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Landskapsfloror

1 samband med SBT utges en serie landskaps- 
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världen i olika delar av Sverige. I böckerna ingår 
såväl beskrivningar av flora och vegetation som 
lokaluppgifter och utbredningskartor. Informa
tion om kommande delar ges i SBT. Hittills har 
tre floror utkommit:

Östergötlands Flora av Erik Genberg 1978. 216 
sidor, pris 65 kr. - Ett första tillägg till floran 
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Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
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SBT-vy kort
1978 började vi göra vykort med motiven hämta
de från SBTs omslag. På baksidan av varje kort 
finns text om växten på svenska och engelska. 
Alla finns fortfarande att köpa:

1978 års motiv, 4 olika, 5 av varje, 20 kr
1979 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1980 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1981 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1982 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr

Omslagsbilden

Trift, Armeria maritima, har två raser i Sydsve
rige: den östliga backtriften, som växer på torr 
gräshed, och den västliga strandtriften, som är 
en saltängsväxt. Där biotoperna möts, som på 
Kullaberg i Skåne (bilden), blir det ofta omöjligt 
att skilja raserna. - Foto Lars Påhlsson, Inst f 
ekologisk botanik, Ö Vallgatan 14, Lund.



Var går fjällväxternas sydgränser i Härjedalen?

BENGT DANIELSSON

Danielsson, B, 1983 06 30: Var går fjällväxternas sydgränser i Härjedalen? [Where are the 
southernmost stations for alpine plants in Härjedalen, C Sweden?]. Svensk Bot. Tidskr. 77: 
137-146. Stockholm. ISSN 0039-646X.
A survey of the southernmost Swedish stations for about 50 alpine plants is given. There are 
gaps in our knowledge of the southern limits for a number of species. Botanists having 
experience from the area are asked to complete our picture of the distribution of alpine 
plants in the province of Härjedalen. The paper includes maps showing the known distribu
tion in Härjedalen of Ranunculus glacialis, Chamorchis alpina and Trisetum spicatum.
Bengt Danielsson, Kremlevägen 3, S-752 46 Uppsala, Sweden.

En tidigare uppsats om kärlväxtfloran i NV Här
jedalen (Danielsson 1981) var delvis utformad 
som en vädjan till personer med kunskap om 
landskapets flora att komplettera Örjan Nilssons 
och mina egna iakttagelser. Detta upprop ledde 
till stimulerande kontakter med många botanister 
som besökt Härjedalen. Några av uppgiftsläm- 
narna är omnämnda i fortsättningen.

Den här uppsatsen kan i ännu högre grad ses 
som ett upprop. Intresset är denna gång fokuse
rat på att så exakt som möjligt fastställa var ett 
50-tal fjällväxter har sina sydligaste förekomster 
i Sverige. Så många arter är det nämligen som 
har sin svenska sydgräns i Härjedalen. Ordet 
svenska bör betonas: alla utom en finns på be
tydligt sydligare lokaler i Norge.

Varför är nu sydgränserna så intressanta? Jo, 
det är naturligtvis nödvändigt att ha exakt kun
skap om utbredningsmönstren, om man skall 
kunna lösa de växtgeografiska problem, som kan 
formuleras, när man detaljgranskar utbredningen 
av de sällsyntare fjällväxterna.

Ingen har kanske tydligare än Arwidsson 
(1943) påpekat, att sällsynta fjällväxter företrä
desvis växer i närheten av mer än 1 600 m höga 
bergstoppar. Detta kan till stor del bero på att 
fjällväxterna var hänvisade till sådana områden 
under den postglaciala värmetiden. I nordvästra 
Härjedalen når Helagsfjället (1 797 m) och 
Skarsfjället (1 594 m) upp till dessa nivåer, och 
Sylarna med sina 1 762 m ligger strax utanför 
området.

Harry Smith (1951) har tecknat en levande bild 
av hur landskapet vid Helags kan ha sett ut under 
värmetiden för ca 3 000 år sedan:

”På slätterna öster, söder och sydväst om Helagsfjäl- 
jet, kring Dölltjärnarna och Helagssjöarna växte tall, 
som genom ett smalt band söder om Predikstolen nåd
de förbindelse med Nedalens rika tallskogar. Från 
Mittådalen nådde tallskogen upp åtminstone till Mittå
sjön, eventuellt nådde den över Nesjön fram till Neans 
dalgång. Ovan tallskogarna fanns ett björkbälte av tro
ligtvis minst 90 meters mäktighet. Detta innebär t. ex. 
att hela Östra Helagsskaftet fram till själva foten av 
Helagsmassivet varit bevuxet med björkskog, och man 
kan tryggt tänka sig, att björken på Predikstolens var
ma sydsida gick ända upp till tvärbranterna vid 1 100 
metershöjden.”

Det är rimligt att anta att många fjällväxter över
levde värmetiden i Skars - Helags - Sylarna. När 
klimatet under senare delen av bronsåldern åter 
blev kallare, får man tänka sig att växterna allt 
efter individuell spridningsförmåga så småning
om vandrade ut på de marker, som tidigare varit 
skogbevuxna.

Där är vi nu, och det är vår uppgift att kartläg
ga hur det ser ut nu i slutet av 1900-talet. Om 
något sekel kan bilden vara åtskilligt förändrad. - 
De arter, som diskuteras i det följande, är uppde
lade i tre grupper (tabell 1-3) efter hur långt de 
trängt söderut, t ex från ett tänkt centrum i hög
fjällen i NV Härjedalen.

För att kunna bedöma i vad mån Sylarna -He
lags - Skars verkligen är ett spridningscentrum 
krävs självklart att man också beaktar utbred



ningen i SV Jämtland och angränsande delar av 
Norge. Om man går igenom kartbilderna i Hul
téns atlas (1971), verkar hypotesen hållbar för 
åtminstone några av de tabellerade arterna, t ex 
Phippsia concinna, Koenigia islandica, Oxytro- 
pis lapponica, Draba alpina, Chamorchis alpi
na, Sagina intermedia och Astragalus frigidus.

Ett annat skäl till att man bör fastställa gräns
lokalernas läge är av mer miljömässig karaktär: 
Härjedalen är ingalunda skyddat för sur neder
börd. Detta kan i längden medföra att växter som 
inte tål sur jordmån, dvs sådana som i tabellerna 
betecknas med ++ eller +, trängs tillbaka till 
förmån för anspråkslösare arter. Risken är knap
past överhängande om arterna växer i nära kon
takt med kalkhaltigt berg, men krävande arter 
med lokaler på måttligt kalkpåverkad morän 
kommer troligen att försvinna därifrån genom 
inverkan av luftburen svavelsyra.

Nomenklaturen följer Lid (1974) och ortnamnen anslu
ter sig till topografiska kartan i skala 1:50 000, de flesta 
utgivna 1977. Beteckningarna för de aktuella 5x5 km- 
rutorna i Rikets nät har angivits. I vissa fall anges 
lokalerna noggrannare med koordinater för enskilda 
1 x 1 km-rutor. Då utökas 5x5 km-koordinaten med ett 
uttryck av typen N4 E4. Detta betecknar km-rutan 
längst åt nordost i en 5x5 km-ruta. Rutan längst i NV 
får tillägget N4 E0 o s v.
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Arterna i tabell 1

I tabell 1 intar Luzula wahlenbergii en särställ
ning: dess Härjedalslokaler - högst 10 km S om 
gränsen mot Jämtland - är de sydligaste i hela 
fjällkedjan, som Kilander (1955) påpekat. Alla 
andra arter i tabell 1-3 har sydligare förekomster 
i Norge.

Draba nivalis går också nätt och jämnt in i 
Härjedalen. Isdraban är i motsats till fjällfrylet 
helt kalkbunden. Det är en av landskapets säll
syntaste växter och förefaller att vara samlad 
endast på två närbelägna lokaler vid Helagsfjäl- 
lets norra fot (av Fl. Behm 1864 och H. Smith 
1913, båda kollekterna i Riksmuseet). Uppgifter 
om artens nuvarande status är mycket önsk
värda. Det borde finnas goda möjligheter att fin
na isdraban på något av de vindpinade och sön
dervittrade block av kalkfyllit, som traktvis är så 
vanliga söder om Helagsfjället och där jag 1982 
fann en lokal för nästa art i tabell 1, Carex gla- 
cialis. Denna lokal ligger norr om Djupsjön i 
km-rutan 18C 5g N2 E3. Men som tabellen visar

har Smith angivit en något sydligare förekomst 
för isstarren.

Av de fem arter som har Skarsfjället (fig 1) 
som sydligaste lokal borde åtminstone två kunna 
påträffas väsentligt längre söderut. Den ena är 
Ranunculus glacial is (fig 2), som är sedd på 
Storvigeln i Brekken (Fondal 1955). Det verkar 
fullt möjligt att isranunkeln också skulle kunna 
finnas på Storvigelns östligaste utlöpare neråt 
Bolagen.

Den andra arten är Deschampsia alpina. Min 
erfarenhet beträffande denna art skiljer sig mar
kant från den som Smith (1920) ger uttryck åt: 
”Antecknad för de flesta större fjäll i Härjedalen 
till Röfjäll i söder.” Själv har jag bara sett den i 
Helagsområdet, på V delen av Torkilstöten vid 
Ljungdalen samt på Skarsfjället och Isengälda. 
Birger (1908) anger också en lokal på Sonfjället 
och hänvisar till Dusén (1880). I dennes arbete 
saknas dock uppgift om arten från Sonfjället lik
som i Arwidssons Sonfjällsinventering (1930). 
En förekomst nära Hede (Hultén 1971) - i så fall 
svensk sydgräns - är så anmärkningsvärd att den 
kräver bekräftelse. Då jag själv sannolikt förbi
ser arten är kompletterande upplysningar väl
komna!

För åtminstone en av arterna i tabell 1 har 
troligen klimatfluktuationerna påverkat utbred
ningen snabbare än vad man vanligen föreställer 
sig. Det gäller Phippsia concinna, som enligt 
Smith (1957) hade en av sina ymnigaste lokaler 
vid ett stort snöfält på östra sidan av Gråvålen 
under 1910-talet. År 1950 var detta snöfält nästan 
helt bortsmält och snögräset saknades. Försvin
nandet kan nog sättas i samband med den ökade 
frekvensen av extremt varma somrar, särskilt 
under 1930-talet (Kullman 1979).

Möjligen hör Koenigia islandica och Carex 
rufina i tabell 1 till samma värmekänsliga kate
gori. Alla uppgifter om arternas nuvarande status 
i Härjedalen är av största intresse.

Beträffande Draba alpina finns en uppgift om 
förekomst på Hamrafjället. Bekräftelse i form av 
beläggexemplar vore önskvärd, särskilt med 
tanke på att det inte kan uteslutas, att det rör sig 
omö. oxycarpa (blek gulldraba), som visserligen 
ännu inte är känd från Sverige, men som finns så 
nära som vid Tynset.

Den sista arten i tabell 1, Carex bicolor, har 
åtminstone tidigare växt på en något sydligare 
lokal än den i tabellen angivna, nämligen vid 
Ljusnan i Bruksvallarna (Birger 1908). Arten bör

SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)
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Fig 1. Från Skarsfjället, sydgräns för några av växterna i tabell 1. Bilden är tagen från ca 1 300 m höjd mot 
SV-toppen (1 488 m). I dalbottnen skymtar en sjö på 1 162 m.
Mt. Skarsfjället, southernmost Swedish station for some of the plants in Table 1.

över huvud taget efterspanas vid Ljusnan från 
Ljusnedal och uppströms.

Kommentarer till tabell 2

Chamorchis-\ok’å\tn på Ramundberget är den 
enda kända S och V om Ljusnan. Av möjliga 
lokaler längre söderut skulle jag vilja utpeka 
Skenörens S-brant. Eventuella förekomster på 
Hamrafjället borde vara avslöjade vid det här 
laget, men ett fynd av denna kräsna art är natur
ligtvis inte uteslutet, t ex i någon av de svårtill
gängliga hamrarna. Att arten enligt Lid är ”liten 
og lite synleg” intygas (fig 3).

För Saxifraga cernua anger Smith (1920) en

betydligt sydligare lokal än den i tabellen nämn
da, nämligen ”Rutfjällen”, vilket i varje fall krä
ver precisering. Knoppbräckan är inte sedd på 
Hamrafjället. Den blir vanlig först N om Skars
fjället - St. Mittåkläppen.

Gentiana purpurea är i Sverige fortfarande ba
ra känd från Fjällnästrakten och är därigenom en 
av de två fanerogamer som såvitt känt har 
svensk nordgräns i Härjedalen. Den andra är 
Holcus mollis (lentåtel) (Danielsson 1973).

Luzula parviflora kräver en längre kommen
tar. Vippfrylet upptäcktes av Fristedt (1854) på 
sin fortfarande enda Härjedalslokal, av Fristedt 
benämnd Rutstöten. Även Östergren (1927) om
nämner arten: ”utom på Fristedts gamla ställe
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Tabell 1. Härjedalsarter med svensk sydgräns vid eller N om Ljusnan. Nordligare arter står i tabellen före dem 
som går längre söderut.
Species having their southernmost Swedish stations near or north of River Ljusnan. Species with a more northern 
distribution are listed above those extending further to the south.

Art Kalkkrav1 Sydligaste lokal Senaste ref.

Draba nivalis, isdraba + + Helags N fot vid 
Handölan 18C 7f

Smith 1920

Luzula wahlenbergii, fjällfryle Strax N om Helags- 
glaciären 18C 6g

Kilander 1955

Carex glacialis, isstarr + + Nesjövålen 18C 4f Smith 1920
Carex rufina, dvärgstarr ± Skarsfjället 18C 3d Smith 1920
Phippsia concinna, dovresnögräs ± Skarsfjället 18C 3d Smith 1920
Poa x herjedalica, härjedalsgröe ± Skarsfjället 18C 3d Smith 1920
Ranunculus glacialis, isranunkel ± Skarsfjället I8C 3d Danielsson 1980 (opubl)
Deschampsia alpina, fjälltåtel ± Skarsfjället I8C 3d Danielsson 1980 (opubl), 

se dock Smith 1920
Poa Jlexuosa, vekgröe ± Stor- Mittåkläppen

18C 2f
Nilsson 1976

Veronica pumila, högfjällsveronika +? Stor-Mittåkläppen
18C 2f

Nilsson 1976

Koenigia islandica, dvärgsyra ± Stor-Mittåkläppen
18C 2f

Enander 1892 (belägg 
i Riksmuseum)

Kobresia myosuroides, enaxig sävstarr + + Stor- Mittåkläppen
18C 2f

Smith 1920

Oxytropis lapponica, lappvedel + + Stor-Mittåkläppen
18C 2f

Danielsson 1981

Draba alpina, gulldraba + + Stor-Mittåkläppen
18C 2f

Smith 1920

Carex bicolor, brokstarr +? Vid Ljusnan 2 km
SSÖ om Ramund- 
berget 18C lf

Nilsson & Gustafs
son 1978

* ++ kalkbunden; + kalkgynnad; ± indifferent. I huvudsak efter Arwidsson 1943 och Wistrand 1962.

även helt sparsamt spridd öster och sydost om 
Lillruten (1917 och 1926).” Ett rikt material från 
lokalen finns i de offentliga herbarierna med Lill
ruten eller Rutstöten som lokalangivelse. Jag 
själv och andra har förgäves letat efter arten i det 
område som på nya topografiska kartan kallas 
Lill-Ruten. På den gamla generalstabskartan 
finns inte namnet utsatt, och en viss osäkerhet 
råder om vad de äldre botanisterna egentligen 
menade med Rutstöten. Arten samlades 1931 av 
Olle Törngren, Stockholm, som meddelat sina 
minnesbilder av lokalen i brev (”östra sluttning
en av Lill-Ruten”). Frågan är nu: har någon be
sökt lokalen senare? Detaljer om dess läge är 
önskvärda, då vi gärna vill rapportera lokalens

nuvarande tillstånd i den projekterade Härje- 
dalsfloran. Lokalen är mycket isolerad: avstån
det till närmaste växtplats är ca 100 km åt V 
(karta och diskussion hos Björkman 1939).

Draba daurica och Carex stenolepis är två 
besvärliga arter, om vilkas utbredning i Härjeda
len vi vet mycket litet. Rapporter om dessa bör 
åtföljas av beläggexemplar.

Min sydligaste observation av Juncus biglumis 
är Lillskarven öster om Hamrafjället, men i litte
raturen finns ännu sydligare lokaler, t ex den i 
tabell 2 nämnda. Birger (1908) anger dessutom 
”Rutfjällen”, vilket dock behöver preciseras. 
Rapporter från området SV om Tänndalen är 
önskvärda, men en varning bör kanske utfärdas
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Fig 2. Utbredningen av Ranunculus glacialis (isranunkel) i Härjedalen (svensk sydgräns). Kartan baseras i 
huvudsak på uppgifter från Sven Kilander, Örjan Nilsson och förf. Ringar: uppgifter från före 1950. Fotot är från 
den sydligaste lokalen: Skarsfjällets kitteldal vid sjön 1 162 m ö h. Sjön ses på fig 1. Särskilt i landskapets 
nordligaste del torde fler lokaler finnas. - Kartprickarna faller alla inom fältkartan 18C Sylama.
The distribution of Ranunculus glacialis in Härjedalen (the southernmost Swedish localities). Dots: reports 
1950-1982; rings: reports before 1950.



Tabell 2. Arter med svensk sydgräns mellan Ljusnan och en linje Svansjökläppen - Hamrafjället - Funäsdalen. 
Arterna är ordnade som i tabell 1.
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Species with their southernmost Swedish localities between River Ljusnan and Mt. Svansjökläppen - Mt. 
Hamrafjället - Funäsdalen. The species are listed as in Table 1.

Art Kalkkrav1 Sydligaste lokal Senaste ref.

Chamorchis alpina, dvärgyxne + + Ramundberget, nära 
toppen 18C le

Nilsson 1976

Saxifraga cernua, knoppbräcka + Ösjövålen 18C le Smith 1920
Gentiana purpurea, baggsöta Nära Fjällnäs 18C 0c Nilsson 1974
Draba daurica, fjälldraba +? Mellan Fjällnäs och 

gränsen 18C 0c
Nilsson 1976

Carex stenolepis, gölstarr ± 2 km N om Fjällnäs 
18C 0c

Nilsson 1976

Luzula parviflora, vippfryle + Lillmten 17C 9b Östergren 1927
Poa x jemtlandica, jämtlandsgröe ± Storskarven I7C 9e Nannfeldt 1937
Sagina intermedia, dvärgnarv +? Storskarven 17C 9e Smith 1920
Juncus biglumis, polartåg + Svansjökläppen

17C 8c
Östergren 1927

Ranunculus pygmaeus, dvärgranunkel ± Svansjökläppen
17C 8c

Östergren 1927

Astragalus frigidus, isvedel + + Hamrafjällets SV- 
sluttning 17C 8d

Nilsson 1976

Mi nu artia strida, raknörel + + Hamrafjället 17C 8d Nilsson 1976
Saxifraga oppositifolia, purpurbräcka + + Hamrafjället 17C 8d Danielsson 1981
Saxifraga tenuis, spädbräcka + Hamrafjället I7C 8d Nilsson 1976
Veronica fruticans, klippveronika + + Hamrafjället I7C 8d Nilsson 1977
Draba norvegica, bergdraba + Funäsdalsberget 17C 

Hamrafjället 17C 8d
8g. Birger 1908

Roegneria borealis, fjällelm + + Hamrafjället 17C 8d Nilsson 1976
Gentianella tenella, lappgentiana + + Hamrafjället 17C 8d Nilsson 1976
Carex rariflora, myggstarr +? Flåten SÖ om Lill- 

skarven 17C 8f
Danielsson 1980 (opubl)

Cardamine bellidifolia, fjällbräsma ± ”Rutfjällen” I7C ?? Smith 1920

1 Se fotnot till tabell I

för förväxling med tvåblommiga former av J. 
triglumis (lapptåg).

Tabell 2 visar, att Hamrafjället är sydgräns för 
åtta arter. Jag kan tänka mig att i varje fall två av 
dem kan växa längre söderut. Det skulle då gälla 
Draba norvegica och Saxifraga oppositifolia, 
som båda kan uppträda i sydväxtberg och kan- 
jonbranter. Purpurbräckan fann jag f ö somma
ren 1982 på en utpostlokal i Storsjö sn, nämligen 
i Mid-Henåns kanjon (18D 2d N2 E2).

Beträffande Cardamine bellidifolia anger 
Smith (1920) ”Rutfjällen” som lokal men utan

närmare lokalisering. För fjällbräsman gäller det 
som sades om isranunkeln: den finns på Storvi- 
geln och kommer kanske att påträffas mellan 
Bolagen och gränsen mot Norge. Den sydligaste 
preciserade lokalen är Hamrafjället (17C 8d, 
Nilsson 1976).

Kommentarer till tabell 3

Kolumnen ”Sydligaste lokal” domineras denna 
gång av Vättafjället. 1 mitt tidigare meddelande 
(Danielsson 1981) förbisåg jag Östergrens (1927)
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Ljungan

Fig 3. Utbredningen av Chamorchis alpina (dvärgyxne) i Härjedalen (svensk sydgräns). Uppgifter från Sven 
Kilander, Örjan Nilsson och förf. Ringar med frågetecken avser lokaler från före 1950, vilkas exakta läge inte 
kunnat fastställas. Fotot är från Torkilstöten (18C 5i). - Kartprickarna faller alla inom fältkartan 18C Sylarna.
The southernmost Swedish stations for Chamorchis alpina. Dots: reports 1950-1982, rings: reports before 1950.



Tabell 3. Härjedalsarter med svensk sydgräns S om en linje Svansjökläppen - Hamrafjället - Funäsdalen. Arterna 
är ordnade som i tabell 1. Endast arter med sydgräns i Tännäs sn beaktas.
Species having their southernmost Swedish stations in Härjedalen south of Mt. Svansjökläppen - Mt. Hamra
fjället - Funäsdalen.
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Art Kalkkrav1 Sydligaste lokal Senaste ref.

Sedam rosea2, rosenrot ± Svanåkläppen 17C 7d Smith 1920
Leucorchis albida ssp. straminea, fjällvityxne + + Vättafjäll 2km SV om 

Svanåkläppen 17C 7d
Denna uppsats

Minuartia biflora, fjällnörel +? Vättafjäll 17C 7c-d Denna uppsats
Dryas octopetala, fjällsippa + + Vättafjäll 17C 7d Östergren 1927
Erigeron uniflorus, fjällbinka Vättafjäll 17C 7c Denna uppsats
Pinguicula alpina2, fjälltätört + + Vättafjäll 17C 7d Denna uppsats
Silene acaulis, fjällglim + Rödfjällets N-slutt- 

ning 17C 7d
Denna uppsats

Carex saxatilis, klippstarr + + Rödfjällets N-slutt- 
ning 17C 7d

Denna uppsats

Kobresia simpliciuscula, fleraxig sävstarr + + Långflon 17C 7g Danielsson 1981
Pedicularis oederi, gullspira + Tvarubergets Ö-slutt- 

ning 17C 6h
Danielsson 1981

Trisetum spicatum, fjällhavre + ”Röfjället” 17C 6? Smith 1920
Luzula arcuata coll., bågfryle ± Brattriets Ö-brant

17C 5e
Dusén 1880

Carex microglochin, borststarr + + 1 km SÖ om Myskelåsen 
I7C 3h

Danielsson 1981

1 Se fotnot till tabell 1. 2 Det bortses från populationerna i Sydsverige.

uppgift om förekomsten av fjällsippa på Vätta- 
fjäll. Gunnar Odencrantz (brev) angav dess läge 
för mig, och jag har sedan tillbringat åtskilliga 
timmar i dessa kilometerlånga Dryas-stråk, som 
hör till de största sammanhängande i hela land
skapet. Min sydligaste notering kan preciseras 
till 17C 7d N3 El. Smith (1920) uppger vagt att 
arten går söderut till Röfjället, vilket bör bekräf
tas.

