- 
meddelande eller på diskett. Innan manuskripten 
antas läses de av fackgranskare som utses av redak
tionen.

Skriv in särskilda stilsorter som fet, kursiv och 
KAPITALER i manuset. Avstava inga ord.

Förkortningar används inte i löpande text, 
uttryck som ”cirka”, ”med mera” skrivs ut i sin 
helhet. I figurtexter och andra ställen med begrän
sad plats markeras förkortningarna med punkter 
men inget mellanrum mellan orden: ”ca” , ”m.m.”
Manuskript som fil. Redaktionen använder Win
dows. Skicka därför Word-filer för Windows eller 
andra PC-formaterade textfiler. Ange vilket pro
gram som använts. Disketter ska vara DOS-for- 
materade (PC).
Sammanfattning på engelska. Artiklar av veten
skaplig karaktär avslutas med en engelskspråkig 
sammanfattning på högst 150 ord. Här ges också 
en engelsk version av titeln. Tabeller och figurer 
kan förses med figurtext även på engelska. Hjälp 
med översättning och språkgranskning förmedlas. 
Namnskicket i SBT följer i de flesta fall en sär
skild standard (se Namnskicket i SBT härintill). 
Första gången en växt nämns används både 
svenskt och vetenskapligt namn, senare normalt 
bara det svenska. Auktor sätts endast ut i artiklar 
av taxonomisk art eller för växter som inte finns 
med i standardverken.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: (Bremer 2000). Om författarna är 
fler än två förkortar man ”Källersjö m.fl. 1998”. 
Citerad litteratur. Under denna rubrik listas alla 
(och endast dessa) referenser som finns nämnda i 
texten. Följ dessa exempel (bok, avsnitt, uppsats i 
tidskrift):
Bok: Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, 

J.-E. (red.) 1995: Rödlistade växter i Sverige 
1995. Uppsala.

Avsnitt: Rune, O. 1999: Draba cacuminum i 
Sverige. I M. Aronsson (red.), Rödlistade väx
ter i Sverige. Artfakta. 1: 283—284. Uppsala.

Uppsats i tidskrift: Mathews, S. & Donoghue, M. 
J. 1999: The root of angiosperm phylogeny 
inferred from duplicate phytochrome genes. 
Science 286: 947-950.

Faktaruta. Fackuttryck som inte är allmänt kända 
kan gärna förklaras i en faktaruta.
Illustrationer. 1 manuset numreras samtliga figu
rer och tabeller i överensstämmelse med figurtex
terna.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Rita inte ända ut i papprets 
kant. Som original till färgbilder är diabilder 
lämpligast. Färgbilder måste i vissa fall bekostas av 
författaren.
Tabeller tas emot som Word-dokument. Använd 
tabulatorer, inte mellanslag, för att ordna kolum
ner.
Författaren. En kort presentation (några rader) 
och foto av författaren, adress och e-postadress 
bifogas manuset. Fotot kan vara dia eller papper
skopia, färg eller svarvit.
Korrektur skickas oftast ut strax innan tryckning
en. Författaren ska gå igenom det noggrant, mar
kera alla fel och snarast skicka det tillbaka till 
redaktionen.
Särtryck görs normalt inte. För varje uppsats 
erhåller författarna gemensamt 10 häften och en 
pdf-fil med uppsatsen. Från filen kan färgutskrif
ter göras. Författare som ändå önskar särtryck 
kontaktar redaktionen för offert.
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Halland genom Osbecks ögon.
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ståndare. Nyordning 
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