I samma kilometerruta ligger också mina syd
ligaste lokaler för Leucorchis albida ssp. Stra
mine a och Minuartia biflora. Vityxnets underart 
albida går lite längre söderut (jag bortser nu från 
förekomsten i Sydsverige). Den hittills sydligaste 
förekomsten i Härjedalen påträffades 1982 ca 5 
km ÖSÖ om Tännäs kyrka vid en bäck på ca 575 
m höjd (I7C 5i N2 E3). Ytterligare en lokal för 
denna sällsynta art besöktes 1982: S-sluttningen 
av Tossåsfjället i Storsjö sn (efter tips av Lennart 
Stenberg, Hägersten).

Gunnar Odencrantz har rapporterat (brev) en 
förekomst av Pinguicula alpina på Vättafjället,

troligen i km-rutan 17C 7d N3 El. Fjället är 
mycket flackt och svårorienterat; jag har inte 
lyckats finna växtplatsen. Lokalen på Vättafjäl
let torde vara landets sydligaste (om man bortser 
från den gotländska populationen). Jag hade 1982 
tillfälle att se en massförekomst av fjälltätörten 
på Stor-Mittåkläppens sydsluttning. Arten är be
lagd från denna lokal i Göteborgsherbariet (Yng
ve Johansson 1967). Alla uppgifter om fjälltätört i 
Härjedalen är av största intresse.

Det är tydligt, att Vättafjällets vegetation är 
starkt kalkpåverkad, trots att geologiska kartor 
knappast ger någon antydan om kalkstensföre- 
komster. Emellertid har jag påträffat fast kalk
sten (troligen dolomitisk) på tre ställen i Vätta
fjällets flacka NÖ-sluttning mot Svansjöns syd
östra ände (mellan 1 050 och I 100 m). Kanske 
påverkar denna kalksten också floran längre åt 
sydöst, dvs på Rödfjället, där en mindre före
komst av Silene acaulis påträffades 1982 liksom 
en lokal för Carex saxatilis (båda i tabell 3).

En intressant art i tabellen är Trisetum spica-
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Ljungan

Ljusnan

Mittåälven

T annan

Fig 4. Utbredningen av Trisetum spicatum (fjällhavre) i Härjedalen (svensk sydgräns). Symbolerna har samma 
betydelse som i fig 2. Uppgifterna kommer från Sven Kilander, Örjan Nilsson och förf. Fotot är från toppen av
Södra Gröndörrstöten (18C 5h). I nordligaste Härjedalen finns sannolikt åtskilligt fler lokaler. - Kartprickarna 
faller inom fältkartorna 18C Sylarna och 17C Funäsdalen.
The distribution of Trisetum spicatum in Härjedalen (southern limit in Sweden). For meaning of symbols: see Fig.
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tum (fig 4), som jag 1972 såg på Svansjökläppen 
liksom tidigare Östergren (1927). Smith (1920) 
anger även här ”Röfjäll” som sydligaste lokal. 
Artens utbredning är något oregelbunden: den är 
varken känd från Hamrafjället eller Skenörsfjäl- 
let och blir vanlig först NV om Stor-Mittåkläp- 
pen och Axhögarna.

Både ifråga om utbredning och miljökrav på
minner Trisetum om Roegneria borealis. Den 
senare finns dock på Hamrafjället men är sedan 
sällsynt ända upp till Skarsfjället - Mittåkläppen 
-Axhögarna. Rapporter är välkomna!

Som antyds redan av Smith (1920) är Sedum 
rosea en art som är vanlig i nordligaste Härjeda
len, medan förekomsterna längre söderut är 
sparsamma. Mellan Ljusnan, där jag sydligast 
sett den på en grusrevel strax S om Bruksvallar
na, och Svanåkläppen (se tabell 3) är arten en
dast känd från Ösjövålen (Östergren 1927). Alla 
fynd av arten i detta område bör rapporteras.

Jag har tidigare slagits av att Eri ge ron uniflo- 
rus och Antennaria alpina (fjällkattfot) verkar ha 
sammanfallande utbredningsområden i Härjeda
len. Detta gäller även deras sydligaste lokaler i 
landskapet (på Vättafjället). Fjällkattfoten är inte 
upptagen i tabell 3, eftersom den sedan 1960 är 
känd från en lokal i norra Dalarna (Almquist & 
Björkman 1970). Samstämmigheten i fråga om 
utbredningen i Härjedalen rubbades dock något 
1982, då fjällbinkan, men inte fjällkattfoten, 
konstaterades i en kanjon benämnd Djävulshålet 
och belägen i Storsjö sn SV om Tossåsen (18C 
6d).

Jag vill rikta ett varmt tack till de botanister, som 
lämnat uppgifter med anledning av min tidigare uppsats 
(Danielsson 1981). Ett särskilt tack riktas till Åke 
Lundqvist, som för Härjedalsflorans räkning har gått 
igenom herbarierna på Riksmuseet samt vid universite
ten i Göteborg och Lund, till Sven Kilander och till 
Örjan Nilsson, som kritiskt granskat manuskriptet. 
Sven Kilander har dessutom lämnat en mängd uppgif
ter om utbredningen i Helagsområdet av de tre karte
rade arterna.
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Pogonatum dentatum - en norrlandsmossa på väg söderut
LARS HEDENÄS

Hedenäs, L. 1983 06 30: Pogonatum dentatum - en norrlandsmossa på väg söderut. [Pogo
natum dentatum - a northern moss species expanding southwards.] Svensk Bot. Tidskr. 77: 
147-150. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The moss Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. has been found at seven localities in Söder
manland, E central Sweden, during 1981-82. This is a northern species which has recently 
been shown to expand southwards in Finland. In Södermanland it grows in man-made 
habitats (road sides, ditches and in wheel-tracks on clear-felled areas). Because there is a 
large gap between these occurrences and the distribution in N Sweden it is possible that the 
species has spread from S Finland across the Baltic. However, another possibility is that it 
has recently spread southwards in Sweden too, so that the Swedish distribution is in reality 
continuous from Södermanland northwards.
Lars Hedenäs, Oxens gata 2571, S-136 63 Handen, Sweden.

Människan påverkar naturmiljön i allt högre grad 
för varje år som går. Detta får naturligtvis till 
följd att många växt- och djurarter missgynnas 
eller tom utrotas. Andra arter gynnas däremot 
m el m starkt.

En art som verkar vara gynnad av människans 
verksamheter här i Norden just nu är mossan 
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. ( = P. capil- 
lare (Michx.) Brid.). Jag har hittat den på flera 
lokaler i östra Södermanland de sista två åren. I 
det följande kommer dess ekologi och utbredning 
att behandlas närmare.

Nomenklaturen följer Corley m fl (1981) för de veten
skapliga namnen och Skytte Christiansen m fl (1976) 
för de svenska (då sådana finns).

Beskrivning

Släktet Pogonatum tillhör familjen Polytricha- 
ceae (björnmossor), och består - i Norden - av 
fyra små till medelstora arter. Pogonatum-arter 
kan ibland likna arter av släktet Polytrichum, 
men skiljs från dessa bl a genom att sakna hypo- 
fys (”basalknöl”) på kapseln.

P. dentatum (fig 1) är en ganska liten björn
mossa, men då den ofta täcker relativt stor yta är 
den lätt att få syn på. Färgen är i Södermanland 
hos typiska exemplar blåaktigt grön. Man kan 
dock hitta allt från gröna till bruna exemplar - 
och Möller (1919) skriver ”Växten oftast röd

brun” - varför färgen i sig inte är någon bra 
artkaraktär. För att bestämma arten säkert måste 
man göra ett tvärsnitt av bladen och studera 
bladlamellernas toppceller (fig 1A). Dessa är i 
tvärsnitt brett plattade och starkt papillösa på 
översidan, och denna kombination finns inte hos 
andra nordiska björnmossor.

Utbredning
Pogonatum dentatum är en cirkumarktisk mossa 
med utlöpare söderut längs vissa nord-sydliga 
bergskedjor, framförallt i Asien och Nordame
rika (Vaarama 1967).

I Fennoskandia (fig 2) är arten ursprunglig i

Fig 1. Pogonatum dentatum. - A: Bladlameller, tvär
snitt, x 220. - B: Kapsel, x 9. - C: Habitus, x 0,9.
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Fig 2. Pogonatum dentatum i Sverige och Finland. - 
Mörkgrått, utbredning före ca 1950. Pilen visar på fyn
den i Södermanland 1981-82. Efter Möller(l919), Vaa- 
rama (1967) m fl samt egna observationer.
Pogonatum dentatum in Sweden and Finland. - Dark 
grey, distribution before c. 1950. Light grey, increase 
in area in Finland after c. 1950. The arrow shows the 
situation of the finds presented here.

fjällkedjan och på lägre nivåer i norr. Under 
1950- och 60-talen har den emellertid spridit sig 
söderut i Finland (jfr fig 2) och finns där numera 
nästan vid landets sydspets (Vaarama 1967). Ar
ten finns visserligen lika långt söderut i Norge, 
men här rör det sig om fjällförekomster.

I Sverige finns mossan alltså nu, förutom i 
norr, även i Södermanland, där den hittills sydli
gaste lokalen ligger på 59° 03' nordlig bredd (fig 
3, tabell 1). Varken i flororna (t ex Nyholm 1969, 
Möller 1919) eller i herbariet på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm finns P. dentatum do
kumenterad från något mellanliggande landskap. 
Visserligen finns det alltid en möjlighet att en art 
blivit felbestämd och hamnat under fel namn i 
herbarier, men jag tror inte så är fallet vad gäller 
den här arten. Dels är den lätt att känna igen om 
man snittar bladen, dels gav en kontroll av släk
tet Pogonatum från Södermanland i herbariet 
inga äldre fynd av P. dentatum.

Biologi

Pogonatum dentatum växer naturligt främst i två 
miljöer. Dels i exponerade hed- och ängssamhäl- 
len i fjällens alpina region och någon gång på 
nakna jordfläckar i det fjällnära låglandet, dels på 
stränder vid nordliga vattendrag. Gemensamt för 
dessa miljöer är att olika erosionsprocesser 
ständigt skapar nya vegetationsfria ytor, öppna 
för kolonisering (Möller 1919, Nyholm 1969, 
Vaarama 1967).

I det område som P. dentatum koloniserat se
dan början av 1950-talet (fig 2) växer arten emel
lertid i en annan miljö (liksom, förstås, på en del 
lokaler i det ursprungliga utbredningsområdet). I 
södra Finland (Vaarama 1967) hittas mossan

Tabell 1. Lokaler för Pogonatum dentatum i Södermanland och det antal sterila resp kapselbärande bestånd som 
hittats på var och en av dessa.
Localities with Pogonatum dentatum in Södermanland, Sweden; also number of sterile and fertile stands on each.

Local/locality Sterila Fertila 1

1. Österhaninge, Mörby, Kvarnmossen (59T)9'N 18°18'E)
a. S om mossen, dike/ditch 1 3
b. SV om mossen, skogsväg/small road 1 _
c. V om mossen, skogsväg/small road 1 1

2. Österhaninge, SO om Klovkällan (59T)8'N 18°16'E), skogsväg/small road - 1
3. Österhaninge, Lännåker, drygt 1 km ONO Risseln, (59T)8'N 18°15'E), hjulspår på

kalhygge/wheel-tracks on clear-felled area 1 _
4. Österhaninge, strax S om Lännåker (59°07'N 18°14'E), hjulspår på kalhygge/wheeltracks

on clear-felled area 1 _
5. Ornö, Kråkmora, NV om Hålsjön (59°03'N 18°23’E), skogsväg/small road 1 _
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Tabell 2. Arter funna tillsammans med P. dentatum i 
Södermanland.
Species growing together with P. dentatum in Söder
manland, Sweden.

Sphagnum-arter, vitmossor 
Pogonalum urnigerum, grus-björnmossa 
Polytrichum commune, vanlig björnmossa 
P. juniperinum, en-björnmossa 
Atrichum tenellum, späd taggbladmossa 
Dicranella cerviculata 
D. heteromalla, smaragdmossa 
Trematodon amhiguus 
Leptobryum pyriforme 
Pohlia nutans, vanlig nickmossa 
P. proligera

främst på vägkanter, dikeskanter och i grustag. I 
Södermanland (tabell 1) har jag hittat mossan vid 
kanten av skogsvägar, i ett dike samt i hjulspår 
på kalhyggen. Det rör sig alltså om olika typer av 
människoskapade lokaler.

För att arten ska trivas krävs tydligen nakna 
fläckar, helst på sandjord med m el m sur reak
tion (Nyholm 1969, Vaarama 1967) där konkur
rensen från andra arter är liten. Nyholm (1969) 
skriver att mossan i norr växer i både torra och 
fuktiga miljöer, medan mitt intryck av arten i 
Södermanland är att den föredrar relativt fuktiga 
växtplatser. För att något belysa artens miljö i 
Södermanland har jag sammanställt de arter jag 
funnit tillsammans medF. dentatum i tabell 2.

Vaarama (1967) skriver att arten i fjällens alpi
na zon så gott som alltid är steril, medan lokaler
na på lägre nivåer ofta hyser populationer med 
sporkapslar. Detta stämmer med de begränsade 
erfarenheter jag har av arten i norr. Vidare tycks 
de kulturskapade lokalerna gynna bildningen av 
sporkapslar. För att belysa det senare har jag 
sammanställt antalet sterila resp kapselbärande 
bestånd på de sörmländska lokaler jag hittat (ta
bell 1). Observera här att chansen att hitta kap
selbärande bestånd är större än att hitta sterila, 
eftersom de förra syns bättre.

Diskussion

Vi har alltså här en art som gynnats starkt av 
människans verksamheter. En stark utbyggnad 
av vägnätet, skogsdikningar samt användandet 
av tunga skogsmaskiner är antagligen faktorer 
som under de senaste decennierna lett till en 
kraftig ökning av antalet lokaler lämpliga för P. 
dentatum.

oVbollmgra

O HUDDINGE

O HANDEN

ORNÖ,

Fig 3. Lokaler för Pogonatum dentatum i östra Söder
manland.
Localities for Pogonatum dentatum in E Söderman
land. Scale 1:500 000.

När man ser på den nuvarande utbredningen 
för Pogonatum dentatum (fig 2) ter sig de nya 
fynden i Södermanland som en naturlig fortsätt
ning på expansionen i södra Finland. Detta kan 
alltså vara ett exempel på långspridning av en art 
över Ålands hav, men det finns åtminstone två 
saker som gör att man inte utan vidare kan dra 
den slutsatsen:

(1) Arten är dioik, dvs har skilda han- och 
honplantor, vilket gör att sporer eller andra 
spridningsenheter av båda könen måste spridas 
från Finland och hamna intill varandra för att 
kapselbärande individ ska uppträda i Söderman
land. Chansen för detta är naturligtvis betydligt 
mindre än hos en samkönad art, där varje spor 
teoretiskt sett skulle kunna ge upphov till kap
selbärande individ. Det finns dock vissa möjlig
heter för sporer av båda könen att spridas till
sammans i mer eller mindre sammanhängande 
”spormoln” (Vaarama 1967).

(2) Det verkar också underligt om inte en mot
svarande expansion som den i Finland skulle ha 
skett söderut på svenska sidan av Bottenhavet. 
Förutsättningarna borde ju vara ungefär lika i 
Sverige och Finland.
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Upprop

För att få reda på om P. dentatum även spridit 
sig söderut från det nordliga området i Sverige, 
samt för att följa artens eventuella fortsatta ex
pansion i södra Sverige, är jag tacksam för upp
gifter om fynd från de områden där arten ännu 
inte är funnen. Min adress finns i början av arti
keln. Skicka med beläggexemplar om Du inte är 
helt säker på bestämningen.

Slutligen vill jag tacka Thor-Björn Engelmark för inspi
ration och hjälp under studiet av P. dentatum.
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En brackvattensjö med unik biologi
KJELL WEPPLING och TORE LINDHOLM

Weppling, K. & Lindholm, T. 1983 06 30: En brackvattensjö med unik biologi. [A Chara 
lake with unique production systems.] Svensk Bot. Tidskr. 77: 151-155. Stockholm ISSN 
0039-646X.
Lake Holmsjön on the Åland mainland (SW Finland) is situated at sea level and has 
brackish water. Large areas of the small lake are shallow and exhibit luxuriant stands of 
Chara tomentosa L. In the deepest part (max. depth 4.5 m) a marked stratification often 
prevails. The dinoflagellate Peridiniopsis borget Lemm. forms a large biomass, production 
peaks, high pH values and a high oxygen saturation in summer. Chlamydomonas sp. 
appears in a thin layer close to the anoxic water. Lower down dense populations of purple 
and green sulphur bacteria develop, but usually in thin layers.
Kjell Weppling and Tore Lindholm, Department of Biology, Åbo Akademi, SF-20500 Åbo 
50, Finland.

Ett särdrag för kustområdena kring norra Öster
sjön är rikedomen på mer eller mindre isolerade 
brackvattenmiljöer, såsom skärgårds vikar, fla- 
dor, glon och unga kustsjöar. Dessa represente
rar successionsstadier mellan havsvikar och in
sjöar med sött vatten. Vid naturlig sjöbildning är 
landhöjningen den viktigaste skapande kraften. 
Sjöbildning sker framför allt i skärgårdsområden; 
där kustlinjen är jämn åstadkommer landhöj
ningen endast en förskjutning av stranden.

På Aland finns ett stort antal nästan isolerade 
havsvikar och unga sjöar, som utgör intressanta 
limnologiska forskningsobjekt. Många av dessa 
sjöar är relativt djupa och vindskyddade med 
speciella skiktningsförhållanden och biologiska 
särdrag. Detta konstaterades redan av Ceder- 
creutz, som på 1920-1930-talet undersökte alg
vegetation och högre vattenväxter i ett stort an
tal åländska sjöar (Cedercreutz 1934, 1947). Jaa- 
tinen (1950) gjorde detaljerade studier av sjöar
nas strandvegetation. Senare har limnologiska 
och produktionsbiologiska undersökningar ut
förts i många sjöar (för referenser, se Lindholm 
1982).

Holmsjön - en säregen brackvattenmiljö

En sjö, som visat sig vara ovanligt intressant, är 
Holmsjön (fig 1), belägen i Finströms kommun 
ca 25 km norr om Mariehamn (Lindholm &

Weppling 1981). Sjön, som studerades redan av 
Cedercreutz och Jaatinen, ligger i nivå med 
havsytan. Den var sannolikt i det närmaste utsö- 
tad i början av 1900-talet. År 1932 fördjupades en 
förbindelse till havet och salt vatten kunde 
tränga in. Senare har utloppsdikena rensats upp
repade gånger. Sålunda kan t ex en betydande 
invandring av fisk ske från en närbelägen havs
vik.

Holmsjöns yta är ca 6 ha och dess tillrinnings- 
område ca 50 ha. Det största djupet är 4,5 m, 
men stora delar av sjön är grundare än 1 m. En 
tröskel med ett tätt vassbälte delar sjön i två 
bassänger med olika egenskaper: en grund flada 
med yppig kransalgsvegetation och en djupare 
bassäng med tidvis stark skiktning.

Salthalten i Holmsjöns ytskikt växlar rätt 
mycket under året. Sommartid är den vanligen 
drygt 3 %o (fig 2). På våren är ytvattnet däremot 
kraftigt utsötat, och den för insjöar typiska vår- 
omblandningen uteblir. 1 sjöns lilla djuphölja är 
salthalten stabilare och något högre (ca 4 %c). 
Djupvattnet stagnerar alltså, och är mestadels 
syrefritt. Där anrikas även rikligt med närsalter 
och organiskt material (t ex sjunkande plankton
organismer) och dessutom bildas där stora 
mängder svavelväte. Trots sitt ringa djup uppvi
sar Holmsjön alltså meromiktiska betingelser 
(med meromixis avses ofullständig vertikal om
blandning p g a skiktning). Holmsjöns skiktning
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Ordförklaringar
Flada: Grund, mer eller mindre isolerad havsvik 

med frodig vegetation.
FotoautotroJ: Organism som utnyttjar ljusenergi 

för produktion av organiskt material (fotosyn
tes).

Glo: Liten, vindskyddad havsvik som håller på att 
isoleras från havet.

Kemoautotrof: Organism som utnyttjar energi från 
oxidationsprocesser för produktion av organiskt 
material (kemosyntes).

Skiktning: Uppdelning av en vattenmassa i t ex 
varmt ytvatten och kallt djupvatten, eller i utsö- 
tat ytvatten och ett mera salt djupvatten.

kan dock rubbas, t ex vid kallt och stormigt vä
der, varvid näringsrikt djupvatten rörs upp och 
blandas in i ytskiktet. En sådan naturlig gödsling 
kan inträffa till och med mitt i sommaren.

Flera primärproduktionssystem

Holmsjöns djup- och skiktningsförhållanden 
skapar förutsättningar för en speciell produk- 
tionsbiologi, där såväl makrofyter, fytoplankton 
som autotrofa bakterier ingår och är viktiga (fig 
3).

Makrofyter

Makrofyterna bildar mångenstädes rena bestånd. 
Längs stränderna och i ett bälte mellan de två 
delbassängerna växer tät vass (Phragmites). Ett 
par hektar av bottenytan täcks av kransalger, 
främst storvuxen och grann Chara tomentosa. 
Bland kransalgerna ses inslag av havsnajas (Na
jas marina) och några natearter (Potamogeton).

Fytoplankton

Också fytoplanktonbilden ger ofta intryck av 
monokultur. Tidigt på våren finns speciellt olika 
guldalger (Uroglena och Synnra) och kiselalger.
1 maj dominerar kiselalgen Diatoma elongatum. 
Sommartid domineras planktonsamhället av 
dinoflagellaten Peridiniopsis borge i, en annars 
mycket sällsynt art. Den färgar ytskiktet alldeles 
gulbrunt, och svarar för en anmärkningsvärt stor 
primärproduktion. På gränsen till det syrefria 
vattnet, på ca 3,5 meters djup, blomstrar en liten 
grönalg (Chlamydomonas-art), som ger ljusgrön

färg åt ett tunt vattenskikt. Höstens algbild do
mineras vanligen av guldalger. Den märkliga, 
autotrofa ciliaten Mesodinium rubrum kan även 
finnas rikligt på hösten.

Autotrofa bakterier

1 gränszonen mellan syrehaltig och syrefri miljö 
trivs många kemoautotrofa bakterier. Deras när
varo och aktivitet kan påvisas cd hjälp av 
mätningar av upptagningen av l4OL i mörklagda 
provflaskor (koldioxid märkt mc i ‘ C-isotopen 
används generellt vid primärproduktionsstu- 
dier). De starkt pigmenterade, fotoautotrofa bak
terierna (t ex av släktet Chromatium) har idea
liska betingelser i Holmsjön. Siktdjupet är näm
ligen ofta omkring 3 m, vilket innebär att rikligt 
med ljus når ner till svavelvätet. Chromatium 
och andra fotoautotrofa bakterier behöver näm
ligen i regel svavelväte (H2S) för sin fotosyntes, 
dvs fixering av koldioxid (C02) till organiskt 
material (här angivet som CH20):
C02 + 2H2S ti»s , CH20 + 2S + H20

Tunna, klarröda skikt av purpurbakterier är nå
got av det mest dramatiska en limnolog kan träffa 
på i vattenmiljön.

Bakterieskivan i Holmsjön slutar inte vid pur
purbakterierna. Under dem, i en zon med hög 
svavelvätehalt (alltså starkt reducerande beting
elser) frodas gröna svavelbakterier, som även är 
fotoautotrofa och beroende av svavelväte för sin 
fotosyntes. De gröna bakterierna finns vanligen i 
sådan mängd att vattenskikten där de lever är 
mörkt mossgröna, med en sikt på 1-2 centimeter! 
I anslutning till bakterieskikten finns också en 
blågrönalg, en Oscillatoria-art, som tydligen 
trivs väl i syrefri miljö.

Undersökning av bakterieskikten kräver ut
rustning, som möjliggör ostörd provtagning med 
5-10 cm:s djupintervaller. 1 den lilla, vindskyd- 
dade Holmsjön har provtagning med slang och 
hävert (se Lindholm 1979) och 5 cm:s djupinter
valler gett högintressanta resultat. Bl a har det 
varit möjligt att påvisa hur de rörliga purpurbak
terierna (Chromatium) vandrar upp och ner un
der dygnet, trots att dygnsvandringen är bara 
10-15 cm. - En vanlig Ruttnerhämtare har en 
höjd på minst 20 cm och ger helt andra resultat i 
gradientskikten än precisionsprovtagningen, 
som visar att bakterieskikten ofta är mycket tun
na, t o m tunnare än 10 cm.
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Fig 1. Utsikt över Holmsjön (mot nordväst) från bergsstupet på den östra stranden. Den grunda fladan i 
bakgrunden är nästan separerad av ett vassbälte.
View over Lake Holmsjön from the eastern, rocky shore toward north-west. A reed band divides the lake into a 
very shallow basin in the background and a deeper one in the foreground.

Liv också i syrefri miljö

Många vattenorganismer kan leva endast i friskt, 
syrehaltigt vatten. En syrefri miljö anses rentav 
ofta vara död. Men tittar man på en droppe vat
ten från det syrefria gränsskiktet i en meromik- 
tisk sjö ser man genast att vattnet är allt annat än 
dött. Lika många celler per millimeter ser man 
aldrig i friskt och rent sjövatten! Men det är 
givetvis fråga om en speciell organismvärld, en 
som domineras av bakterier.

Syrefritt vatten är alltså inte dött utan i själva 
verket är det livets vagga. För några miljarder år 
sedan, innan jorden erövrades av gröna växter 
och djur, var miljön med stor säkerhet anaerob 
(syrefri). Kemoautotrofa och fotoautotrofa bak
terier kunde då blomstra i varje vattensamling. 
Den organismvärld och de primärproduktions
system, som man nu påträffar i meromiktiska 
sjöar, är relikter från den tiden.

Svavelvätet, som står i nyckelposition i me
romiktiska sjöar, omsätts hela tiden. Det oxide
ras spontant, det oxideras av kemoautotrofa och 
fotoautotrofa bakterier, och det fälls ut i sedi
menten. Varifrån kommer då svavelvätet, denna 
för oss människor och för alla fiskar så giftiga 
gas? Svavelvätet härrör främst från bakteriers 
sulfatreduktion (släktet Desulfovibriö). Särskilt i 
havsvatten finns så mycket sulfat att det inte 
riskerar att ta slut. Tillsammans med sulfatredu- 
cerande bakterier, som finns särskilt i botten
slammet, lever även bakterier som bildar sump- 
gas eller metan utgående från koldioxid och väte. 
Metanproducerande bakterier är speciellt viktiga 
i varmt, syrefritt bottenslam.

Kan produktionen utnyttjas?

Produktionen av bakterier kan vara mycket stor i 
en meromiktisk sjö, speciellt om rikligt med ljus
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Fig 2. De hydrografiska förhållandena i Holmsjön den 18 maj 1982. Lägg märke till hur syremättnaden, pH-värdet 
och temperaturen sjunker brant vid salthaltssprångskiktet på 3,5 m. Siktdjupet endast drygt 1 m p g a vårens 
algblomning.
Hydrographie conditions in Lake Holmsjön on May 18, 1982. Observe the steep gradients of oxygen saturation, 
pH and temperature at the halocline level. Secchi depth only 1.1 m due to the vernal phytoplankton maximum.
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Fig 3. Generaliserad bild av Holmsjöns östra del. Sommartid färgas vattnet gulbrunt av Peridiniopsis borgei, som 
svarar för en stor produktion i ytskiktet. Djupare ner påträffas tunna skikt med en Chlamydomonas-art, röda och 
gröna svavelbakterier.
Schematic drawing of Lake Holmsjön (the eastern basin). A summer bloom of Peridiniopsis borgei occurs in the 
surface layer. Deeper Chlamydomonas sp., purple and green sulphur bacteria occur in thin but strongly coloured 
layers.
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når ner till den svavelvätehaltiga zonen. Kan 
denna bakterieproduktion utnyttjas av någon or
ganism? Bakteriemassorna finns ju i syrefritt vat
ten. Det har visat sig att vissa zooplanktonarter 
förekommer i stora mängder precis ovanför 
”bakterieskivan”, eller tom inne i den. Det rör 
sig dels om ciliater och dels om enstaka arter av 
hoppkräftor. Utan tvivel möjliggör bakteriepro
duktionen i en meromiktisk sjö en extra stor 
produktion av djurplankton. Det bortfall i fisk- 
födoproduktion, som är en följd av att en bety
dande bottenyta är syrefri, kompenseras åtmins
tone delvis av en större produktion av zooplank
ton.

Skyddsvärt forskningsobjekt

Trots rikedomen på små och märkliga brackvat- 
tenmiljöer i skärgårdarna i Finland och Sverige 
är vår kunskap om deras ekologi och organism
värld ännu rätt ofullständig. Holmsjön, med låg 
och växlande salthalt, kraftigt växlande syreför
hållanden, extrem skiktning och en märklig 
organismvärld, erbjuder många intressanta an
greppspunkter för vattenforskaren. Om Holm
sjön finns en hel del bakgrundsdata. Sjön är 
dessutom, än så länge, föga förorenad. Holmsjön 
på Åland är alltså ett värdefullt och skyddsvärt 
forskningsobjekt.

Citerad litteratur
Cedercreutz,oC. 1934: Die Algenflora und Algenvege- 

tation auf Åland. Acta Bot. Fennica 15: 1-120. 
Cedercreutz, C. 1947: Die Gefässpflanzenvegetation 

der Seen auf Åland. Acta Bot. Fennica 38: 1-77. 
Jaatinen, S. 1950: Bidrag till kännedom om de åländska 

sjöarnas strandvegetation. Acta Bot. Fennica 45: 
1-354.

Lindholm, T. 1979: Siphon sampling in meromictic 
lakes. Acta Bot. Fennica 110: 91-93.

Lindholm, T. 1982: Dynamics of hydrography and 
primary production in three stratified coastal lakes 
on Åland (SW Finland). Acta Acad. Aboensis, Set. 
B. 42: 1-75.

Lindholm, T. & Weppling, K. 1981: Holmsjön på 
Åland - en utpräglad Chara-sjö. Husö Biol. Stat. 
Me dd. 23: 66-74.

HOLMSJÖN Al)Q 7, \ 982. . 1ö.oo 
QT/c

3. 4 rr\ ) 35 0 ml

3, Q> rn 35 Ö mi

3,8 m 3.5Ö ml

tl,0 m # 150ml

y.i. m
m 150 mi

Fig 4. En filterserie från Holmsjön 7 augusti 1982. 
150-250 ml djupvatten från 3,4 till 4,2 m filtrerat på 50 
mm:s glasfiberfilter. Chlamydomonas på 3,6 m, pur
purbakterier främst på 4,0 m och underst gröna svavel
bakterier. Provtagning med slang och hävert enligt 
Lindholm 1979.
A filter series from Lake Holmsjön on August 7, 1982. 
150-250 ml water from 3.4 to 4.2 m was filtered through 
50 mm glass fibre filters. Chlamydomonas at 3.6 m, 
purple bacteria above all at 4.0 m and green sulphur 
bacteria at 4.2 m. Siphon sampling according to Lind
holm 1979.



En ny orkidéhybrid - Coeloglossum viride x Dactylorhiza 
lapponica
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Elven, R. 1983 06 30: En ny orkidéhybrid - Coeloglossum viride x Dactylorhiza lapponica. 
Svensk Bot. Tidskr. 77: 156-158. Stockholm. ISSN 0039-646X.

In 1978 the author found the hybrid between Coeloglossum viride (L.) Hartman and the 
poorly known North Scandinavian endemic Dactylorhiza lapponica (Laest.) Soö. This 
hybrid has not been reported previously. It was found on the limestone island of Karls0ya 
in northern Norway, where one specimen was growing in an unstabilized dune habitat 
bordering on calcareous birch forest and rich mire. A colour photo is included in this paper. 
Material of the hybrid is at TROM.
Reidar Elven, Institute of Biology and Geology, University of Tromsp, P. O. Box 3085 
Guleng, N-9001 Troinso, Norway.

Karls0ya i Troms er ei nord-norsk botanisk per
le. Denne 0ya på bare 7 km2 og med h0gste 
punktet på 203 m o. h. rommer en uvanlig stor 
variasjon i vegetasjonstyper, fra nedb0rsmyr til 
ekstremrikmyr, fra fattige krekling- og blåbsr- 
bjprkeskoger til artsrike lågurt- og hpgstaude- 
skoger, med varme tprrbakker og mange åpne 
kvite berg av dolomittkalk og marmor. 0ya har 
også et 0rlite sanddyne-landskap der ei åpen 
sandstrand går over i låge dyner med Elymtis 
arenarius (strandrug/strandråg) og videre i frodig 
dynehei på skjellsand. Artstallet er uvanlig h0gt 
for et såpass lite område så langt nord. Benum 
(1937) oppgir c. 330 karplanter i en översikt over 
floraen og vegetasjonen på 0ya. Siden er det 
kommet til flere nye funn, og idag kjenner vi c. 
360 karplanter fra 0ya.

Karls0ya har europeiske nordgrenser for flere 
arter, bl. a. Arenaria serpyllifolia (sand- 
arve/sandnarv), Carex hostiana (engstarr/ängs- 
starr), C. lepidocarpa (nebbstarr/näbbstarr), 
Epipactis helleborine (breiflangre/skogsknipp- 
rot) og Orchis mascula (vårmarihand/sankt Pers 
nycklar). For to av artene, Carex hostiana og 
Orchis mascula, må vi ned til Nordland fylke, 
omtrent 320 km, for å finne nasrmeste lokalitet.

Likevel er 0ya best kjent blant botanikere som 
en orkidélokalitet med 16 registrerte arter: Cha- 
morchis alpina (fjellkurle/dvärgyxne), Coelo
glossum viride (grpnkurle/grönyxne), Coral-

lorhiza trifida (korallrot), Cypripedittm calceolus 
(marisko/guckusko), Dactylorhiza cruenta 
(blodmarihand/blodnycklar), D. fuchsii (skog- 
marihand/skogsnycklar), D. lapponica (lapp- 
marihand/lappnycklar), D. maculata (flekkmari- 
hand/jungfru Marie nycklar), Epipactis atroru- 
bens (raudflangre/purpurknipprot), E. helle
borine, Gymnadenia conopsea (brude- 
spore/brudgran), Leucorchis albida (kvit- 
kurle/vityxne - sannsynligvis ssp. straminea), 
Listera cordata (småtveblad/spindelblomster), 
L. ovata (stortveblad/tvåblad), Orchis mascula 
og Platanthera bifolia (nattfiol/nattviol).

F0r i tida var Karls0ya et av de viktigste sentra 
og kjerkesteder i Troms fylke der den ligger midt 
i leia. Med omlegging av transporten fra sj0 til 
land er den blitt ei bakevje, og på 1960-tallet var 
den truet av avfolking. Jordbruket har imidlertid 
tatt seg opp igjen de sista åra, med positive virk
ninger for befolkningen, men med 0kt trussel 
mot 0yas vegetasjon og flora. Store delar av den 
interessante Lågmyra som går tvers over 0ya er 
allerede gr0ftet og dyrket opp, men resten er 
sikret i en verneplan for myrer i Troms fylke. Det 
er innf0rt geiter på 0ya, og geitetallet 0ker fra år 
til år. Dette gir en mye sterkere og mer destruk
tiv beiting enn de sauene og kyrne som var der 
fra f0r, og dette er den alvorligste trusselen i dag. 
Sist, men ikke minst, er det planer om dolomitt- 
brudd i noen av de floristisk beste områdene.
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Fig 1. Spissen av brakteer hos Dactylorhiza lapponica
(A) , Coeloglossum viride x Dactylorhiza lapponica
(B) og Coeloglossum viride (C). Bemerk tenner i ran
den hos D. lapponica og hybriden, smal braktéspiss 
hos hybriden og Coeloglossum. Alle fra Karls0ya. Fo
to Gunvor Granaas.
Apex of bracts of Dactylorhiza lapponica (A), Coelo
glossum viride x Dactylorhiza lapponica (B), and 
Coeloglossum viride (C). Note the denticulate margin 
of D. lapponica and the hybrid, the narrow apex of the 
hybrid and Coeloglossum. All specimens from Karls- 
0ya.

Sommeren 1978, da jeg arbeidet med vegeta- 
sjonskartlegging av 0ya, st0tte jeg på en for meg 
helt ukjent orkidé på de nevnte sanddynene i 
Sandvika på pstsida av 0ya (UTM-koordinater: 
DC 595 673). Den merkelige orkidéen, som jeg 
bare fant en plante av, sto på den indre delen av 
dyneheia der denne grenser opp til lågurt-bjprke- 
skog og ekstremrikmyr. I dette området finnes 
ellers ei rekke av 0yas orkidéer, bl. a. Coelo
glossum og tre Dactylorhiza, D. fuchsii, D. 
lapponica og D. maculata. Planten har klare 
morfologiske trekk fra. Dactylorhiza: den grunn- 
leggende blomsterformen, sporen, og raudfiolett 
farge i blomsten. De underjordiske delene ble 
ikke gravd opp, naturlig nok. Fem trekk avviker 
fra det vi ellers finner hos 0yas Dactylorhiza: (1) 
bladene er mer breitt elliptiske med markerte 
m0rke nerver på den blågrpnne undersida, (2) 
blomsterstånden er mer grissen, (3) blomstene 
har et brunlig fargeskjaer i enkelte av blomster- 
bladene, (4) sporen er kort og butt, på enkelte 
blomster tykkest i enden, og (5) leppa er smal, 
hengende, og med tre små fliker i spissen. Plan
ten er vist på fig 2B.

De avvikende karakterene peker alle mot Coe
loglossum, og det kan neppe vasre tvil om at 
planten er en hybrid mellom Coeloglossum viride

og en Dactylorhiza. Andre ting som peker i ret
ning av en hybrid er at det bare fantes en plante, 
og at den sto på delvis etablert sanddyne, en 
typisk hybrid-habitat.

Sp0rsmålet er hvilken Dactylorhiza som inn- 
går. Av de artene som kan vasre aktuelle av geo- 
grafiske årsaker har D. incarnata (engmari- 
hand/ängsnycklar) og D. cruenta en helt annen 
bladform, blomstene hos den antatte hybriden er 
stprre enn de vi finner både hos disse og Coelo
glossum, og blomstens braktéer har karakteris- 
tiske små tenner i randen (fig IB) som mangier 
både hos disse og hos Coeloglossum (fig 1C). På 
Karlspya har både D. fuchsii og D. maculata 
svasrt lyse blomster, kvite eller blekt rosa. 
Blomsterfargen hos den antatte hybriden er for 
m0rk til at disse er sannsynlige foreldre, og den 
grisne blomsterstånden og smale leppa er heller 
ikke videre förenlig med disse. Dactylorhiza 
lapponica har derimot en kombinasjon av karak- 
terer som kan forklare morfologien hos den an
tatte hybriden, med en ofte grissen blomster
stånd av forholdsvis store, purpurraude blomster 
med en smal og grunt fliket leppe. Tennene på 
braktéene er en typisk lapponica-karakter (fig 
1A), og pigmentering av braktéene er mer för
enlig med D. lapponica enn med D. fttch- 
sii/maculata. Jeg kan derfor ikke komme til noen 
annen rimelig tolkning enn at planten er hybriden 
Coeloglossum viride X Dactylorhiza lapponica.

Denne hybrid-kombinasjonen er ikke rapportert 
tidligere, men den var egentlig å vente. For det 
fprste synes Coeloglossum kunne hybridisere 
med omtrent alle hovedgruppene innen nordiske 
Dactylorhiza (unntatt D. sambucina - s0ster- 
marihand/Adam och Eva). I nordisk litteratur 
finnes mange rapporter om hybrider mellom 
Coeloglossum og D. maculata, og fra andre deler 
av Nord-Europa angis hybrider med D. fuchsii, 
D. incarnata, D. majalis (kongsmarihand/maj- 
nycklar), D. purpurella (strandmarihand/strand- 
nycklar), muligens også med D. praetermissa 
(stormarihand/englandsnycklar), se Flunt (1975). 
For det andre er Coeloglossum svaert vanlig i 
Nord-Norge og finnes sannsynligvis på de fleste 
lokalitetene for den langt sjeldnereZ). lapponica. 
For det tredje er D. lapponica bortimot vanlig på 
denne delen av Karlspya og har her en av sine 
stprste kjente populasjoner i Skandinavia.

Det er ellers ikke rapportert noen hybrider der 
D. lapponica inngår, men dette skyldes mest

En ny orkidéhybrid 157
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Fig 2. Blomsterstånd hos Dactylorhiza lapponica (A), Coeloglossum viride x Dactylorhiza lapponica (B) og 
Coeloglossum viride (C). Legg merke til den grisne blomsterstånden, blomsterfargen, den korte butte sporen og 
den hengende smale leppa hos hybriden. A og B fra Karls0ya, C (foto: Mats Nettelbladt) fra Vadvetjåkkå i Torne 
lappmark.
Inflorescences of Dactylorhiza lapponica (A), Coeloglossum viride x Dactylorhiza lapponica (B), and Coelo
glossum viride (C). Note the open inflorescence, the colour of the tepals, the short obtuse spur, and the pendulous 
lip of the hybrid. A and B from Karls0ya, C from Vadvetjåkka in Torne lappmark, Sweden.

mangelfullt kjennskap til arten. Antatt hybrid 
med D. maculata ble funnet i 1982 på rikmyr på 
fastlandet 48 km s0r for Karls0ya (Sprlenangen i 
Lyngen kommune, UTM-koordinater: DC 612 
420 - beiegg i TROM).

Dactylorhiza lapponica er i seg sj0l et lite kjent 
og mye omstridt taxon, og den behandles for- 
skjellig i omtrent hver eneste översikt over orki
déer i Norden. Ekstremene representeres av Hy- 
lander (1966) som heit inkluderer den i D. traun- 
steineri (smalmarihand/sumpnycklar) og Lid 
(1974) som gir den status som separat art. Dens 
posisjon i forhold til andre arter i slekta er også 
uklar, sterlig forholdet til den s0r-skandinaviske 
D. pseudocordigera (fjellmarihand/fjällnycklar). 
Egne felterfaringer med begge taxa har f0rt til at 
jeg langt på vei vil rekne dem som tilhprende en 
art, muligens med status som underarter. (I tilfel- 
le har vel navnet D. lapponica prioritet.) Synet 
deles ikke av alle. Nelson (1976) plassererdem til 
forskjellige artsgrupper i slekta, noe også Sahlin 
(1980) gj0r ved å f0re D. lapponica naert opptil 
den vestlige D. praetermissa mens D. pseudo

cordigera antydes plassert na;r D. majalis. Her 
står det mye arbeid igjen, men dette arbeidet må 
gj0res i Skandinavia og bygges på feltanalyser, 
ikke som herbarie-revisjoner i Mellom-Europa.

Materialet av hybriden er deponert i Troms0 
(TROM). Gunvor Granaas, Troms0, takkes for 
fotoarbeid og Anne Elven, Troms0, for feltassi- 
stanse.
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Björken har stor pollenpro
duktion och finns rikligt in
lagrad i torv och bottensedi
ment. T v björkpollen, ca 
2 300 gångers förstoring (foto 
Palynologiska laboratoriet, 
Naturhistoriska riksmuseet), 
nedan hon- och hanhängen 
av björk (foto P. Roland Jo
hansson/N).

Myren berättar
landskapets
historia
Kanske var det en medeltidsbonde på väg hem från sin arbetsdag, som först 
tänkte tanken att det landskap han levde i var statt i förändring. Denna dag 
hade han varit på mossen och brutit torv för vinterns behov. Under arbetet 
hade han plötsligt kört spaden i något hårt som så småningom visade sig vara 
resterna av ett liggande, storvuxet träd med stam, grenar och rötter.

Nu gick han och grunnade på hur i hela friden trädstammen hade hamnat 
djupt nere i hans torvmosse. Hade den allsmäktige Guden placerat trädet här 
redan under Den Första Veckan, eller hade detta träd en gång grönskat på 
samma sätt som träden längs stigen hem? Men hur hade det i så fall hamnat 
nere i torv en?

Den här typen av fynd och funderingar bidrog till i det sammanhanget övertygande bevis för att 
att forma den moderna synen på naturen som ett vårt land en gång sett annorlunda ut. 
system i ständig utveckling. Våra myrar lämnade
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Långsam nedbrytning

I torvmossen eller på sjöbottnen sker nedbryt
ningen mycket långsamt. Där finns gott om döda 
wtxtdelar och annat som mikroorganismerna 
gärna skulle ta sig an och bryta ned, men där är 
ont om syre. Och vid nedbrytningen behövs det 
syre - därför lagras det tillförda materialet upp

utsättas för koncentrerade, starka syror eller ba
ser utan ätt exinet nämnvärt påverkas.

Motståndskraften varierar mellan olika arter.
utan att nämnvärt förändras.

Så om ett träd rasar ner i vattnet eller gyttjan 
efter att ha blåst omkull bäddas det in och kon
serveras. Detsamma kan ske om ett område för- 
sumpas. Finare delar - löv, kvistar och rottrådar 
- löses så småningom upp, men ved och bark blir 
kvar.

En dansk forskare, Japetus Steenstrup, lycka
des redan 1841 med hjälp av fossila trädstammar 
på olika djup i en mosse visa att olika trädslag, 
asp, tall, ek och al, hade invandrat successivt. 
Det skulle dröja åtskilliga decennier innan den 
fulla innebörden av Steenstrups fynd blev klar.

Pollen motståndskraftigt

Ett av de mest motståndskraftiga material som 
existerar i organismvärlden utgör stommen i pol
lenkornens skal, exinet. Många pollenkorn kan

Till en del beror det på att exinets tjocklek varie
rar, men det tycks också finnas kemiska skillna
der.

Pollenregn

När ett pollenkorn sprids och t ex hamnar på 
botten av en sjö bryts cellinnehållet snart ner och 
försvinner. Kvar blir skalet. Detta har kvartär- 
geologerna utnyttjat när de genom s k pollenana
lys följer ändringarna i vårt lands växtlighet och 
klimat sedan den senaste nedisningen.

Under blomningen lämnar växterna ifrån sig 
stora mängder pollen, varav en del hamnar i 
sjöarna. Så småningom sjunker det till botten 
och lagras in bland gyttja, lera och döda växtde
lar. När växtligheten förändras, ändras även 
sammansättningen i detta pollenregn. Lagren av 
pollenskal blir ett växternas eget historiearkiv,
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mycket fylligare än de sporadiskt inlagrade

Mossarnas pollenlager visar inte exakt hur flo
ran i landskapet såg ut vid den tid respektive 
lager byggdes upp. Pollenproduktionen varierar 
kraftigt mellan olika arter, och om man enbart tar 
hänsyn till antalet pollenkorn för respektive art 
får man en helt skev bild av vegetationen.

Utdrag från pollendiagram från sjön Flarken i Väster
götland. Förklaringar som underlättar läsningen: AP

1. NAP nor. arboreal pub 
len (”icke-trädpollen”). BP before present, före nutid 
(1950). Diagram A är konstruerat för att kunna jämfö
ras med prover från andra lokaler, BI—III är lokalt 
anpassade. BI ger en sammanfattning av pollenregnet, 
BII visar trädpollenregnet (obs: vissa högproduktiva 
arters värden justerade), Bill visar det övriga pollen
regnet. I resp arts diagram ansluter den svarta kurvan 
till procenttalen överst, den vita kurvan visar samma 
sak fast i 10 gånger större skala. - Ur Digerfeldt: The 
Flandrian development of Lake Flarken, Lund 1977.

Träden viktigaste pollenproducenterna

De stora pollenproducenterna är i första hand de 
vindpollinerade träden och buskarna - tall, 
björk, al, hassel. Produktionen är ofattbart stor. 
En enda ståndare i ett björkhänge producerar ca 
10 000 pollenkorn. På en tioårs björk blir det 
totalt ca 100 miljoner. Och det är ändå bara en 
dryg fjärdedel av vad en lika gammal tall förmår.

En finsk forskare har räknat ut att en tallskog 
årligen producerar mellan 10 och 80 kg pollen per 
hektar, motsvarande 0,3-2,8 miljarder korn per 
m2. De syd- och mellansvenska granarna lär till
sammans producera 75 000 ton pollen per år - 
det motsvarar virkesbehovet hos en medelstor 
massafabrik!

Insektstransporterat pollen sällsynt

Den andra extremen utgörs av självpollinerade 
arter, där inte ett enda av växtens pollenkorn 
lämnar blomman. Kornen hamnar därför inte 
heller på sjöbottnen och finns följaktligen inte 
inlagrade i några sediment.

Många insektstransporterade pollenslag är 
också sällsynta i pollenproverna. Deras chans att 
hamna i sedimenten är att deras transportör ha
vererar och störtar över något vatten. Det sker 
då och då, men spridningen blir inte lika jämn 
som av vindpollen.

För pollenanalytikern är det i första hand de 
högproduktiva träden som är viktiga. Hittar man
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Pollen av hassel. - Foto Palynologiska laboratoriet, 
Naturhistoriska riksmuseet.

t ex inte granpollen i ett prov, så kan man för
moda att gran inte ingick i områdets flora när det 
aktuella sedimentet avsattes. Saknas däremot 
pollen av någon insektpollinerad växt säger det 
inte så mycket - arten kan ha funnits men inte ha 
kommit med i sedimentet därför att den har låg 
pollenproduktion. Örtpollen är emellertid viktiga 
för att förstå kulturlandskapets förändringar se
dan jordbruket introducerades för 6 000 år se
dan.

Pollen över Atlanten

Men inte ens de högproduktiva arterna kan jäm
föras direkt med varandra. En tall ger som 
nämnts nästan fyra gånger så mycket pollen som 
en björk, och björken måste följaktligen vara 
fyra gånger så vanlig som tallen för att avsätta 
lika mycket pollen i torvprovet. För att ytterliga
re krångla till det producerar dessutom ett fri
stående träd betydligt mera pollen än ett lika 
gammalt träd av samma art inne i skogen.

Det finns fler felkällor. De vindpollinerade 
växternas pollenkorn är så små och lätta att de 
kan transporteras mycket långt. Långt ute på 
Atlanten, hundratals mil från närmaste träd, kan 
man påträffa pollen i luften. Enstaka fynd av 
sådant här lättspritt pollen är därför värdelösa 
eftersom kornen kan härstamma från mycket av
lägsna områden.

Svårt att rekonstruera

Procentvärden för olika nivåer i en gyttje- eller 
torvprofil och för olika arter sammanbinds till ett 
pollendiagram, ett s k relativdiagram. I dia
grammet kan man utläsa hur arternas andel av

pollenregnet har förändrats under århundradena, 
vilka arter som blivit vanligare och vilka som gått 
tillbaka. Genom jämförelser mellan dessa gamla 
prover och nyare prover - som avsatts av en 
vegetation som vi säkert vet sammansättningen 
hos - kan vi ”översätta” pollenprovernas inne
håll till någorlunda säkra bilder av hur landska
pet såg ut när de olika proverna avsattes.

En del av de gamla vegetationstyperna går att 
jämföra med nutida miljöer. Den karga tundran 
när isen just hade dragit sig tillbaka måste ha 
påmint om våra dagars kalfjäll eller alvarmark. 
Andra miljöer, som den blandade ek-alm-lind- 
skog som för 5-6 000 år sedan - en tid då det var 
varmare än nu - dominerade landskapet i Svea- 
och Götaland är det svårare att hitta parallel
ler till idag. Några exakta bilder av hur gångna 
tiders vegetationstyper såg ut kan vi nog aldrig 
få, därtill är spåren alltför suddiga. Växtlighetens 
utvecklingsstadier får, som pollendiagrammen, 
förbli mångtydiga och fantasieggande. Som 
konstverk.

Att läsa
Regelrätt pollenanalys är ett svårt jobb som 
kräver stor erfarenhet, mycket tid och till
gång till avancerade mikroskop. Provtagning
en kräver speciella typer av borrar. Beskriv
ning av metoder och en allmän introduktion i 
ämnet finns i Textbook of pollen analysis 
(Fa;gri/Iversen, Munksgaard 1974). 1 boken 
finns också ett bestämningsschema för pol
len.

Vill man studera färskt pollen kan man an
vända Atlas of airborne pollen grains and 
spores in Northern Europe (Nilsson/Prag- 
lowski/Nilsson, Natur och Kultur 1974) som 
innehåller vackra foton av de vanligaste pol
lenslagen.

En bra översikt av pollenets byggnad och 
utseende ger Siwert Nilsson i artikeln Palyno- 
logi - läran om pollen och sporer i SBT 74: 
393-415 (1980).

En översiktsartikel om pollenanalysens re
sultat, Vegetationsutvecklingen i Norden, har 
skrivits av Björn E. Berglund (Sveriges Natur 
1968). En kortare version finns i Sveriges Na
tur 1983.
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Fårbetade kullar vid Llangollen, Wales. Rik förekomst 
av örnbräken (Pteridium aquilinum) och fingerborgs- 
blomma (Digitalis purpurea) som troligen p g a sin gif
tighet lämnats orörda av kreatur. - Foto: Lars Arvids
son, juli 1982.

ecdyson och ecdysteron. En av de få svampar 
som förekommer på örnbräken är Cryptomycina 
pteridis, en ascomycet (sporsäcksvamp) med av
långa fruktkroppar (Dennis 1978).

Under kritperioden (ca 140 miljoner år sedan), 
innan de blommande växterna hade uppkommit, 
utgjorde ormbunkarna de växtätande grod- och 
kräldjurens föda. Mekanismer som skyddade 
växterna mot betning fick stor betydelse, och 
giftiga ämnen utvecklades hos ormbunkarna. 
Man får se detta som en evolution i växelverkan 
(s k koevolution) mellan djur och ormbunkar.

Effekt på djur

Här följer ett antal exempel på förgiftningssymp
tom.
(1) I England fick grisar en inblandning av 
25-33 % torkat örnbräkenrhizom i sitt foder.

Är örnbräken farlig?
SUZANNE ROTH-TEDENSTIG

Sedan 1800-talet är det känt att örnbräken, 
Pteridium aquilinum, är giftig för betande djur 
(Penberthy 1893, Storrar 1893). Det är framför
allt de unga bladen och rhizomen som är giftiga. I 
England har man funnit att husdjur, främst kor, 
dör av konsumtion av örnbräken. Det uppmärk
sammades också att djur på ett tidigt stadium 
fick blod i urinen (Rosenberger & Heeschen 
1960). Örnbräken betas vid torka i brist på annan 
föda. Du som vill veta mer om örnbräkens bio
logi har mycket att hämta ur Dyer (1979).

Varför så få predatorer och parasiter?
Många ormbunkar äts inte av djur och angrips 
inte av mikroorganismer. Ute i naturen ser man 
mycket sällan örnbräken som är angripen av 
skadeinsekter. Örnbräken innehåller insektdö- 
dande substanser, som t ex de båda hormonerna



164 Suzanne Roth-Tedenstig SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)

Djuren slutade att äta, blev apatiska och många 
dog inom 6 timmar. Vid obduktionen hittade man 
förändringar i hjärtat och andra inre organ 
(Evans m fl 1972).

(2) I samma land konstaterades att blindhet hos 
får också troligen orsakas av örnbräkenförgift- 
ning (Barnett & Watson 1970).
(3) Får och möss som tvångsmatades med örn- 
bräken drabbades av olika typer av cancer, t ex 
blodcancer (leukemi), tumör i levern (hepatom) 
eller magcancer (ventrikelcancer). Den kemiska 
substans som orsakar tumörbildningen är troli
gen shikimi-syra, vilken ingår i flera växters 
ämnesomsättning (Evans & Osman 1974). Be
släktade ämnen finns hos lavar.

(4) Extraktion av örnbräken med kokande vat
ten eller etanol gav ytterligare en giftig substans, 
som vid försök på kreatur gav minskat antal av 
vita blodkroppar (leucopenia) och blodplättar 
(thrombocytopenia) (Evans m fl 1958).

Effekt pä människan

1 Japan äts unga blad av örnbräkenplantor, som 
anses vara en delikatess och där ersätter sparris. 
Då örnbräken kokas frigörs cancerogena ämnen. 
Detta kan vara en av förklaringarna till att japa
nerna har så hög magcancerfrekvens. 1 Wales i 
västra England äter man också blad av örnbrä
ken (Evans 1976, Evans & Mason 1965). Även 
här är frekvensen av magcancer hög.

Du som har observerat svenska sjukdomsfall hos 
kreatur eller andra organismer efter att de ätit

örnbräken ombedes höra av dig till författaren. 
Själv arbetar jag med sydamerikanska ormbun
kar men har stort intresse av de svenska arterna. 
- Adress: Suzanne Roth-Tedenstig, Institutionen 
för systematisk botanik, Carl Skottsbergs Gata 
22,413 19 Göteborg.

Härmed vill jag tacka Lars Arvidsson, som varit till 
stor hjälp genom att läsa manuskriptet.
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Klättens historia och biologi i Sverige
ROGER SVENSSON och MARITA WIGREN

Svensson, R. & Wigren, M. 1983 06 30: Klättens historia och biologi i Sverige. [History and 
biology of Agrostemma githago in Sweden. ] Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190. Stockholm. 
ISSN 0039-646X.
The decrease of Agrostemma githago, formerly a common field weed in Sweden, is 
demonstrated in maps over five Swedish provinces investigated by the authors; the dis
tributions before and after 1960 are compared. The results of experiments on the biology of 
the species are presented. The most important causes for the decrease are: (1) there is no 
mechanism preventing germination in the soil and consequently the species cannot build up 
a seed reserve; (2) it is nowadays easy to keep cereal seed free from Agrostemma seed, (3) 
autogamy restricts the possibilities for genetic change, (4) the species is susceptible to 
herbicides, (5) short seed dormancy, fast and uniform germination, large seeds that are kept 
in the capsule are all typical features of cereals but are not functional with the agricultural 
methods now practised. Since the chances for the species to survive on its own seem very 
small, the main means for preservation are through botanical gardens, seed banks or 
cultivation reserves.
Roger Svensson and Marita Wigren, Institute of Systematic Botany, University of Uppsa
la, P.O. Box 541, S-75I 21 Uppsala, Sweden.

Åkermarken som ogräsbiotop erbjuder idag, på 
grund av t ex täckdikning, ökad mekanisering 
och ändrade brukningsmetoder och växtodlings- 
system, en helt annan livsmiljö än tidigare (se 
Fogelfors 1979). Speciellt utsatta blir ogräsarter 
som har få förekomster i andra biotoper liksom 
arter som är beroende av öppen jord för sin exi
stens.

Människans påverkan av naturen sker numera 
så snabbt att många växter (och djur) inte har 
någon möjlighet att anpassa sig till förändringar
na. Den utarmning som blir följden visar sig bl a i 
en minskad genetisk variation i växtmaterialet. I 
ett längre tidsperspektiv kan växtens genurval ha 
blivit så uttunnat att den inte kan möta nya miljö
förändringar. När arter på några få årtionden 
nästan kan försvinna ur ett lands flora måste man 
bli betänksam. Hur kan detta ske? Frågan kan 
vara svår att enkelt besvara, eftersom kunska
perna om många kulturbundna växters historia, 
utbredning och biologi är ringa. Detta arbete för
söker ge svar på en del av frågorna kring klätten, 
en art som följt människan under hennes fler- 
tusenåriga tid som jordbrukare, men som numera 
är på stark retur.

Metodik

Vi har gjort litteraturstudier för att kartlägga 
klättens invandringshistoria, biologi, kulturhi
storia och tidigare utbredning. Herbariestudier i 
Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg har, 
tillsammans med fältstudier i Östergötland 
(1975), Uppland (1976), Gotland (1977), Öland 
(1978) och Skåne (1981, endast Malmöhus län) 
samt uppgifter från välvilliga botanister, givit 
underlag för utbredningskartor. Med upprepade 
fältstudier på Gotland (1978-1982) samt odlings- 
försök i Uppsala botaniska trädgård och vid 
Lantbruksuniversitetet har delar av artens bio
logi klarlagts.
Utbredning. Klätten är ett typexempel på hur 
svårt det är att få en god bild av en tidigare vanlig 
arts utbredning och tillbakagång med hjälp av 
herbarier och litteratur (jfr Haeupler & Schön
felder 1975). 1 herbarierna finns inte speciellt 
mycket material samlat från den tid arten var 
vanlig, och sedan blev den snabbt så ovanlig att 
det inte fanns något att samla. I litteraturen an
ges den ofta i svepande fraser vara ”allmän” 
eller ”förr vanlig”.
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Artens aktuella utbredning har undersökts dels 
genom kontroll av alla noggrant angivna lokaler 
där klätten setts efter 1960, dels genom invente
ring av geometriskt utvalda gårdar.

För att få en jämn fördelning av dessa gårdar inom de 
inventerade landskapen valdes de på följande sätt. Vi 
utgick från fem punkter på varje topografiskt kartblad, 
utplacerade på de två diagonalerna så att dessa delades 
i fyra lika delar. Den brukade gård som låg närmast 
varje punkt utvaldes. Om flera gårdar var likvärdiga 
fick slumpen avgöra vilken som skulle inventeras. 
Gården fick ligga maximalt 2 km från punkten.

I anslutning till gårdarna inventerades samtliga 
åkrar. Floran undersöktes längs en ca 50 m lång 
sträcka i åkrarnas ytterområden. Dessutom kun
de vi ofta gå in i såddmistor och körspår etc utan 
att trampa ner säden. Eftersom klätten är relativt 
högvuxen kunde förekomst/frånvaro ofta bedö
mas över hela fältet. Mängden bedömdes enligt 
följande skala: enstaka, mindre allmän (<2 plan
tor/m2), allmän (2-20 plantor/m2) och mycket 
allmän (>20 plantor/m2).

Av de inventerade landskapen har Öland och 
Gotland speciellt intresse, då där dröjt sig kvar 
många annars ovanliga ogräsarter. I dessa land
skap sökte vi därför extra intensivt efter klätten, 
även på lokaler som inte var uppgivna tidigare 
eller var uttagna enligt ovanstående.

Vid inventering av en utsädesbunden art är det 
viktigt att resultat från endast ett år redovisas. 
Eftersom klätten följer utsädet från åker till åker 
kan en mångårig inventering ge en svärm av 
prickar som egentligen härrör från en enda 
spridningskälla.
Blomantal och frösättning. För att få en upp
fattning om bl a antalet blommor hos klättplantor 
som växer på åkermark pressades material från 
Gotland för mätningar och beräkningar. Vid en 
åker med klättförekomst samlades de först på
träffade exemplaren in. Material till ett eller flera 
ark togs, beroende på beståndens storlek. In
samlingarna gjordes mellan 12 juli och 13 augusti 
olika år, vilket är så sent på vegetationsperioden 
att karaktärer som höjd, förgrening och bloman
tal i stort sett är färdigutvecklade.

För att studera om blomantal och frösättning 
är beroende av tätheten på beståndet undersök
tes samtliga klättplantor på två ytor om 0,25 m2 i 
en rågåker på Gotland. Rågens täthet var 650 
strån/m2 medan klättbeståndens täthet var 28 
resp 252 plantor/m2. Någon kanteffekt förelåg 
inte.

Namngivning

Det vetenskapliga släktnamnet Agrostemma, 
som Linné var den första att använda, kommer 
av grekiskans agros = fält och stemma = krans, 
krona (Odhner 1965). Artepitetet githago är en 
omskrivning av Nigella, ett botaniskt namn som 
i äldre tider användes på många olika ogräsarter. 
En förteckning över äldre namn på klätten finns 
t ex hos Lyttkens (1904-1915).

Namnet klätt, som är det vedertagna svenska 
namnet, anses vara det samma som klint (vilket 
ursprungligen betyder knöl eller klippa), släkt 
med latinets ord för glans, ollon. Klätt kan även 
tydas som släkt med latinets gluten, grekiskans 
glia, vilket betyder lim, klister (Odhner 1965), 
Denna tolkning grundar sig troligen på frönas 
höga limhalt.

Att klätten varit en växt som människorna var 
angelägna att känna igen, vare sig det rört sig om 
att utnyttja eller utrota den, kan man utläsa av de 
många lokala namn den fått. Linné nämner 
åkerklätt och rödklint. Andra tidiga namn var 
klint, svartklint (Palmstruch m 11 1802-25),
åkerklint, kornblomma, kornros (Fries 1880), 
kornnejlika (Bolin 1912), dudrakorn, svart 
kummin, röd kornblomma och bondnejlika 
(Lyttkens 1904-1915). Olika namn har använts i 
olika landskap. I Blekinge har den kallats råg
blomma, i Dalsland rödklätt eller åkerros, i Små
land klint, i Östergötland oxögon (Henriksson 
1923) och på Gotland slätt, vilket fortfarande 
används på en del håll.

Nytta och skada

Klätten omnämns i svensk litteratur först på 
1400-talet i manuskript från Vadstena kloster 
över växter tjänliga till läkemedel, kryddor eller 
färgämnen. 1 en serie tidiga läke- och örtaböcker 
uppgavs den ha god effekt som urindrivande me
del och mot lepra (spetälska): ”För spytelska sot 
blanda liinfrö oc klint .. . oc smör uppå, ted 
läker” (Lyttkens 1904-1915).

Sambandet mellan klätt och lepra har förkla
rats av Godwin (1956) och Lindemark (1963). 
Klätten har inte några läkande egenskaper, tvärt 
om. Den höga saponinhalten i fröna ger en bi
njureskada som är en förutsättning för leprain- 
fektion och kan förvärra sjukdomen hos den som 
redan har angripits. Leprans tillbakagång både i 
Sverige och på Island kan till och med förklaras
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Fig I A. Klättens enda kända mer eller mindre naturliga 
förekomst i Sverige är i sandbranterna vid Kåseberga i 
Skåne, här med fiskeläget i bakgrunden. På grund av 
jordflytning sluter sig inte vegetationen och klätten får 
härigenom en chans att fortleva.
Corn cockle in more or less natural vegetation on steep 
sand slopes at Kåseberga in Skåne. Due to the soil 
erosion over-growing of the slopes is prevented and the 
corn cockle has a fair chance to compete with other 
species.

Fig IB. Fårbetad träda på strandnära klapperstensåker 
på Fårö med enstaka kvarvarande klättplantor året 
efter att klättblandad råg odlats. Planttätheten ger inga 
större förhoppningar om klättens fortlevnad av egen 
kraft på denna åker.
Sheep-grazed fallow field on Fårö, Gotland, the year 
after corn cockle infested rye has been cultivated. Too 
few corn cockle plants are left to ensure the survival of 
the species on its own.

J
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Fig 2. Klättens utbredning i Östergötland 1975 (A), Uppland 1976 (B), Gotland 1977 (C), Öland 1978 (D) och 
Malmöhus län i Skåne 1981 (E), grundat på litteratur- och herbarieuppgifter samt inventeringsresultat vid angivna 
tillfällen.
Known distribution of the corn cockle in Östergötland 1975 (A), Uppland 1976 (B), Gotland 1977 (C), Öland 1978 
(D) and the county of Malmöhus in Skåne 1981 (E) based on documented finds and inventory results.
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av klättens minskning (Lindemark 1963, 
Br0ndegaard 1980).

Klättens rot angavs som ett utmärkt blodstil
lande medel vid näsblod: ”Tag roten i munnen 
under tungan” (Paulli 1648). Så sent som på 
1960-talet uppgavs att man odlade klätten som 
medicinalväxt i USA (Spencer 1968). Ur fröna 
fick man en medicin mot ”oförmåga att röra sig 
(paralysis) och inflammation i magen (gastritis)”. 
På 1970-talet hade dock denna odling upphört 
utom i homeopatiskt syfte (Grieve 1976). Flera 
exempel på klättens användning som medicin 
finns t ex hos Brpndegaard (1978-1980).

Klätten kunde även användas i andra syften: 
”Uprök honom med rötterna, och när the be- 
gygna wekna, så gör af them en krantz och om- 
giorda med honom träd, så behålla the sin frucht 
till rättan tid och förfalna icke” (Linné 1725).

I Danmark har klätten odlats för att fröna ger

ett tvättmedel som gör ull vitt och rent. På Fyn 
odlades den ännu omkring 1830 och fröna kosta
de då 2 riksdaler skäppan (36,6 1). Man vet att 
tvättmedel av klättfrön användes så sent som 
1870 (Br0ndegaard 1980).

I Sibirien odlades före första världskriget en 
speciellt storfröig form av klätten som på grund 
av frönas höga halt av stärkelse, upp till 80 % av 
torrvikten, användes till alkoholframställning 
(Ropp 1914). I Sverige ansågs säd med klättfrön 
ge ymnigare brännvin (Bergmark 1970).

Fröna ansågs dryga ut mjölet: ”Frön med sä
den inmängde ätas uti bröd” (Linné 1749), 
”Skånske slättbonden anser att den råg där klätt 
ingår är den drygaste” (Retzius 1806). Mjöl med 
inblandning av klätt blev dock klimpigt, mörkt, 
bittert och brännande (Harz 1885, Korsmo 1926, 
Ascherson & Graebner 1929) och gav ett tungt 
bröd med dålig smak (Nyman 1867), som kunde
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”förgifta människan och orsaka illamående” 
(Henriksson 1923).

Det har främst varit fröna som spelat en roll 
för människorna, antingen positiv eller negativ. 
Klättens frön innehåller ca 7 % saponin, kallat 
agrostemmasapotoxin, agrostemmin eller githa- 
gin, vars kemiska formel det råder delade me
ningar om (C32H54OH, Pabst 1880-1898; 
2(Ci7H280ii), Esser 1910; C27H28OH, Komarov 
1970). Saponinet resorberas i tarmväggen och 
kan förorsaka sönderdelning av de röda blod
kropparna, förlamning i det centrala nervsyste
met och skador på njurarna (Bergmark 1970). 
Följden av förgiftningen blir huvudvärk, oro, 
ångest, svaghet i musklerna och delirier (Wigan- 
der 1969), illamående, kräkningar och magkatarr 
(Hagemann 1903).

1 litteraturen finns många rapporter som be
kräftar saponinets giftighet. Förgiftningar har 
skett när klättfrön ingått i för stor mängd i korn 
som använts som kaffesurrogat, eftersom röst
ningen inte påverkar giftet (Esser 1910). Bland 
djuren är fåglar särskilt känsliga. Detta framgår 
av flera vittnesmål om hur hela höns- och ank- 
flockar dödats av foder där klättfrö ingått (Jessen 
& Lind 1923, Brpndegaard 1980). Större djur 
påverkas inte lika kraftigt av saponinet. Svin kan 
äta foder med upp till 70 % klättfrö utan att må 
illa (Kornauth & Arche 1892). Kor kan till och 
med öka mjölkmängden om de får klättblandat 
foder, men det går inte att göra smör av mjölken 
(Hansen 1903). En sammanfattning av försök 
som gjorts med utfodring med klättblandat foder 
finns hos Hagemann (1903).

Ursprung och invandring

Klättens ursprung finns troligen att söka i östra 
medelhavsområdet, t ex Grekland och Turkiet. 
En av anledningarna till detta antagande är dess 
groningsbiologi, som nära anknyter till andra 
mediterrana nejlikväxters (Thompson 1973a). 
Från ursprungsområdet har den spritt sig med 
säd till alla sädesodlande länder i Europa, Asien 
och Amerika (Suominen 1979, Korsmo m fl 
1981) och det är tveksamt om det fortfarande 
finns några ursprungliga populationer. I Europa 
förekommer den endast kulturspridd (Hellwig 
1886, Buchli 1936). Att klätten är införd i vår 
flora visar sig bl a genom att den är helt beroende 
av människans brukning av jorden (Fries 1886).

Invandringen skedde troligen redan vid sädes-

Tabell 1. Förhistoriska fröfynd av klätt.
Finds of corn cockle seeds from prehistoric time ac
cording to Hjelmqvist 1955 (1), Helbaek 1954 (2), Jes
sen & Lind 1923 (2, 5), Jessen 1954 (3), Schulz 1915 (3), 
Godwin 1956 (4), Thompson 1973a (6) and Schultze- 
Motel & Kruse 1965 (7).
Land /country Tidsepok/time epoch

Sverige^ Järnålder, 400 f Kr—1050 e Kr
Danmark^ Romersk och yngre järnålder, 0—1050 e Kr
Tyskland^ Neolitisk tid, bronsålder och Hallstadttid, 

5500—500 f Kr
England^ Romersk järnålder, 0—400 e Kr
Ungern^ Sten- och bronsålder, 5500—500 f Kr
Schweiz^ Yngre stenålder, 4000—2000 f Kr
Tjeckoslovakien^ Bronsålder, 2000—700 f Kr

odlingens början, ca 2 500 år f Kr. Men de äldsta 
fynden av klätt vid svenska utgrävningar här
stammar från järnåldern, någon gång 400-1050 
e Kr (från Skåne, Hjelmqvist 1955, 1963). Lik
nande fynd har gjorts i andra länder, se tabell 1. 
Vid flertalet fynd har klättfröna legat bland 
sädeskorn och några har ansett att klätten under 
bronsåldern mer eller mindre medvetet odlades 
tillsammans med säden (Schultze-Motel & Kruse 
1965).

Utvecklingen i Sverige från medeltiden

Klätten kom troligen in i landet med vårsäd 
(Hjelmqvist 1963), men blev efterhand vanligare 
som höstsädesogräs. Bland de ogräsfrön som 
återfunnits vid medeltidsutgrävningar är klätten 
vanligast, både i vår- och höstsäd (Hjelmqvist 
1963, 1968), och ett ordspråk från den tiden ly
der: ”Klint växir opta äpte hwete sädh” (Klätt 
växer ofta efter vete, Fries 1904).

I halländskt korn från 1500-talet och skånsk 
råg från 1600-talet har man funnit rikligt med 
klättfrön (Hjelmqvist 1972a, b). Ett annat belägg 
för hur vanlig klätten var på 1600-talet ges av två 
fynd från 30-åriga kriget av s k svenskråg, skänkt 
av svenskarna till Neisse i Tyskland på 1640-talet 
på grund av den svåra hungersnöd som rådde i 
den av svenskarna ockuperade staden. 1 ett prov 
på ett kilo av denna råg fanns 900 klättfrön 
(Wittmack 1888).

Under 1700-talet var klätten också mycket 
vanlig, ”i Småland besynnerligen” (Linné 1751); 
”et ibland Skånes svåraste ogräs i rågåkrar. Dess 
frön går varken genom Kastning, Harpa eller Såll 
få bort ur rågen” (Retzius 1776); ”ibland rågen 
allmän” (Hoffberg 1792). Även på 1800-talet 
uppges att ”Agrostemma hör till de svårare
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Tabell 2. Förekomsten av klätt i fem inventerade landskap. Inventeringsresultat/antal undersökta lokaler.
Occurrence of corn cockle in five Swedish provinces. Number of localities found/number of investigated 
localities. (Five farms per topographic map sheet were investigated, selected according to a fixed pattern.)

Land skap/Provinces

Inventeringsår/Inventory year

Ö-götland
1975

Uppland
1976

Gotland
1977

Öland
1978

Skåne
1981

Antal fynd/antal utvalda lokaler 
Number of finds/number of selected localities

0/94 0/109 0/32 4/17 0/39

Antal återfynd/antal givna lokaler 
Ålumber of re finds/number of given 
after I960

efter 1960 
localities

0/2 0/2 5/17 5/34 3/33

ogräsen, i hela Sverige, främst i råg, men även i 
vete och eventuellt i korn” (Lyttkens 1885). Den 
kunde även förekomma som förorening bland 
storfröiga foderväxter (Burchard 1900).

Att klätten höll sig så stabil från medeltiden 
och framåt kan kanske förklaras med ett citat 
från Eskeröd (1973): ”Efter medeltiden hände 
inget för jordbrukets del, utom vissa rationalise- 
ringstendenser under 1700-talets senare del, 
förrän vid 1800-talets mitt då enskifte och laga 
skifte undanröjde inägosplittringen och nya red
skap tillverkades vid allt flera bruk och verkstä
der”.

Tillbakagången under 1900-talet

Fortfarande i början av 1900-talet var klätten 
vanlig i höstsäd över hela landet utom i Norr
land, dock ”sällan så ymnig att den förkväver 
säden eller gör större intrång på sädesplantornas 
utrymme. Fröna sitta inneslutna i kapslar och 
falla ej av på åkern, utan följa med säden till 
logen, och äro på grund av sin betydande storlek 
mycket svåra att frånskilja ur sädesvaran, om 
man ej äger triör att tillgå” (Bolin 1912). Trioren 
var en rensningsmaskin, där frön av olika stor
lek, vikt och utseende kunde skiljas från var
andra med mycket större noggrannhet än med 
tidigare sädesrensningsmaskiner, såsom fläkt- 
vannor och kastmaskiner (Arrhenius 1904). Till
komsten av trioren inledde en ny epok i ogräsbe
kämpningen. Klättfröna kunde med lätthet ren
sas bort (Bolin 1922). Genom detta och ett ratio
nellare jordbruk blev klätten snabbt sällsyntare 
(Flård av Segerstad 1924). Statens Centrala Frö- 
kontrollanstalt, som fram till 1931 räknade den 
som ett av de svåraste ogräsen bland råg och 
vicker (vid sidan av blåklint och råglosta), tog 
bort klätten ur sina undersökningar 1932 på 
grund av att den hade blivit allt mer ovanlig.

Tillbakagången i andra länder

Klätten är i avtagande eller borta i samtliga nor
diska länder. Från Danmark beskrivs en stadig 
tillbakagång alltsedan ägoskiftenas genomföran
de (Jessen & Lind 1923), och den är nu utdöende 
eller försvunnen (Thorup 1961, Löjtnant & Wor- 
s0e 1977, Br0ndegaard 1980).

I Norge var den ännu på 1910-talet allmän 
(Lagerberg 1956), men har senare ansetts vara 
kvar endast i Ostlandet (Hoffstad 1957).

I Finland, där klätten varit ett etablerat ogräs 
endast i sydvästra delen, började tillbakagången 
på 1930-talet. Fram till 1960 förekom enstaka 
exemplar i importerad rysk säd och på ruderat- 
platser, men efter 1970 finns inga rapporter om 
fynd (Suominen 1977, 1979).

Även i andra europeiska länder försvinner 
klätten. I England var den tidigare ett av de 
vanligaste ogräsen, men har sedan 1920-talet 
minskat och redan 1940 var den sällsynt (Salis
bury 1961, Perring 1974). Tillbakagången beror 
troligen på utsädesrensningen, men orsaken kan 
även vara att rågen blivit ett sällsynt sädesslag i 
England (Godwin 1956, Harper & Gajic 1961). 
Klätten är ju nära knuten till denna gröda.

Samma tillbakagång har skett i Tyskland 
(Wehsarg 1954), där den numera anses vara ut
rotningshotad (Haeupler & Schönfelder 1975, 
Schumacher 1980).

I öst- och sydeuropa verkar det dock som om 
klätten fortfarande är ett vanligt ogräs i åkrarna, 
åtminstone traktvis (Polunin & Huxley 1965, 
Komarov 1970, Polunin 1980).

Aktuell utbredning i Sverige

Klätten har förekommit från Skåne och åtmins
tone sporadiskt ända upp i norra Sverige, men 
kan numera med säkerhet endast ses på Gotland,
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Fig 3. Frövariationen hos europeiskt och svenskt frömaterial. A-J är slumpmässigt uttagna prov. K och L visar 
maximi- och minimistorleken. M är frön från en kapsel.
The seed variation within European and Swedish material. A-J show randomly selected samples. K and L show 
the maximum and minimum sizes of two Swedish populations. M show the seed variation within one capsule. — 
Seed provenances: A Halle. B Köpenhamn. C Brno. D Liége. E Gotland, Fårö. F Gotland, Stenkyrka. G 
Gotland, Eksta. H Gotland, Eksta. I Öland, Sandby. J Skåne, Valleberga. K Gotland, Fårö. L Gotland, Fårö. M 
Uppland, Uppsala.

Öland och i södra Skåne. I Skåne finns den enda 
kända svenska lokal där klätten naturaliserats: 
sandbranter där vegetationen på grund av jord- 
flytning inte sluter sig så snabbt (fig I A).

Resultatet av inventeringarna i de fem land
skapen redovisas i tabell 2. Endast på Öland 
förekom klätten på någon av de geometriskt ut
valda lokalerna, vilket visar hur sällsynt den bli
vit. Det är slående att den saknades även på 
relativt nyligen rapporterade lokaler. Endast i ett 
fall återfanns den på en lokal från 1960-talet och 
det var lokalen vid Kåseberga i Skåne, där den 
naturaliserats. Elärifrån rapporterades den första 
gången 1965.1 övrigt var äldsta lokaluppgift, som 
ledde till återfynd, från 1972 (två lokaler på 
Öland).

1 fig 2 visas förekomsten av klätt före och efter 
1960 i de fem undersökta landskapen.

Fröet

Klättens frön är svartbruna, rundat och oregel
bundet pyramidformade, med mer eller mindre 
tydliga papiller på ytan. För detaljerad fröbe
skrivning se Berggren (1981).

Fröstorleken påverkas av flera faktorer, som 
konkurrens (Harper & Gajic 1961), tidpunkt för 
frömognaden (fig 13) och proveniens. Storleken 
hos frön från olika europeiska områden varierar 
en hel del, både mellan olika populationer och 
inom en population (fig 3). Tusenfrövikten kan 
t ex variera mellan 7 och 10 gram i skånskt ma
terial och mellan 16 och 17 gram i jugoslaviskt 
material (Thompson 1973b). I engelskt material 
uppges upp till 20 gram per tusen frön (Salisbury 
1961), Hammer m fl (1982) anger upp till 25 
gram, och i materialet från Gotland varierade 
tusenfrövikten mellan 4 och 11 gram.

Frövikten för råg var på 1600-talet ca 20 gram 
per tusen frön, och på 1800-talet ca 22 gram 
(Wittmack 1888). En vanlig höstrågsort på Got
land idag är Petkus, vars tusenfrövikt ligger runt 
32 gram. Tidigare var alltså skillnaden i storlek 
mellan klättfröna och rågkornen inte så stor, vil
ket medförde svårigheter vid rensningen av ut
sädet. Idag är fröstorleksskillnaden större och 
frörensningsmetoderna så förfinade att klätt
fröna rensas bort och utsädet blir tämligen ogräs
fritt.

Innan den moderna växtförädlingen slog ige-
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Tabell 3. Fröålderns betydelse för klättens gronings- 
förmåga. Lagring har skett vid rumstemperatur. Färs
ka fröns groning prövades på omogna vita frön och 
mogna svarta frön.
Influence of the seed age upon the germination of the 
corn cockle. The seeds were stored at room tempera
ture. The germination of fresh seeds was controlled on 
unripe white seeds and ripe black seeds.
Fröålder, år Fältförsök Petriskål (20UC)
Seed age, gears Field experiment 

%
Petri dish (20°C)

%

0 (omogna/unripe) 75

0 (mogna/ripe) 100

0,5 100

1 56

1,5 96

2 52

2,5 92

5 22

nom under 1900-talet hade ogräs och gröda ut
vecklats sida vid sida under åtminstone 4 000 år i 
vårt land. Eftersom förändringarna var små och 
långsamma hade klätten då möjlighet att hinna 
anpassa sig till grödorna, exempelvis i fröstorlek. 
Enligt Hammer m fl (1982) kan artens olika va- 
rieteter ses som anpassning till olika grödor, som 
lin, råg och vete. Idag är det däremot mycket 
svårt för ogräsen att hinna med utvecklingen, då 
sädessorterna nu genom växtförädlingen genom
går relativt stora förändringar på kort tid.

Groning

Klättens groningsbiologi tycks ha förändrats 
mycket lite sedan arten började sprida sig från 
östra medelhavsområdet (Thompson 1973a). 
Olika europeiska populationer, som varit åtskil
da under lång tid och som utvecklat fysiologiska 
raser är fortfarande likartade vad beträffar gro- 
ningen (Thompson 1971, 1973b). Vissa inslag i 
denna ”mediterrana groningsstrategi” passar 
bra för ett ogräs. Det gäller t ex snabb groning 
vid låg temperatur, enhetlig och total groning 
samt kort eftermognadsperiod. Allt detta är ty
piska kulturväxtegenskaper.

Klättfrönas grobarhet avtar med stigande ålder 
(tabell 3). Direkt efter förmognaden är gronings- 
perioden utdragen, medan frön som lagrats torrt 
under vintern gror snabbt (tabell 4). Vid försök 
med färska mogna frön började groningen unge-

Tabell 4. Fröålderns betydelse för groningsperioden, 
kontrollerad i petriskål vid rumstemperatur. Fröna har 
lagrats vid rumstemperatur.
Influence of the seed age upon the germination period, 
controlled in petri dishes at room temperature. The 
seeds were stored at room temperature.
Fröålder Groningens 

dagar eftei
början och slut, antal 

r sådd
Groningsprocent

Seed age Beginning and ending of germination, 
number of days after Bowing

Germination per cent

Färska, omogna 
Fresh, unripe

13 - 150 76

Färska, mogna 
Fresh, ripe

11 - 175 85

Lagrade ett år
Stored one year

4-11 90

far en vecka efter sådd och inom 1 1/2 månad 
hade 75 % grott, inom 1/2 år ca 85 %. Efter ett 
års torr lagring grodde fröna efter 3-4 dygn och 
inom två veckor hade upp till 100 % grott. Att 
fröna gror bättre om de förvaras torrt under vin
tern och sås på våren, än om de sås direkt efter 
skörd på hösten, har observerats av t ex Chreb- 
tow (1909), som erhöll ca 30 % groning på hösten 
mot 100% på våren. Enligt Muenscher (1955) 
har torrt förvarade frön redan efter två veckor 
samma groningsförmåga som efter 4-5 månaders 
torr förvaring.

Frövilan beror på groningshämningar hos em
bryot, och dessa övervinns genom eftermognad. 
Optimal eftermognad sker vid en vattenhalt av 
9-15 %, vid lägre halt fördröjs processen medan 
högre vattenhalt helt förhindrar eftermognaden 
(Hübel 1966). Om eftermognaden förhindras, 
minskar grobarheten (Borriss & Arndt 1956).

Temperaturen har betydelse för groningen. 
Steinbauer & Grigsby (1957), som har undersökt 
groningen hos frön 6 dagar efter skörd, har funnit 
att ingen groning sker vid 5°C, medan ca 100 % 
gror vid 10-20°C och 97 % vid 25°C. Enligt 
Thompson (1973a) är dock minimi- och maximi
temperaturen för groning olika hos olika euro
peiska klättpopulationer. Dessutom har han visat 
att frön som förvarats torrt och frön som utsatts 
för fukt gror mycket olika, varför han finner an
ledning att anta att en liten del av höstsådda frön 
kan förbli vilande under vintern. Vi har gjort 
försök med sådd vid onormalt sen årstid, var
annan vecka under oktober och november. 
Thompsons antagande visade sig då vara riktigt. 
Höstgroningen avtog successivt, för att helt 
utebli vid sådd i mitten av november. Frön sådda 
i början och mitten av november grodde till viss 
del under våren. De plantor som grodde sent på
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Fig 4. Sådjupets betydelse för klättens uppkomst.
The effect of the sowing depth upon the appearance of 
the corn cockle.

hösten hann bara bilda små rosetter och de flesta 
utvintrade (tabell 5).

Vid torr lagring kan klättfrön bibehålla gro- 
ningsförmågan upp till 8 år (Jessen & Lind 1923), 
även om den successivt avtar (tabell 3); tio år 
gammalt frö har knappast någon grobarhet kvar 
(Hecker m fl 1977). Denna groningsminskning 
med ökande fröålder kan orsakas av reducerad 
proteinsyntes i embryot (Hecker m fl 1977).

1 jord kan dock inte fröna lagras utan att gro. 
Vi har tom funnit att frön som grävdes ner till 
60 cm djup var grodda inom ett halvår. Det inne
bär till exempel att klättfrön inte kan överleva ett

års träda i jorden för att gro på hösten när åkern 
besås med säd. De kommer i stället att gro redan 
på våren och om trädan harvas regelbundet har 
de ingen större chans att klara sig varvid hela 
plantbeståndet liksom fröreserven slås ut.

Eftersom klätten förr var ett så vanligt åker
ogräs, trodde många att den fördes ut på åkern 
tillsammans med stallgödseln. Detta var dock ej 
fallet. Försök har gjorts med förvaring av klätt
frön i gödsel och vatten och där förlorar fröna 
snabbt sin grobarhet. 1 gödsel sjunker grobarhe
ten till hälften efter ca 10 dagar och är borta efter 
20-30 dagar (Wehsarg 1918). Samma sak gäller 
om fröna lagras i gödselvatten (Korsmo 1925). 
Får fröna passera tarmkanalen på kor, får eller 
höns, minskar grobarheten drastiskt eller för
svinner helt (Jessen & Lind 1923, Fogelfors 
1971, Kempski 1906).

Frönas egenskap att behålla grobarheten vid 
flera års torr lagring, vilket kanske är en ur
sprunglig anpassning till det mediterrana halv- 
ökenklimatet, har passat väl in i klättens roll som 
åkerogräs. Den kan mycket väl klara av lagring 
t ex i sädesmagasin. Den har därför inte haft 
något behov av att utveckla en groningsbiologi 
där fröna skulle kunna överleva i jord, varför 
arten snabbt försvinner om inga frön tillförs åker
jorden med utsädet.

Jordmånen anges spela viss roll för groning 
och plantutveckling. Enligt Chepil (1946) gror 
klätt bäst i lerjord och enligt Buchli (1936) är ett 
lerinnehåll på 25-35 % lämpligast. Även om klät
ten förekommit på alla slags jordar (Bornemann 
1920, Brenchley 1911, 1912, 1913), har den 
främst iakttagits på lerjordar (Hanf 1968), inte så 
ofta på sandjord (Jessen & Lind 1923).

Även jordens pH anges kunna spela roll för

Tabell 5. Sådatums betydelse för klättens utveckling. Medeltemperatur (mätt klockan 07.00) under 14 dagar efter 
varje sådd anges.
Influence of the time of sowing upon the development of the corn cockle. Mean temperature (measured at 07.00) 
during 14 days after each sowing date are given.

Sådatum
Date of 
sowing

Temperatur
Temperature

°c

Höstgroning
Autumn ger
mination 

%

Övervintring
Overwintering

%

Vårgroning
Spring ger
mination 

%

Knoppar
Buds

Blommor
Flowers

Mogna
Ripe

i frön
seeds

6/10 1977 + 5,6 92 92 0 11/6 1978 21/6 1978 10/8 1978

20/10 1977 + 8,0 80 20 0 21/6 1978 1/7 1978 17/8 1978

4/11 1977 + 4,4 12 0 4 1/7 1978 7/7 1978 29/8 1978

18/11 1977 - 3,3 0 0 24 7/7 1978 14/7 1978 29/8 1978
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klätten. Enligt Buchli (1936) och Brenchley 
(1911, 1912, 1913) är den basiklin, i vissa områ
den bunden till kalk, medan Ferdinandsen (1918) 
misstänker att den är acidoklin.

Då fröna verkar kunna gro på hur stort jord
djup som helst men grodden givetvis inte kan 
tränga upp genom ett alltför tjockt jordlager mås
te sådjupet spela stor roll. Vid sådd på 0,2-4 cm 
djup i sand kom ca 100 % av plantorna upp. Vid 
5 cm sådjup nådde endast ca 25 % upp till mark
ytan och vid 6,5 cm sådjup kunde ingen grodd 
tränga upp (fig 4). När täckmaterialet i stället 
bestod av torv eller sandblandad torv, kunde 
32 % av groddarna tränga upp även vid 10 cm 
sådjup. Vid ett liknande försök, där täckmateria
let var jord, kunde groddarna tränga upp från 8 
cm djup (Korsmo 1925, fig 4). Det betyder att 
klättens groddar har god möjlighet att snabbt nå 
markytan på åkern, där normalt myllningsdjup 
vid sådd med såmaskin är 3-5 cm. Vid större 
djup tar det längre tid för groddarna att nå 
markytan (fig 5).

Plantutveckling

Efter groningen bildar klätten ett förstärknings- 
stadium i form av en rosett. Vid höstgroning 
avstannar rosetternas tillväxt under senhösten 
och ingen tillväxt sker under vintern. Förmågan 
till övervintring beror mycket på rosetternas 
storlek. Vi har noterat 0-100 % övervintring i 
botaniska trädgården. På våren genomgår roset
terna ytterligare ca två veckors förstärkning in-

sådjup
sowing depth

. cm

dagar efter sådd 
days after sowing

Fig 5. Sådjupets betydelse för klättens uppkomstpe
riod.
The effect of the sowing depth upon the appearance 
period of the corn cockle.

nan de börjar sin längdtillväxt. Vårgrodda plan- 
tor har ett kortare förstärkningsstadium innan de 
skjuter skott (fig 6).

I fig 7 redovisas utvecklingen av några morfo
logiska karaktärer hos klätt som växt ”naturligt” 
i konkurrens med grödan, främst i höstråg. Den 
var relativt lågvuxen (fig 7A), vanligen mellan 10 
och 60 cm hög, dvs betydligt lägre än säden 
som ofta var meterhög. Det var ingen större 
skillnad om klätten var vårgrodd och växte i

1982
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□ Groning
Germination

□ Rosettillväxt 
Rosette growth

Skot tillväxt P77] Blommor p-rq Mogna frön
Stalk growth ^ Flowers ^ Ripe seeds

inn Knoppar i—1 Omogna frön i—i Vintervila
Buds Ö Unripe seeds *—' Winter rest

Fig 6. Utvecklingen hos höst- och vårsådd klätt 1981-1982. Medelindivid av tio plantor.
The development of corn cockle sown in the autumn 1981 and in the spring 1982. Mean specimen of ten studied 
plants.
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125
planthöjd
plant height

Fig 7. Storleksförhållanden hos slumpvis utval
da klättplantor i sädesbestånd på Gotland 
1977-1981 (Råg och vete 26-38 åkrar, korn 3 
åkrar). - A: Höjd (mätt på 225 plantor). - B: 
Antal grenar av första ordningen (225 plantor). 
- C: Maximala grenordningen (223 plantor). - 
D: Antal blommor (335 plantor). - m: medel
värde.
The variation of some morphological 
characters within randomly selected corn 
cockle plants growing in cereal stands on Got
land 1977-1981 (rye and wheat 26-38 localities, 
barley 3 localities). - A: Height (225 plants). - 
B: Number of branches of the first order (225 
plants). - C: The maximum order of branching 
(223 plants). - D: Number of flowers per 
specimen (335 plants). - m: mean value.

O
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korn. Många plantor var ogrenade, speciellt de 
vårgrodda (fig 7B). Både beträffande höjd och 
förgrening förekom det stor spridning i materia
let. Förgreningsgraden var relativt låg (fig 7C). 
Cirka 85 % av plantmaterialet nådde som mest 
2a grenordningen, vilket ofta innebar att enbart 
toppgrenarna var förgrenade. Detta medförde att 
blomantalet var relativt lågt (fig 7D), i medeltal 5 
blommor per planta. 50 % av plantorna hade

mellan 0 och 2 blommor per individ och 90 % 
mellan 0 och 10 blommor. Enstaka exemplar ha
de dock betydligt högre blomproduktion. Varia
tion mellan 0 och 40 blommor per individ i fält 
uppges av Harper & Gajic (1961). En klar skill
nad förelåg mellan höst- och vårgrodda plantor. 1 
korn bildade klätten vanligen högst 2 blommor 
per individ.

Av ovanstående framgår att klätten är en plas-
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tisk art. När den växer på näringsfattig jord eller 
vid stark konkurrens kan den bilda små spensliga 
individ med i bästa fall en blomma medan den i 
fritt näringsrikt läge kan utveckla drygt meterhö
ga exemplar med mer än 50 blommor. Sådan 
plasticitet är vanlig hos många ogräsarter (jfr 
Svensson & Wigren 1982).

Blomning och pollinering

Vid odling i Uppsala botaniska trädgård började 
höstgrodda plantor blomma under juni månad. 
Blomningen skedde med viss variation uppifrån 
och ner (fig 8). Varje blomma var öppen minst 24 
timmar (fig 9). Om pollinering och befruktning 
förhindrades (t ex genom att märket togs bort) 
kunde blomningen utsträckas till 4-6 dygn, be
roende på väderleken. Vid mulet och fuktigt vä
der vissnade inte kronbladen lika snabbt som vid 
sol och torka. Normalt sker dock befruktning 
snabbt då klätten vanligen är självpollinerad 
(autogam) (Thompson 1973a, Harper & Gajic 
1961). Detta stämmer väl med våra undersök
ningar då samtliga blommor som isolerades bil
dade grobara frön. När klätten genom kastrering 
(ståndarna avlägsnas innan de är mogna) tvinga
des till korspollinering, var blommorna öppna 
1,5-2 dygn och i de flesta fall blev de pollinerade 
och bildade frön. Blommans utvecklingsstadier 
från knopp till mogen kapsel framgår av fig 10.

Knuth (1899) betecknar klätten som en prot- 
andrisk (ståndarna mognar före märket) till ho- 
mogam (ståndare och märke mognar samtidigt) 
dagfjärilsblomma. Enligt våra iakttagelser domi
nerar protandriska blommor helt i början av 
blomningsperioden (fig 9, 10), medan protogyna 
blommor (märket mognar först) kan uppträda 
mot slutet av blomningsperioden. Blomfärgen, 
en blandning av rött och blått, och den svaga 
doften kan tolkas som anpassningar till dagfjäril- 
pollinering.

Klätten besöks, enligt litteraturuppgifter och 
egen erfarenhet, inte ofta av pollen- eller nektar
sökande insekter, vare sig i fält eller vid odling 
(jfr Lundström 1914). Den enda insektart vi note
rat regelbundet under flera år har varit kålfjäril. 
Övriga insektbesök framgår av tabell 6.

Klättblomman avsöndrar nektar vid basen av 
kronbladen och vid fruktämnets nedre del. Vi 
har studerat nektarproduktionen hos relativt få 
blommor. Nektarmängden var ringa, täckande 
ca 1/3 av fruktämnets nedre del. Insekterna leds

6 Z 8 9

\

Fig 8. Blomningsföljden hos klätt (tio plantor under
sökta 1982). Understrukna siffror visar den domine
rande blomningsföljden.
Flower succession of corn cockle (ten specimens in
vestigated 1982). Underlined figures show the domi
nant flowering order.

in i blomman bl a av kronbladens nektarguider 
(de mörka strecken) men även foderflikarna 
(Grieve 1976). Eftersom pipen är trång vid myn
ningen har insekterna svårt att undgå beröring
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Fig 9. Blomutvecklingen hos klätt. Streckade delar visar variationen hos de 23 studerade exemplaren.
Flower development of corn cockle. Dotted lines show the variation in 23 studied specimens.

Tabell 6. Blombesökande insekter på klätt.
Insects visiting the flowers of corn cockle according to our own observations and Knuth 1899 (1), Selander & 
Bryant-Meisner 1909 (2), Alfken 1912 (3).

Taxa

Taxa

Intagen föda

Ingested food 
p pollen, n neotar

Observat ionsområde/Referens

Observation area/Reference

Thysanoptera spp. ? Gotland, Uppland
Coleoptera

Cteniopus sulphureus (L.) P Gotland (Fårö)
Meligethes aeneus (F.) P Gotland

Lepidoptera
Hesperiidae

Ochlodes venata (Br. & Gr.) n Germany^
Thymelicus lineola (Ochs.) n Germany^, Uppland

GermanyThymelicus sylvestris (Poda) n
Nymphalidae
Aglais urticae (L.) n Uppland

Papilionidae
Papilio machaon (L.) n Gotland (Fårö)

Pieridae
Gonepteryx rhamni (L.) n Skåne ^
Pieris brassicae (L.) n Germany , Gotland, Uppland

Zygaenidae
Ino statices (L.) n Germany

Hymenoptera
Apis mellifera (L.) n Uppland
Bombus hortorum (L.) n Uppland
Bombus lapidarius (L.) n Gotland^(Fårö)
Rophites canus (Eversm.) ? Germany

Diptera
Syrphidae

Episyrphus balteatus (DeG.) P Gotland^
Rhingia rostrata (L.) ? Germany
Sphaerophoria scripta (L.) p Gotland
Syrphus s. str. sp. P Uppland
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Fig 10. Klättblommans utveckling från knopp till mogen frökapsel. - A: Knopp med synliga kronblad. - B: 
Utslagen blomma i början av blomningen. - C: Snittad blomma med outvecklade ståndare vid fruktämnet. - D: 
Blomma med pollensökande blomfluga. - E: Blommans slutstadium, kronbladen sluter sig. - F: Vissnad blomma. 
- G: Kapsel med omogna frön. - H: Kapsel med mogna frön.
The development of the corn cockle flower from bud to ripe seed capsule. - A: Bud with visible petals. - B: 
Flower in the beginning of flowering. - C: A section of a flower with undeveloped stamens around the ovary. - D: 
Flower with pollen-eating Syrphus species. - E: End of the flowering with enclosing petals. - F: Wilted flower. - 
G: Capsule with unripe seeds. - H: Capsule with ripe seeds.

med ståndarna vid nektarsöket. De får då på sig 
pollen som kan föras till nästa blomma, och om 
den har receptiva märken kan pollinering ske.

Klättens autogami är biologiskt intressant. 
Som ett välanpassat åkerogräs har klätten haft 
större nytta av hög och säker fröproduktion, vil
ket den får genom självpollinering, än av gene
tisk variabilitet, vilket uppnås genom korsbe
fruktning. Man skulle kunna tänka sig att klätten 
innan den hittade sin nisch i människans odlingar 
uppvisade större tidsskillnad mellan ståndar- och 
märkesutveckling, men att denna tidsskillnad

under årtusendens samodling med säd pressats 
ihop med allt större andel självbefruktning som 
följd, samtidigt som behovet av pollinatörer 
minskat, jfr Hammer m fl (1982). Detta styrks av 
den relativt lilla och oregelbundna mängd nektar 
klätten bildar. Genom autogamin blir klättpopu- 
lationerna successivt allt mer genetiskt enhetli
ga, och chansen till förändringar minskar. De har 
därigenom kommit in i en evolutionär återvänds
gränd. Arten klarar sig bra under stabila förhål
landen men har ingen chans om t ex jordbruks
metoderna ändras.
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Fig 11. Fördelningen av antalet frön per klättkapsel hos 100 slumpmässigt utvalda kapslar från blomningens 
början och mitt. Odlat material, m: medelvärde.
Histogram showing the number of seeds in 100 randomly selected corn cockle capsules from early and medium 
flowering. Cultivated material, m: mean value. •

Frösättning och fröspridning

Efter pollination och befruktning vissnar blom
morna snabbt. Omkring 1 1/2 månad senare är 
fröna mogna. Detta infaller i mellansverige under 
senare delen av augusti, när rågen är färdig att 
skördas. Enligt gammal dansk regel skulle rågen 
mejas först när klättens kapslar började spricka 
upp (Brpndegaard 1980). I USA uppges den 
mogna samtidigt som höstvetet (Spencer 1968). 
Vårgrodda plantor har mogna frön ca en månad 
senare (fig 6).

När fröna mognar, mörknar de från vitt till 
brunsvart. Kapseln gulnar och spricker upp i 
toppen med fem flikar. Kapselöppningen hindrar 
inte alls fröpassage men fröna behålls till största 
delen i kapseln, som genom att den vänder öpp
ningen uppåt lätt blir vattenfylld. Fuktiga höstar 
kan därför en del frön mögla, vilket sätter ner 
groningsförmågan. Vid ett försök saknade starkt 
mögliga frön grobarhet helt, medan ca 30 % av 
lätt mögliga frön grodde.

Enstaka frön sprids troligen passivt med vin
dens hjälp (Jessen & Lind 1923), vilket måste 
vara det vanliga sättet för klätten vid Kåseberga. 
Det viktigaste spridningssättet är dock att klätt- 
fröna hamnar i säden vid tröskningen och kan sås 
ut tillsammans med utsädet.

På odlat material innehöll varje kapsel i ge
nomsnitt 52 frön (mellan 28 och 66), fig 11. I 
litteraturen anges 22-55 frön (Hammer m fl 
1982), 25 frön (Salisbury 1961), 30-40 frön (Harz

1885) och 45 frön per kapsel (Jessen & Lind 
1923) som normalt. Frömängden i kapslarna va
rierade liksom tusenfrövikten under vegeta
tionsperioden, med färre och mindre frön i kaps
lar som bildades senare på året och längre ner på 
plantan (fig 12, 13). Klätten satsar, naturligt nog, 
mest på de första blommorna. Den mängd 
blommor och frön en klättplanta kan producera 
varierar mycket. Plantor odlade sommaren 1982 
utan konkurrens från säd bildade i genomsnitt 
363 frön per planta. I sädesfält på Gotland inne
höll varje kapsel i genomsnitt 44 frön. Med i 
medeltal 5 blommor per planta (fig 7D) erhålls för 
fältförhållanden i genomsnitt 220 frön per planta. 
Den möjliga fröproduktionen ligger avsevärt 
högre, i detta fall på 2 420 frön per planta. Jessen 
& Lind (1923) anger att 200 frön per planta är 
normalt, och att det största antalet som räknats 
är 2 590 frön per planta.

Klättbeståndets täthet

Tätheten hos klättbeståndet, den intraspecifika 
konkurrensen, påverkar plantorna. På en got- 
landslokal, där klätten växte i råg, undersöktes 
samtliga klättplantor på två ytor med samma sä- 
destäthet men olika täta klättbestånd (tabell 7, fig 
14, 15). Inte bara plantornas storlek inklusive 
antal blommor och kapslar, utan även kapslarnas 
storlek, påverkades av beståndets täthet. Trots 
att det bildades färre blommor per individ och
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frön per kapsel 
seeds per capsule

kapsel
13 capsule

Fig 12. Fröproduktionen per kapsel hos de olika 
blommorna på en planta. Medelvärden och variation 
hos tio plantor. Medelvärdet för antalet frön per kapsel 
vid tre olika skördetillfållen 1982 anges genom vågräta 
linjer omfattande de kapslar som var mogna vid dessa 
tidpunkter. Kapselnummer enligt fig 8.
Seed production per capsule on the different flowers of 
a corn cockle plant. Mean values and variation of ten 
plants are given. Mean values of seed production in all 
capsules which were ripe at three harvest times during 
1982 are given by horizontal lines which include the 
flower numbers with ripe seeds at these occasions. 
Capsule number according to Fig. 8.

frövikt 
seed weight

kapsel r 
capsule

Fig 13. Tusenfrövikten hos klättfrön i de olika kapslar
na på en planta. Medelvärden och variation hos tio 
plantor. Medelvärdet för frövikten vid tre olika skör- 
detillfällen 1982 anges med vågräta linjer omfattande 
de kapslar som var mogna vid dessa tidpunkter. Kap
selnummer enligt fig 8.
Seed weight in the different capsules of a com cockle 
plant. Mean values and variation of ten plants are 
given. Mean values of the seed weight at three harvest 
times during 1982 are given by horizontal lines which 
include the capsule numbers with ripe seeds at these 
occasions. Capsule number according to Fig. 8.

relativt små kapslar i det täta beståndet än i det 
glesa, var blomproduktionen per ytenhet ca 3,5 
gånger större, och den möjliga fröproduktionen 
drygt 2,5 gånger större i det täta beståndet. Det 
kan därför verka som om det vore fördelaktigt 
för arten att växa tätt. Vi fann dock att plantorna 
hade större spridning i blomningstid i det täta 
beståndet. Det är möjligt att de minsta plantorna 
inte skulle hinna bilda moget frö. I det glesa 
beståndet uppvisade plantorna en tidigare och 
mera enhetlig blomning med god möjlighet att 
bilda moget frö före skörden. Fröproduktions

kapaciteten i täta klättbestånd är alltså hög men 
resultatet osäkert, medan den hos glesa bestånd 
är lägre men resultatet säkrare. Chansen för ett 
klättfrö att kunna utvecklas till en vuxen planta 
är dessutom mycket mindre i en tät klättpopula- 
tion (i ett sädesfält) på grund av hög dödlighet 
hos de unga plantorna (Harper & Gajic 1961).

Klätten och grödan

Klätten förekommer hos oss till övervägande del 
i höstråg. Eftersom denna gröda inte är så ford-

Tabell 7. Effekter av klättbeståndets täthet på blom- och fröproduktion, undersökt i råg (650 strån/m2) på 
Gotland, m: medelvärden.
Effects of the density of the corn cockle stand on the flower and seed production, investigated in rye (650 
straws/m2) on Gotland, m: mean values.

Klättbestånd, täthet (plantor / m^)

Com cockle stand, density 
(plants /nr)

Blommor / m^

Flowers / nfi

Blommor / planta

Flowers /plant

Frön / kapsel

Seeds / capsule

Möjlig fröproduktion / m^ 

Possible seed production / m?

28

252
106

376

2-6; m: 3,8

1 - 5; m: 1,5

m: 52

m: 35

5.500

13.000
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A B
Fig 14. Fördelningen av antalet blommor per klättplanta i olika täta klättbestånd i råg på Gotland. Rågens täthet: 
650 strån/m2. Undersökt yta: 0,25 m2. - A: Glest klättbestånd: 28 plantor/m2. - B: Tätt klättbestånd: 252 
plantor/m2.
Histogram showing the number of flowers per plant in corn cockle stands of different density in rye on Gotland. 
Rye density: 650 straws/m2. Investigated area: 0.25 m2. - A: Sparse corn cockle stand: 28 plants/m2. - B: Dense 
corn cockle stand: 252 plants/m2.

rande som t ex höstvete odlas den ofta på lite 
magrare jordar, gärna sandiga eller steniga. På 
dessa magra jordar blir sädesbestånden inte så 
täta, utan ogräsen kan komma till relativt god 
utveckling. I tätare bestånd minskar klättens 
storlek och blomproduktion snabbt (Svensson & 
Wigren 1982).

När klätten trots allt förekommer i vårsäd, 
vilket är vanligt i t ex norra och mellersta Ryss
land (Komarov 1970) och har observerats vid 
enstaka tillfällen på Gotland (korn, Fårö), är det 
osäkert om fröna hinner mogna innan säden skall 
skördas (fig 6). I början av augusti, ca två veckor 
före skörd, hade vårgrodda plantor allt från 
knoppar till enstaka omogna kapslar. Samma sak 
beskriver Bolin (1912): ”ibland även i vårsäd. 
Den blir då mycket mindre och hinner i allmän
het inte gå till frömognad före skörden”. I södra 
Sverige verkar dock klätten tidigare ha varit 
vanlig även i vårsäd (Areschoug 1881). Att vi 
idag nästan uteslutande finner klätten i höstråg 
torde dels bero på dess svårighet att bilda mogna 
frön i vårsäd, dels på ändrade brukningsmetoder, 
framför allt herbicidanvändningen i vårsäden. I 
normaltät säd medför herbicidbehandling ofta att 
blomningen helt uteblir (Svensson & Wigren 
1982).

Att klätten är utsädesbunden är lätt att konsta
tera i fält: den växer ofta bara i såraderna. Efter
som den inte sprider sina frön aktivt hamnar de

flesta i säden. I allmänhet spelar frövikten stor 
roll för hur stor del av ogräsfröna som hamnar i 
skördetröskans sädesfraktion. Vid en tusenfrö- 
vikt över ca 2,5 gram blir fler frön kvar bland 
säden än som följer med agn- och bossfraktionen 
(Fogelfors 1981). Klätten har vanligen betydligt 
högre tusenfrövikt. ”Vanliga” ogräs är ofta an
passade att släppa fröna så snart de är mogna. 
Fogelfors (1981) anger att 40% av den totala 
ogräsfröproduktionen fram till skörd drösar, me
dan 35 % hamnar i säden. Klätten har mycket låg 
andel drösade frön och en gissning på att 85 % av 
klättfröna hamnar i sädesfraktionen är inte orim
lig, vilket ytterligare belyser klättens totala an
passning som utsädesbunden art.

En liten del av fröna drösar dock före skörd 
eller passerar genom tröskan och hamnar i åker
jorden. Beroende på brukningen av åkern följan
de år har klätten olika chanser att klara sig.

På Gotland förekommer det ibland att råg 
odlas flera år i rad på samma åker. Vanligen följs 
dock ett års rågodling av vall, träda eller vårsäd. 
I vårsäd, som vanligen herbicidbehandlas, kan 
klätten endast klara sig i kanterna. Detsamma 
gäller vid träda, som harvas flera gånger om året 
(jfr fig IB). 1 en flerårig vall kan den klara sig ett 
eller två år men har det svårt även om vallen är 
gles (jfr tabell 8). Klätt som växte i vallar blev 
liten, ofta decimeterhög, och bildade högst 2 
blommor per planta (fig 16). Ofta kunde vi se att
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Fig 15. Klättplantor fran de två tätheterna enligt fig 14. Figuren visar plantor med minsta respektive största 
antalet blommor från ett glest (A) och tätt (B) klättbestånd.
C°™ cockle from two densities according to Fig. 14. The figure show plants with minimum and maximum number 
of flowers from a sparse (A) and a dense (B) corn cockle stand.
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Fig 16. Fördelningen av antalet blommor per individ 
hos klättplantor från fyra lokaler med skördad vall på 
Gotland 1977, 1979 och 1980.
Histogram showing the number of flowers per corn 
cockle plant growing in four fields with harvested ley 
on Gotland 1977, 1979 and 1980.

fåren och ibland även vildkaninerna betat av 
plantorna, trots deras giftighet.

1 en slåttervall kommer givetvis klättplantorna 
att slås av vid slåttern. Denna slåtter sker i bör
jan av juni om vallen skördas för ensilage, eller i 
slutet av juni om den skall bli hö. Avslagna 
klättplantor bryter snabbt nya skott från basen. 
Vid försök där höstsådda klättplantor kapades 
och fick växa utan konkurrens av gröda bildade 
dessa sidoskott några få blommor i mitten av juli, 
och mogna frön i slutet av augusti, dvs utveck
lingen blev ett mellanting mellan höst- och vår
sådda plantors (fig 17). Slåtter i mitten av juni 
tillåter alltså höstgrodda plantor att utveckla 
mogna frön före vegetationsperiodens slut, om 
inte vallen skördas eller betas på eftersommaren. 
I täta vallar är emellertid förekomsten av klätt 
mycket sporadisk redan första året efter rågod
ling, och på Gotland förekommer ofta en mång
årig lusernvall i växtföljden, vilket får avgörande 
betydelse för klättens fortlevnad på en viss åker. 
Växtföljden kan dock variera avsevärt. På de 
strandnära klapperstensåkrarna används t ex 
ibland en växtföljd med enbart råg och ettårig 
träda.

Klättens förekomst inom ett större område är 
knappast beroende av växtföljden eftersom arten 
är utsädesbunden. Det innebär att så länge man 
bibehåller arealen av den gröda där klätten före
kommer, hos oss framför allt råg, samt använder 
ett klättblandat utsäde har den goda möjligheter

att fortleva. För att få veta hur klätten klarar sig 
genom växtföljerna har ett flertal gotlandslokaler 
följts upp under sex år (tabell 8).

Klätten på Gotland - utvecklingen under senare 
år

På Gotland har klätten ett av sina sista reträttom
råden i Sverige. Fram till 1960 förekom den gan
ska spritt över ön (fig 2C). Därefter har utbred
ningen minskat. 1 herbarierna finns endast två 
kollekter samlade efter 1960. Dessa lokaler, till
sammans med femton andra vilka erhållits från 
olika håll, bl a Projekt Linné (Nilsson & Gus
tafsson 1977), sökte vi upp vid inventeringen av 
Gotland 1977. Klätten fanns kvar på fem av loka
lerna, men dessutom hittade vi tolv nya lokaler. 
Dessa har sedan följts upp under åren 1978-1982.

Undersökningen visar entydigt att klätten är 
helt utsädesbunden, i de flesta fall till råg (tabell 
9). Vi har kunnat följa hur klätten tillsammans 
med rågen flyttas runt på gårdens åkrar i flera år 
för att ett år plötsligt vara försvunnen, oftast 
beroende på att man köpt ogräsfritt utsäde. Ef
tersom råg är en korspollinerad gröda blir av
kastningen successivt sämre om eget utsäde an
vänds många år. På bl a Fårö förekommer det 
dock att man byter utsäde mellan olika gårdar, 
och ofta är detta utsäde klättblandat. Det gör att 
klätten ännu inte hotas av utrotning på Gotland. 
Vid jämförelse mellan antalet fynd från 1977 till 
1982 syns både en upp- och nedgång även om 
utvecklingen verkar gå mot en alltmer försvagad 
utbredning. Skulle många av de ca tio bönder 
som odlade klättblandad råg 1982 köpa nytt ut
säde samtidigt, kan klätten försvinna från Got
land på några få år.

Hot mot klätten

Med kännedom om klättens biologi kan man an
ge de viktigaste anledningarna till artens till
bakagång:

(1) Avsaknad av groningsvila i jord. Den kan 
inte bygga upp en fröreserv.
(2) Utsädesrensning. Då klätten är beroende av 
frötillförsel utifrån försvinner den omedelbart 
om man använder rensat utsäde.

(3) Herbicidkänslighet. Besprutning i kombina
tion med täta sädesbestånd medför kraftigt för
svårad reproduktion.
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höjd
height

a höstsådd/autumn sown (26.9.1976)
O vårsådd/spring sown (22.4.1977)
• höstsådd, kapad till 10 cm (11.6.1977)

autumn sown, out down to 10 am (11.6.1977)

AUGUSTI

Fig 17. Klättens storleksutveckling och blomning hos höstsådda, vårsådda och kapade höstsådda plantor. 
Medelvärden. I Första bladparet på stjälken. II Blomningens början. III Första mogna fröna.
The height growth and flowering of corn cockle plants sown in autumn, sown in spring and of plants sown in 
autumn and cut the following summer. Mean values. I First leaf pair on the stalk. II Start of flowering. Ill The 
first ripe seeds.

(4) Autogami försvårar genetiska förändringar 
inom arten.

(5) Kulturväxtegenskaper som är till nackdel: 
kort frövila, snabb och enhetlig groning, behåller 
mogna frön i kapseln, stora frön.

(6) Naturaliseras mycket sällan.

(7) Stor och iögonenfallande art som kan irritera 
bonden, vilket leder till bekämpningsåtgärder 
medan grannen skadeglatt ser på.

Varför hör klätten bevaras just i Sverige?

(1) Populationer från olika geografiska områden 
är olika i ett flertal karaktärer varför svenska 
populationer har genetiskt värde. Då det även 
inom Sverige finns flera sedan länge åtskilda po
pulationer kan ö-biogeografiska aspekter läggas 
på arten. Härigenom finns ett forskningsvärde.
(2) Klätten är mer eller mindre helt odlingsbe- 
roende och i de områden där den fortfarande

förekommer har de svenska förekomsterna lika 
stort värde som några andra. Den saknar med 
andra ord ett hemland.

(3) Klätten är under stark tillbakagång och är 
redan borta från många platser inom sitt forna 
utbredningsområde. Det är ur genetisk synpunkt 
viktigt att bevara så många populationer som 
möjligt.

(4) Klätten har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Den utgör en del av helheten i det äldre odlings
landskapet. Det är lika viktigt att kunna visa 
kommande generationer en ogräsrik åker som att 
kunna visa gamla redskap och byggnader.
(5) Klätten tillhör vårt botaniska arv och bör 
bevaras av etiska skäl.

Hur kan klätten bevaras?

Det enklaste och bästa sättet att bevara en art är 
givetvis om den kan klara sig utan några speciella
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Lokal / Locality 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Eksta: Bürge ++ Råg - Träda * Råg - Vete - Träda - Korn

Eksta: Kronvald +++ Råg * Havre ♦ Träda * Vete - Vall - Vall

Fröjel: Däpps * Råg - Korn - Vete - Vall - Vall - Vall

Fårö: Austers e Ruderat - Ruderat - Ruderat 0 0 0

Fårö: Austers 0 0 0 0 0 ++ Råg

Fårö: Ava1 « Råg - Träda • Råg - Träda - Råg - Träda

Fårö: Ava 0 ♦♦ Råg - Träda ♦ Råg - Råg « Råg

Fårö: Ava + Åkerren e Åkerren - Åkerren - Åkerren - Åkerren Åkerren

Fårö: Ava e Ruderat e Ruderat e Ruderat - Ruderat - Ruderat - Ruderat

Fårö: Broa 0 « Vete - Vall - Vete - Vall Vete

Fårö: Dämba e Trädgård - Trädgård - Trädgård 0 0 0

Fårö: Lilla Gasmora1 * Råg - Vall - Träda - Havre - Vete - Råg

Fårö: Lilla Gasmora 0 e Råg - Vall - Vall * Råg - Träda

Fårö: Norde r sand 0 0 * Råg « Träda - Träda - Träda

Fårö: Nors ++ Råg e Vall * Råg e Träda - Råg - Träda

Fårö: Nors 0 « Råg - Vall + Råg - Träda - Träda

Fårö: Nors 0 0 0 0 0 e Råg

Fårö: V. Nors ♦ Vete - Havre - Råg 0 0 - Korn

Fårö: pkt 16,9 * Råg - Träda - Råg - Korn - Vete - Träda

Fårö: pkt 16,9 * Råg - Havre * Råg - Träda * Råg - Korn

Fårö: pkt 16,9 0 ** Råg - Havre e Råg - Träda - Råg

Fårö: pkt 16,9 0 0 e Råg * Korn - Råg " Korn

Fårö: pkt 16,9 0 0 0 « Råg - Träda - Råg

Fårö: pkt 16,9 0 0 0 0 ** Råg ** Råg

Fårö: Dämbaträsk 0 * Potatis - Potatis - Märgkål - Märgkål - Märgkål

Fårö: Dämbaträsk 0 « Vete - Korn - Havre Råg Vete

Fårö: Dämbaträsk 0 0 * Råg Korn - Vete Märgkål

Fårö: Dämbaträsk 0 0 ** Råg a Märgkål - Märgkål Vete

Fårö: Fårö kyrka ♦ Råg . Vall - Vall - Vall - Vall Vall

Fårö: Fårö kyrka 0 0 * Råg e Träda e Råg e Träda

Fårö: Hammars 0 ■ Ruderat - Ruderat - Ruderat 0 0

Fårö: Hammars 0 0 0 0 ♦ Råg - Vall

Fårö: Hammars 0 0 0 0 0 ++ Råg

Fårö: Kornakersmyr 0 * Vall a Vall - Vall - Vall Vall

Fårö: Kornakersmyr 0 • Vall - Vall - Vall - Vall " Vall

Fårö: Kornakersmyr 0 0 ** Råg - Märgkål + Råg a Träda

Fårö: Kornakersmyr 0 0 0 0 0 + + Råg

Fårö: NV Ringvide 0 e Råg - Märgkål - Träda - Träda 0

Fårö: Skär1 ♦♦ Råg ♦♦ Träda a Vall - Träda - Träda - Träda

Fårö: NV Verkegards 0 * Vall - Vall - Vall a Oljeväxter - Märgkål

Fårö: NV Verkegards 0 0 * Råg - Märgkål ■ Råg - Havre

Fårö: V Verkegards 0 ♦ Råg - Träda ♦ Råg ■ Träda ♦♦ Råg

När: Folkes 0 * Råg ♦ Råg - Träda ♦ Råg e Råg

När: Frigges 0 e Råg - Havre - Träda - Träda « Råg

När: Frigges 0 0 0 0 * Råg *♦ Råg

Stenkumla: Martille 0 0 0 0 0 * Råg

Stenkyrka: Ringvide ** Råg - Potatis - Korn - Vete 0 Havre

Stenkyrka: Ringvide 0 e Vete - Korn - Vete 0 - Korn

östergarn: Falhammars l + Korn e Vall - Vall - Vall - Vall - Vall

Antal fyndlokaler 
Number of localities 
with finds

17 23 16 13 11 15



SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983) Klätt en i Sverige 187

Tabell 9. Procentuell fördelning av klättens förekomst i 
olika grödor och på andra växtlokaler på Gotland.
Occurrence in per cent of the corn cockle in different 
crops and on other localities on Gotland.
Gröda / Crop % 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Råg
Rye

65 36 75 A6 91 7A

Träda
Fallow field

“ A 6 23 " 13

Vete
Wheat

6 13 “ 8 13

Vail
Ley

“ 27 12 “ ”

Korn
Barley

6 “ “ 15 “ '

Havre
Oats

“ A ” “ “ “

01 j eväxter
Rape

- “ - “ 9 “

Märgkål
Kale

~ - ” 8 “ ”

Potatis
Potatoes

“ A “ “ “ “

Ruderat
Ruderal ground

11 8 6 “ “ “

Åkerren
Headland

6 A “ “ _
Trädgård
Garden

6 - - “ “ “

åtgärder. Tyvärr är det uteslutet när det gäller 
klätten. I och med att den är beroende av konti
nuerlig frötillförsel utifrån är den helt beroende 
av människan.

Att klätten skall kunna fortleva som ett ogräs i 
Sverige är högst osannolikt. De få lokaler där 
arten förekommer idag kommer troligen succes
sivt att försvinna i och med att bönderna byter 
utsäde. Störst överlevnadschans har den kanske 
på lokaler liknande den vid Kåseberga, där ras
branterna inte kommer att få ett slutet växttäcke 
under åtskilliga år.

I detta läge återstår framförallt tre alternativ 
för att säkra klättens fortlevnad i Sverige: bota
niska trädgårdar, fröbanker samt odlingsreser- 
vat. (Gemene man kan tyvärr ej delta i bevaran
det genom att odla Weibulls ”sommarblommor” 
eftersom den art som ingår där ej är klätt utan 
den närstående arten Agrostemma gracilis =A. 
brachylobum enl Hammer m fl 1982.)

Botaniska trädgårdar

Botaniska trädgårdar kan få en ny uppgift som 
instans för bevarande av utrotningshotade arter. 
Redan nu finns det ett flertal exempel på arter 
som kunnat överleva genom att de odlats på det
ta sätt (Morton 1971).

Det finns gamla traditioner beträffande odling 
av klätt. 1 botaniska trädgårdar i Uppsala odla
des den redan på 1600- och 1700-talen (Franck 
1638, Nordstedt 1920, Gertz 1927). I dag före
kommer den i odling i många botaniska trädgår
dar världen över. Klätten är en lättodlad art. Den 
kan sås både höst och vår. Den ger mycket frö 
som är lätta att skörda och förvara.

Mycket kan dock hända med en växt när den 
odlas under trädgårdsförhållanden. I en botanisk 
trädgård odlas växtmaterialet år efter år, och ofta 
är det ett enhetligt material med ursprung från en 
population eller till och med från en enda individ. 
Odlingen sker helt utan det selektionstryck som 
alltid finns på den ursprungliga växtplatsen. Vid 
sådan odling kan det ske förändringar av genoty- 
pen i populationen, en försämring av konkur
rensförmågan och destruktion av växtens adap
tation till dess ”naturliga” miljö (Beloussova 
1977).

Nästan alla växtarter har en naturlig variation. 
Det är därför inte tillräckligt att bevara material 
från en enda population. Många olika populatio- 
ner måste bevaras om man vill ha kvar artens 
variationsbredd. När en art är utrotningshotad 
måste ett tillräckligt representativt material tas in 
i trädgårdarna för odling och den måste skyddas 
från hybridisering med närstående arter. I bota
niska trädgårdar placeras ofta växterna i syste
matisk ordning vilket innebär att närbesläktade 
arter står precis intill varandra. En insekt kan 
härigenom mycket lätt åstadkomma en inbland
ning av artfrämmande anlag.

Fröbanker
1 botaniska trädgårdar blir bevarandet speciellt 
av ettåriga arter både arbets- och kostnadskrä
vande. Ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ 
yppar sig genom de relativt nyetablerade frö-el- 
ler genbankerna. Genom dessa kan man även

Tabell 8. Utvecklingen av klätt på undersökta gotlandslokaler 1977-1982.
Progress of corn cockle on investigated localities on Gotland 1977-1982. - missing, e occasional, + <2 plants/m 
+ + 2-20 plants/m2, + + + >20 plants/m2, 0 locality not investigated, 1 known locality found again in 1977.
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minska de negativa följdverkningar trädgårdsod
lingen kan medföra; genom att växterna inte be
höver odlas så ofta, utsätts de inte för så stora 
risker att genotypen skall förändras. I fröbanker 
lagras ett torrt material vid låg temperatur. Kon
tinuerligt tas prov på frönas livsduglighet. När 
den sjunkit till ca 85 % tas fröna ut och odlas 
upp, varefter färska frön åter kan lagras in i 
fröbanken.

Odlingsreservat

Det tredje alternativet innebär att man odlar klät- 
ten tillsammans med säd. Helst bör odlingsre
servat inrättas i områden med befintliga klätt- 
förekomster. För att täcka in variationen inom 
arten behövs helst ett nät av reservat. Dessa får 
dock inte vara för små. Då kan de fungera som 
”utrotningsläger”, genom att en enskild olycks
händelse inom ett litet område lätt leder till att 
arten utrotas där (jfr Smith 1976, Schumacher 
1980).

Odlingsreservat tjänar flera syften. Säden ut
gör en mer fördelaktig miljö för klättens tidiga 
stadier än renbestånd av klätt (Harper & Gajic 
1961). Genom att bevara arten i sin åkermiljö 
utsätts den för den påverkan från grödan och 
människan som den anpassats till under årtusen
den. En ogräsrik åker är en vacker anblick och 
bör ha ett visst turistvärde. Samtidigt är den en 
viktig, kulturhistoriskt värdefull del i det äldre 
odlingslandskapet.

Den senare aspekten har på ett förnämligt sätt 
tagits tillvaka i ett naturreservat i Västergötland 
(Hagman 1982), där en gård brukas enligt äldre 
tradition med ogräsrika åkrar som en väsentlig 
del.

I Sverige finns även odlingsreservat på Got
land, där länsstyrelsen sedan 1978 haft försöks
verksamhet med odling av ursprungliga sädes
sorter, främst gotlandsråg, och åkerogräs som 
klätt, råglosta och nålkörvel (Jacobsson 1981). 
Här har kostnaderna kunnat hållas på relativt låg 
nivå genom att statlig mark utnyttjas, och genom 
att de bönder som hjälpt till med odlingarna upp
låtit jord av rent intresse. Odlingsreservat är an
nars ett kostsamt alternativ.

Det är dock viktigt att dessa reservat kan bi
behållas och helst utökas om klätten och andra 
hotade åkerväxter skall ha en chans att överleva 
detta sekel. Det är hög tid att myndigheterna tar 
sitt ansvar. Vem unnar inte kommande genera

tion att få glädjas över sädesfält röda av klätt och 
vallmo, blåa av blåklint och riddarsporre och 
aningen vita av någon baldersbrå?

Detta arbete ingår i en serie uppsatser rörande hotade 
åker- och byväxter i Sverige. I denna uppsats svarar 
M. Wigren för historiken och biologin fram till och med 
groningen och R. Svensson för resten av biologin. Öv
riga delar har utarbetats gemensamt.

Lokaluppgifter erhölls bland många från överingen
jör E. Genberg och byrådirektör Å. Lundqvist. Arbetet 
stöttades av K. G. Westmans fond och Fredrika Bre
mers forskningsstipendium. Fältarbetet utfördes med 
stöd av Bjurzons resestipendium, Elias Fries stipen
diefond, Hahnska donationen, Th. Kroks donation, 
Liljewalchs resestipendium, Linné-stipendiet, Sernan- 
ders forskningsfond samt svenska stiftelsen för WWF. 
Värdefull information samt ett vänligt bemötande er
hölls av lantbrukarna på de gårdar vi besökte under 
inventeringsarbetet. Fotografierna (svart-vita) fram
ställdes av labass. U.-B. Sahlström. FD A. Nilsson 
bistod med identifiering av och information om insek
ter som besöker klätten. Väsentliga synpunkter på 
manuskriptet erhölls från prof O. Hedberg och doc O. 
Nilsson. Till samtliga framför vi vårt varma tack.
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0039-646X.
In The flora of Östergötland, published in 1977, the distribution of vascular plants within 
the province was given. Two additions have been published in Svensk Botanisk Tidskrift, 
viz. in vol. 73 (1979) and 75 (1981). A number of new localities have now been found and are 
recorded in this paper. For each species the section number, the parish and the new locality 
is given. Crepis setosa, an adventive species, is new to the province.
Erik Genberg, Djupsundsgatan 4, S-602 36 Norrköping, Sweden.

1 SBT 73 och 75 (Genberg 1979, 1981) angavs ett 
antal fynd som komplettering av Östergötlands 
flora (Genberg 1977). Ytterligare lokaler har nu 
blivit kända och redovisas nedan. För varje art 
anges sektionsnummer enligt florans tabell 7, 
socken och lokal. Där ej annat anges är före
komsterna funna 1981-82. För uppgiftslämnarna 
användes följande signaturer.
AL Alva Larsson
A-n Lars Erik Ahlsson
AS-n Arnold Samuelsson
BH Bengt Hallquist
CA Christian Andersson
EM Erik Moberger
FL Folke Lind
GB Gunvald Bruce
GJ Gideon Johansson
G-s Bertil Gilsenius
H-m Stig Hellerström
HS Harald Sandahl
JP Jörgen Peterson
JR Jan Roos
K-d Stefan Kasselstrand
LAG Lars-Åke Gustafsson
MA Margareta Arfwidsson
MJ Margareta Johansson
MLF Marie-Louise Fingal
N Norrköpings kommuns herbarium
OS Olle Svedjemyr
TT Torsten Teuchler
TT-g Tommy Tyrberg
W-k Olle Wahlbeck
YA Yngve Andersson

Tidigare okända arter inom resp sektion
Botrychium lunaria 54 S:t Anna Hönsholm (LÅG) 
Asplenium ruta-muraria 31 Vånga 500 m VNV Len

bergsvik (MJ)

Potamogeton praelongus 29 Linköping Stångån mellan 
Nykvarn och Stångebro (HS)

Asparagus officinalis 28 Ledberg Kungskvarn (JP) 
Milium effusum 16 Tjällmo Basthagskärret (FL) 
Dactylorhiza incarnata 32 Kimstad Norrskogens grus

tag (FL)
Salix purpurea 48 Vadstena Tycklingen (BH)
Carpinus betulus 29 Landeryd 1 700 m V kyrkan (CA) 
Betula nana 78 Malexander 500 m N Svartgölens nord

spets (OS)
Fagus sylvatica 48 Rogslösa mellan Häckenäs och 

Strandsnäs (TT-g)
Chenopodium hybridum 78 Malexander Kyrkbyn (OS) 
Silene armeria 78 Malexander igenvuxet potatisland i 

kyrkbyn (OS)
Anemone pulsatilla 66 Ödeshög Ö. Haddåsen vid vä

gen mot Lövstad (AS-n)
Berberis vulgaris 69 Ekeby 200 m N Tornabergets 

triangelpunkt (GB)
Lepidium campestre 24 Risinge Finspång (YA) 
Alyssum murale 12 Krokek Marmorbrukets park i 

klippskreva (FL)
Berteroa incana 58 Viby Mantorp (OS)
Arabis hirsuta 56 Högby åsen S Skogssjön (OS) 
Crataegus monogyna 78 Malexander Kyrkbyn (OS) 
Melilotus officinalis 84 Valdemarsvik Motorstadion 

(K-d)
Vicia pisiformis 31 Vånga Veteklint (GJ)
Lathyrus sylvestris 56 Mjölby Långstorp (OS) 
Lathyrus palustris 54 S:t Anna Lillnäsviken och 

Ängelholm (K-d)
Impatiens glandulifera 58 Östra Tollstad Fiestad vid ån 

(OS)
Viola reichenbachiana 82 Ringarum Ö Strolången nära 

Grytsviken (K-d)
Epilobium hirsutum 76 Åsbo Rävtomta (OS). 84 Val

demarsvik 700 m NNV Lövstad (K-d)
Seseli libanotis 84 Valdemarsvik landsvägen nedanför 

vattentornet (K-d)
Vincetoxicum hirundinaria 36 Vårdnäs Alsund (CA) 
Pulmonaria officinalis 16 Tjällmo Basthagskärret (FL) 
Ajuga reptans 63 Hällestad Sandmon (GJ)



Dracocephalum ruyschiana49 Västra Tollstad 100 m S 
Oxbåset, endast synlig från sjösidan (TT)

Stachys palustris 79 Ulrika intill vägen Pike- 
dal-Holmen (OS)

Salvia pratensis 26 Ljung 300 m SV Ekholmens gård 
(MA)

Hyssopus officinalis 49 Heda Norrö i grustag (G-s) 
Veronica polita 29 Linköping Kungsbergsgatan 8 (BH) 
Veronica filiformis 56 Mjölby gräsmattor i staden (OS).

78 Malexander gräsmattor i kyrkbyn (OS)
Galium pumilum 19 Västra Ny Västanvik på torrbacke 

(HS, belägg på Riksmuseum)
Galium trifidum 49 Svanshals 2 000 m NNV Renstad 

(TT)
Campanula cervicaria 36 Vårdnäs Norrängen (W-k) 
Ambrosia artemisiifolia 34 Hedvig Sylten (H-m) 
Petasites hybridus 28 Vikingstad Kapellåns västra 

strand mellan gamla och nya vägen mot Vikingstad 
(TT-g). 56 Mjölby vid Svartån i stadens centrum 
(OS)

Cichorium intybus 54 S:t Anna vid vägen till Tjärholm 
och 400 m N Tjärholm (LÅG)

Hypochaeris radicata 56 Mjölby vid Svartån i stadens 
centrum (OS)

Lactuca serriola 41 Dagsberg Djurö kvarn (FL). 78 
Malexander Hammarvägen 5 i kyrkbyn, införd med 
matjord (OS)

Crepis setosa 34 S:t Johannes Ljurafältet (FL). 98 
Sund Österbymo (EG, FL 1974). Båda det. Thomas 
Karlsson.

192 Erik Genberg

Tidigare endast kända före 1950 inom resp sektion
Ophioglossum vulgatum 29 Linköping 1 350 m NNO 

Tinnerö gård (AL 1980)
Stratiotes aloides 58 Östra Tollstad Lillån vid Him- 

melsby ödegård (OS)
Poa supina 29 Linköping Tornhagsskolan (EM)
Epipactis palustris 17 Godegård V Våxmossen (GJ)
Silene rupestris 19 Västra Ny Västanvik (HS)
Raphanus raphanistrum 24 Risinge Finspång (YA)
Vicia angustifolia 54 S:t Anna 500 m VSV Kejsarnäs 

(K-d)
Hypericum montanum 66 Ödeshög 500 m N bäckut

lopp V Orrnäs (JP 1979)
Circaea alpina 64 Vreta kloster Odensfors (JP)
Cuscuta europaea 29 Linköping Vidingsjö lillgård (AL 

1980)
Monotropa hypopitys 34 S:t Johannes Vrinneviskogen 

(JR)
Lycium barbarum 34 Hedvig Kv. Kabeln vid industri

stickspår (FL)
Rhinanthus angustifolius 19 Västra Ny Västanvik (HS)

Tidigare kända även efter 1949 inom resp sektion
Brachypodium sylvaticum 54 5.7 Anna Hönsholm 

(LÅG)
Elymus arenarius 48 5.7 Per badplats V Tycklingen 

(TT-g)
Epipactis atrorubens 48 Källstad Hångers gård (TT-g)

Chenopodium hybridum 29 Linköping Vidingsjö lill
gård (AL 1980)

Stellaria holostea 84 Valdemarsvik Grännäs (K-d)
Ceratophyllum submersum 49 Kumla Sjötuna udde 

(BH)
Lepidium densiflorum 49 Väderstad stationsområdet 

(BH)
Rorippa sylvestris 34 5.7 Johannes Kv. Stadsvadet 

(FL)
Geranium pratense 27 Klockrike Hassla (HS)
Imperatoria ostruthium 78 Malexander ödetorpen 

Aspedalen, Karlsholm och Eketorpet (OS)
Heracleum sphondylium 19 Motala Kartorp (HS)
Asperugo procumbens 29 Linköping Vidingsjö lillgård 

vid vandringskyrkan (AL 1980)
Datura stramonium 34 Östra Eneby Pryssgården 

(MLF)
Senecio jacobaea 63 Hällestad Sundtorp Borggård 

(GJ). 58 Viby Mantorp posthuset (OS)
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Äldre förekomster
Setaria glauca 34 Hedvig N. Hamnen (N 1908)
Bromus erectus 34 Norrköping Folkparken (N 1940) 
Neslia paniculata 54 5.7 Anna Gränsö (N 1940) 
Cardamine flexuosa 42 Häradshammar Lönö (N 1867) 
Euphorbia esula 36 Vårdnäs nära Stubbetorp (A-n 

1943)
Conium maculatum 86 Västra Eneby (N 1874)
Stachys annua 34 Norrköping (N 1884)

Rättelser
Epilobium tetragonum. Uppgifterna om denna art i 
sekt 34 (Genberg 1977 sid 92) och i sekt 54 (Genberg 
1981 sid 165, h spalt) utgår.

Kindberg (1904) anför om £2 tetragonum bl a: ”Som 
denna och följande art [E. obscurant ] sannolikt äro ofta 
förväxlade kunna lokalerna ej med säkerhet upp- 
gifvas.” Han anger 10 sektioner. Ett belägg från 1948 
finns i UPS. Edberg & Pettersson (1973) anger före
komst på Bokö i sekt 84 (1972). Sedan dess saknas 
uppgifter.

Epilobium obscurum var ganska spridd i Ög på 
1950-60-talen men synes sedan ha försvunnit. Den har 
ej heller vare sig av mig eller Folke Lind blivit funnen 
vid inventeringar i SV Srm och NÖ Sm 1977-82.
Crepis nicaeensis. Uppgiften om arten i sekt 98 (Gen
berg 1979 sid 426 v spalt) utgår (är C. setosa, se ovan).

Citerad litteratur
Edberg, E. & Pettersson, M. 1973: Vegetation och 

flora inom Bokö naturreservat. SNV PM 404.
Genberg, E. 1977: Östergötlands flora. Stockholm.
Genberg, E. 1979: Östergötlands flora - tillägg och 

rättelser. Svensk Bot. Tidskr. 73: 423-428.
Genberg, E. 1981: Östergötlands flora - tillägg och 

rättelser 2. Svensk Bot. Tidskr. 75: 163-166.
Kindberg, N. C. 1904: Östgöta flora. Uppl. 4. Stock

holm.



Fröskillnader mellan grusbräcka, hällebräcka och klippbräcka
GRETA BERGGREN

Berggren, G. 1983 06 30: Fröskillnader mellan grusbräcka, hällebräcka och klippbräcka. 
[Seed characters for distinguishing Saxifraga tridactylites, S. osloénsis and S. adscendens.] 
Svensk Bot. Tidskr. 77: 193-194. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The seeds of Saxifraga tridactylites L., S. osloénsis Knaben, and S. adscendens L. are 
densely covered with granula. In addition there are papillae in the two first-mentioned 
species; the shape of the papillae differs between the species. The seeds of S. osloénsis are 
larger than those of 5. tridactylites; S. adscendens is intermediate.
Greta Berggren, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för fanerogambotanik, Box 50007,
S-104 05 Stockholm, Sweden.

De tre arterna grusbräcka (S. tridactylites), 
hällebräcka (S. osloénsis) och klippbräcka (S. 
adscendens) är ibland svåra att skilja. Vid mitt 
arbete med Atlas of seeds har jag funnit skillna
der på fröskalets ytstruktur, som ger goda möj
ligheter att skilja arterna åt.

Knaben (1954) anser att S. osloénsis (2n = 44) 
har uppkommit genom kromosomtalsfördubbling 
ur hybriden mellan S. tridactylites och S. 
adscendens (båda har 2n = 22). Hon framhåller 
vissa skillnader när det gäller frökaraktärer:

S. tridactylites: verrucose; 0.3-0.4 mm long; 0.23 mm 
broad.

S. adscendens: finely papillate; 0.3-0.4 mm long.
S. osloénsis: verrucose; 0.4-0.5 mm long; 0.24 mm 

broad.

Knaben nämner dock inte att man kan skilja S. 
tridactylites och S. osloénsis på papillernas olika 
utseende.

Alla tre arternas frön är tätt täckta med granu
la (fig 1). Hos frön av S. tridactylites och S. 
osloénsis förekommer dessutom betydligt större 
papiller, som hos den förra har avrundad topp 
(tuberculae, fig 1 B), hos den senare tillplattad 
och knölig dylik (verrucae, fig 1 D). Terminologi 
enligt Murley (1951).

Frön av S. tridactylites är mindre än de av S. 
osloénsis. S. adscendens intar en mellanställning 
(tabell 1).

Material för undersökningen är i huvudsak hämtat ur 
herbariet vid Riksmuseet (S). En detaljerad lista finns 
där.
S. tridactylites (36 ark): Sverige. Skåne (4), Halland 
(1), Småland (1), Bohuslän (4), Västergötland (2), Ös
tergötland (3), Värmland (1), Närke (3), Södermanland 
(1), Stockholm (1), Uppland (4), Västmanland (1), Me
delpad (1), Öland (1), Gotland (1)- - Norge. Hordaland 
(1), Nord-Tröndelag (1). -Finland. Regio aboénsis (2). 
-Danmark (3).

Tabell 1. Fröstorlek (medelvärde ± standardavvikelse) och mått på detaljstrukturer.
Seed size (means and standard deviations; längd length, bredd width, tjocklek thickness) and size of microstruc
tures (höjd height, mellanrum interspace).

Art
Fröstorlek (|mni) Granula (nm) Papil 1 e (jim)

Längd Bredd Tjocklek Diam Höjd Mellanrum Diam Höjd Mel lanrum

S. tridactylites 0.36 + 0.03 0.24 + 0.03 0.21 + 0.02 2—5 2 2-3.5 5—15 5—10 15-40
S. osloénsis 0.47 + 0.04 0.27 + 0.03 0.24 + 0.03 4—7 2 2—4(—7) (7—) 10—15 7-10 (10 —) 20—35 (—45)

S. adscendens 0.39 + 0.04 0.23 + 0.03 0.21 + 0.02 2—3.5 2—3.5 3.5-5

Materialets storlek (size of material). S. tridactylites 270 frön (seeds) från 30 plantor (plants); 5. osloénsis 81 från 20; 5. 
adscendens 36 från 5.
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Fig 1. Frön av Saxifraga-arter; B, D och F visar detalj av resp frö. - A, B: Grusbräcka, S. tridactylites. 
Östergötland 1918 Erdtman (S). - C, D: Hällebräcka, S. osloensis. Västmanland, Arboga, Källängen 1953 
Starbäck (S). - E, F: Klippbräcka, S. adscendens. Lule lappmark, Jokkmokk, Unna Tuki 1936 Nannfeldt (S). - 
SEM-foto G. Blom. A C E 120x, B D F I200X.

5. osloensis (20 ark): Sverige. Dalsland (3), Värmland 
(4), Närke (3), Södermanland (1), Uppland (6), Väst
manland (2). - Norge. Akershus (1).
S. adscendens (25 ark): Sverige. Värmland (1), Närke 
(1), Västmanland (5), Härjedalen (2), Jämtland (2), 
Medelpad (2), Ångermanland (1), Åsele lappmark (2), 
Lycksele lappmark (1), Lule lappmark (3). - Norge. 
Troms (2), Öppland (1). - Finland. Regio aboénsis (1), 
Karelia ladogensis (1).

Citerad litteratur
Knaben, G. 1954: Saxifraga osloensis n.sp., a tetra- 

ploid species of the Tridactylites section. Nytt Mag. 
Bot. 3: 117-138.

Murley, M. R. 1951: Seeds of the Cruciferae of north
eastern North America. Amer. Midi. Nat. 46: 1-81.



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1983 06 30: Floristiska notiser. [Floristical notes]. Svensk Bot. Tidskr. 
77: 195-200. Stockholm. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Amaranthits hybridus, Ambrosia artemisiifolia, 
Amsinckia intermedia, Astragalus penduliflorus, Botrychium multißdum, Carex sylvatica, 
Cerastium alpinum, Chenopodium bonus-henricus, Corallorhiza trifida, Cuscuta euro- 
paea, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens, Erica tetralix, Festuca gigantea, 
Geranium dissectum, G. pratense, Iva xanthifolia, Lemna gibba, Lepidium heterophyllum, 
Melampyrum nemorosum, Oxalis europaea, Papaver argemone. Plantago indica, P. mari
tima, Rubus idaeus f. laciniatus, Vicia villosa, for the liehen Acarospora chlorophaea, and 
for the fungi Albatrellus syringae, Bovista limosa, B. paludosa, B. tomentosa, Caloscypha 
fulgens, Clavaria rosea, Disciseda bovista, Geoglossum montanum, Geopora arenicola, 
Helvetia corium, H. pezizoides, Hirneola auricula-judae, Mycenastrum corium and Thele- 
phora caryophyltea.
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, O. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, 
Sweden.

Denna avdelning är avsedd för publicering av 
växtfynd, som ej redovisas i andra sammanhang. 
De angivelser, som alltid bör finnas med, är: 
landskap, socken (eller annan mindre enhet), lo
kal, lokalens karaktär, samt datum. Koordinat- 
angivelser (helst enligt RUBIN) är önskvärda 
som komplettering. Redaktionen hjälper gärna 
till med anvisningar för koordinatsättning.

En kort kommentar till fyndet kan ges. Om ej 
annat anges, ligger lokalerna i Sverige, och 
namnsättningen följer Lid, Norsk og svensk flo
ra, andra utgåva, Oslo 1974. Belägg bör över
lämnas till något av landets offentliga herbarier 
(GB Göteborg, LD Lund, S Naturhistoriska 
riksmuseet, Stockholm, UME Umeå och UPS 
Uppsala). Kontrollbestämning av material kan 
ordnas (kritiska arter bör alltid vara granskade 
av specialist).

Författare till floristiska notiser får gratis 30 
särtryck (fler kan beställas).

Kärlväxter

Meddelande av Axel Björklund, Storgatan 22C, 
795 00 Rättvik.

Astragalus penduliflorus, smällvedel. Dalarna, 
Rättvik, vägren inom ”Stora industriområdet”,

2 km NO järnvägsstationen (koordinater i Rikets 
nät 675052 146008). 20 kraftiga plantor och talri
ka ungplantor augusti 1982. Sandmark.

Smällvedeln fanns kring sekelskiftet vid 
Kungshol 2 km NO nya lokalen, varifrån den 
dock försvann. Sedan 1965 är ett bestånd på 
några få plantor med svag föryngring känt i en 
gräsrik sänka med kalkhaltigt grundvatten på 
tallheden 3 km NNO Ingels, ca 13 km NO Rätt
viks samhälle (koordinater 676060 146514).

Alla de tre nu nämnda växtplatserna ligger 
inom det s k Rättviksdeltat, som i sin tur över
lagrar silurformationens kalkstenar och skiffrar.

Smällvedeln har endast några få spridda loka
ler i Sverige. Den är fridlyst i W-län.

Meddelande av Aina Dahlqvist, Redberga, 
533 04 Hällekis.
Cuscuta europaea, nässelsnärja. - Västergöt
land, Kinnekulle, Medelplana sn, Munkakroken 
ca 50 m NNV om Råbäcks grindstuga på en yta 
av ca en kvadratmeter, augusti 1981.

Meddelanden aw Joakim Ekman, Kampements- 
gatan 8, 1 tr. 115 38 Stockholm.

Amaranthus hybridus s.str. (A. chlorostachys), 
toppamarant. - Södermanland, Stockholm,
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Hornstull (101 5f 42 20), 1 ex på ruderatmark 
invid husbygge. 26.9.1982. Bestämningen kon
trollerad av Thomas Karlsson, Lund.

Ambrosia artemisiifolia, malörtsambrosia. - 
Uppland, Roslags-Bro sn, 400 m VSV Bottna 
gård (1 IJ 8d 02 20), trädgårdsrabatt (Ellen Öh- 
man). Ca 6 ex, omkring 1,5 m höga, mycket 
rikgreniga. Växte under fågelfröautomat.
21.9.1980.

Amsinckia intermedia, ogräsgullört. - Uppland, 
Stockholm, S. Djurgården, mellan Rosendals 
stall och Listonhill, tipp (101 6g 05 21). 3 ex. 
17.9.1982. Bestämningen kontrollerad av Bengt 
Jonsell, Uppsala.

Förutom denna amerikanska adventivart väx
te på samma lokal bl a Dipsacus strigosus (hårig 
kardvädd) och rikligt med Chenopodium glau- 
cum (blåmålla).

Carex sylvatica, skogsstarr. - Uppland, Ros- 
lags-Bro sn, de inre delarna av Loö, N-udden - 
800 m S-ut (11J 9e 0- 3-, 0- 4-). Troligen omkring 
I 000 tuvor. Fuktig granskog. 11.8.1981.

Närmaste lokal är belägen i Söderby-Karl, ca 5 
km från den nyupptäckta växtplatsen. 1 Uppland 
även funnen som spontan i Västland och Älv
karleby (Hylander 1966).

Festuca gigantea, långsvingel. - Uppland, 
Roslags-Bro sn, 500 m SO Finnsudden (11J 9e 
01 34). Några tuvor i röjd gran-hasselskog.
11.8.1981.

Geranium dissection, fliknäva. - Uppland, 
Roslags-Bro sn, Bredsättra, 450 m SV sågen (11J 
8d 275 191). 5 ex i träda. 22.6.1982 (S).

I samma träda växte även Myosurus minimus 
(riklig) och Veronica hederifolia (råttsvans och 
murgrönsveronika).

Oxalis europaea, klöversyra. - Uppland, 
Roslags-Bro sn, 275 m VNV Solhem i Ekeby 
(11J 8c 12 49, 8d 12 00). 20-tal ex på f d vall (nu 
betad). 20.7.1981.

I Uppland tidigare endast funnen i Uppsala- 
och Stockholmstrakten (Hultén 1971).
Papaver argemone, spikvallmo. — Uppland, 
Roslags-Bro sn, Velända, 450 m ONO avtaget 
mot Brölunda (11J 8d 20 00). 1 kanten av en 
rapsåker på sandig mark. 7 ex. 22.6.1982 (S).

På samma lokal växte även Anchusa arvensis, 
Anthemis arvensis (riklig), Apera spica-venti

(riklig; S) och Myosurus minimus (fårtunga, 
åkerkulla, åkerkösa och råttsvans).

Plantago indica, sandkämpar. — Uppland, 
Norrtälje, St. Torget (11J 5c 49 28). Riklig på 
tomten av det 1981 nedbrunna huset vid St. Bro
gatan. 31.8.1982 (LD S).

I Uppland tidigare funnen i Uppsala- och 
Stockholmstrakten samt Sandhamn (Hultén 
1971).

Vicia villosa, luddvicker. — Uppland, Roslags- 
Bro sn, Velända, 300 m ONO avtaget mot Brö
lunda (11J 8c 19 49). 2 kraftiga ex på åkerslänten 
mot vägen. 22.6.1982. 1 den angränsande raps
åkern rikligt med Papaver dubium (rågvallmo).

Vicia villosa är en art som avtagit starkt. Tidi
gare växte den huvudsakligen som ogräs i råg
åkrar.

Meddelande av Birgitta Kvist och Bengt 
Oldhammer, Odonstigen 22 A, 792 00 Mora.

Cerastium alpinum, fjällarv. - Dalarna, Mora vid 
Alderängarna (14E 4f 0- 1-) strax intill Österdal- 
älven. En tuva, 30 x 30 centimeter, med många 
blommande ex sommaren 1982. Belägg i S.

Området är väldokumenterat av botaniker och 
främst känt för fjällnejlikan, Viscaria alpina, 
som växer i tusentals exemplar på klapperstens- 
stranden där fjällarven hittades. Näst Halleberg i 
Älvsborgs län är Moralokalen den sydligaste i 
Sverige. Den finns närmast på några få lokaler 
vid Idre och Särna i Dalarna.

Hur arten kom till Alderängarna är ovisst, men 
den kan inte ha växt där alltför länge. Däremot 
har den goda chanser att sprida sig eftersom an
talet konkurrerande arter är litet. Största hotet är 
den förbuskning som redan utarmat Alderängar- 
nas flora.

Meddelande av Göte Lorén, Råstorp, 513 00 
Fristad.

Lepidium heterophyllum, vallkrassing. - Väster
götland, Molla sn, 200 m N Nollaryd station, på 
en liten gruskulle mellan väg 183 och Bo- 
rås-Herrljunga järnväg, 30^10 ex 4.6.1981. Be
lägg i mitt personliga herbarium.

Andra noterbara växter på gruskullen är Myo- 
sotis strida, Pulsatilla vulgaris, Veronica verna, 
Taraxacum sektion Erythrosperma, Erigeron 
acre, Jasione montana och Botrychium lunaria
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(vårförgätmigej, backsippa, vårveronika, sand
maskrosor, gråbinka, blåmunkar och låsbräken).

Meddelanden av Yngve Nordhag, Upplands
gatan 48, 113 28 Stockholm.

Botrychium multifidum, höstlåsbräken. - Upp
land, Tegelsmora sn, Östermarken i utkanten av 
myrområdet Florarna (121 7c 43 04), sandig 
gräsmark i kanten av skogsbilväg.

Växten hittades strax före midsommar 1981 av 
Mats Nordhag. 5 september samma år fanns det 
38 fertila och 25 sterila ex. Sommaren 1982 gjor
des endast ett besök, och antalet exemplar var då 
avsevärt lägre. Botrychium lunaria (låsbräken) 
växte enstaka längre bort på samma vägkant.

Iva xanthifolia. - Stockholm, Centralbadets gård 
vid Drottninggatan, i plantering, 1 ex 16.9.1982.

Denna nordamerikanska art hör till familjen 
korgblommiga (Asteraceae) och står där nära 
Xanthium och Ambrosia (gullfrö, ambrosia). I 
den illa skötta planteringen hade man vintern 
81-82 lagt ut fågelfrö, och det är troligt att frukter 
av Iva förekom som förorening däri. Stånd av 
vete fanns ganska rikligt, och även ett par ex av 
Amaranthus retroflexus (svinamarant), säkerli
gen härrörande från samma källa. - Belägg i S.

Meddelanden av Rune Norrsveden, Klockarvä- 
gen 3, 770 20 Söderbärke.

Chenopodium bonus-henricus, lungrot. - Dalar
na, Söderbärke sn, Lövmarken, vid gammal ut- 
husgrund 8.7.1981. Belägg granskat av Roger 
Lundin vid S.

Lungrot har i Dalarnes flora av E. Almquist 
(1949) och de båda tilläggen (i SBT 1960, 1970) 
lokaler angivna endast i södra Dalarna.
Erica tetralix, klockljung. - Dalarna, Norrbärke 
sn, litet, övergivet grustag 550 m OSO östspetsen 
av Busjön och 700 m SSV triangelpunkten 
(343,2) på Ställberget. Platsen ligger ungefär 7 
km SSV om Smedjebacken. Folkskollärare 
Gunnar Cassel och hans fru hade hittat växten 
vid bärplockning och visade mig platsen
8.8.1981. Fotobelägg finns (växten är fridlyst i 
Dalarna).

Klockljungen förekom inom ungefär 80 x 40 
cm alldeles nedanför den södra grustagsslänten. 
Där var det något fuktigt, och dess närmaste 
grannar var en Polytrichum-art, Viola palustris,

Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, Trien- 
talis europaea, Melampyrum pratense och 
Agrostis tennis (björnmosseart, kärrviol, blod
rot, blåbär, skogsstjärna, ängskovall och röd
ven). Eftersom växten finns i ett gammalt grus
tag, bör den ju ha kommit dit för inte så lång tid 
sedan. Såvitt jag känner till är detta det andra 
fyndet av klockljung i Dalarna.

Geranium pratense, ängsnäva. - Dalarna, Sö
derbärke sn, Kyrkbyn, Kyrkogatans vägdike 
helt nära vägen till pastorsexp. Ett exemplar
9.7.1981. Belägg granskat av Roger Lundin vid 
S.

Plantago maritima, gulkämpar. - Dalarna, Sö
derbärke sn, riksväg 65, 200 m SO vägskälet till 
Stensbo. Koordinater i UTM-systemet WG 2830 
6265. Ett exemplar 25.7.1981. Belägg (en blom
stjälk och 2 blad) granskat av Roger Lundin vid 
S.

Växten stod på vägrenen, ungefär 25 cm från 
asfaltkanten. Gulkämpar är i Sverige bunden till 
havsstränder, varför fyndet kan verka otroligt. 
Att en spridning av frön skett, går emellertid att 
föreställa sig, eftersom ett stort antal fordon kör 
på riksvägen varje dag. Den vägsaltning, som 
sker under vintrarna, kan ha ändrat markförhål
landena, så att gulkämparna i någon mån får sina 
miljökrav tillgodosedda.

Rubus idaeus f. laciniatus Krok, flikbladigt hal
lon. - Dalarna, Söderbärke sn, bergkulle SO om 
Hemmings. Koordinater i UTM-systemet WG 
3725 6810. 23.7.1981.

De konstiga hallonskotten växte bland sten
block i sluttningen på kullens nordvästra del. 
Formen har, såvitt jag vet, rapporterats från Da
larna bara en gång tidigare (Idre sn, vägen till 
Foskros 1916). Roger Lundin vid S har gjort 
bestämningen.

Meddelanden av Erik Olausson, Bokgatan 12, 
462 00 Vänersborg.
Dactylorhiza incarnata, ängsnycklar. - Värm
land, Värmlandsnäs, Ölserud sn, ca 100 m O 
torpet Vassängen, minst 350 ex midsommaren 
1982 på en strandäng vid Vänern.

Anmärkningsvärt nog växte arten i näringsfat
tig miljö; några mera krävande arter kunde inte 
spåras i området. Bland följearterna kan nämnas 
Potentilla erecta, P. palustris och Carex nigra
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(blodrot, kråkklöver, hundstarr). Bottenskiktet 
dominerades av Climacium dendroides, Aula- 
comniitm palnstre och Calliergon cordifolium 
(palmmossa, räffelmossa och skedbladsmossa). 
Området är inhägnat för bete, vilket kan bli ett 
hot om det påbörjas för tidigt på sommaren.

Epipactis atrorubens, purpurknipprot. - Värm
land, Värmlandsnäs, Eskilsäter sn, ca 400 m NV 
Flåvik, 6 ex i en skogsglänta en liten bit från 
vänerstranden.

Arten är såvitt jag vet inte tidigare funnen på 
Näset.

Lemna gibba, kupig andmat. - Värmland, Värm
landsnäs, Eskilsäker sn, damm 400 m S kyrkan, 
vid gården Södra Byn.

Dammen är fylld av Potamogeton pusillus 
(gropnate) och omgiven av Bidens cernua och 
Scirpns palustris (nickskära, knappsäv).

Meddelande av Sven Stenberg, Fabriksgatan 26 
B, 671 00 Arvika.

Melampyrum nemorosum, lundkovall. - Värm
land, Arvika, skogsbryn vid tämligen myllrik 
granskog, norr om och invid väg 61 vid en liten 
infartsväg (11C 5d 02 31), 10-15 ex på en yta av 
ca3 m2. 4.8.1981.

Arten är ny för Värmland. Den ligger mycket 
långt från de spontana förekomsterna i sydöstra 
Sverige och man misstänker väl att den avsiktligt 
eller oavsiktligt blivit insådd. En möjlighet är att 
den kommit in med bilistsopor - platsen ligger 
nämligen bra till för det. Beståndet verkade må 
väl även 1982 trots att avverkning skett och mar
ken blivit sliten.

Meddelande av Bengt Ör ne berg, Svaneholmsga- 
tan 12, 217 73 Malmö.

Corallorhiza trifida, korallrot. - Skåne, Färing- 
tofta sn, myrkant N om Bjärrödsjöns nordöstra 
vik (3D 3a 47 09), minst 60 ex 14.6.1980; enligt 
Bertil Widerberg, som besökte lokalen senare 
samma år, då betydligt fler, 200-300 ex. 1981 
visade de sig inte (sökt 23.6).

Arten är sällsynt i Skåne och har mycket få 
aktuella lokaler.

Lavar

Meddelande av Olle Sjöqvist, Nybohovsbacken 
52, 117 44 Stockholm.

Acarospora chlorophana, gul spricklav. - Sö
dermanland, Vårdinge sn, ca 1 km SO Mölnbo, 
vid Nysund O Långsjön, strax nedan bergtopp 
med fornlämning, i sydläge på brant klippavsats 
tillsammans med bl aLepraria chlorina. Funnen 
9.11.1980. Koordinater i rikets nät 65474 15935. 
Förekomsten är sparsam. Prof W. A. Weber, 
Colorado, USA, har kontrollerat bestämningen.

Sydligaste fyndet av denna skarpt gulgröna 
skorplav, vars normala förekomst är från Härje
dalen och norrut. Belägg finns i UPS.

Svampar

Meddelanden av Joakim Ekman, Kampements- 
gatan 8, 1 tr, 115 38 Stockholm.

Bovista pahidosa (Bovistella palndosa), sump- 
röksvamp. - Uppland, Edsbro sn, Igelsjöns SÖ- 
del (11J 9a 37 03, 38 03). Rikkärr. 2 årsexemplar. 
30.7.1980.

Andra lokalen i Stockholms län. Tidigare fun
nen 2 km V om Nothamn i Väddö sn. 1 övriga 
Uppland är den även funnen i Bälinge och Älv
karleby socknar (Björkbäck & Gustafsson 1980). 
Exemplaren växte bland Pain della squarrosa, 
Sphagnum-arter, Carex diandra, C. rostrata, 
Comarum palnstre, Drosera rotundifolia och 
Oxycoccns quadripetalus (piprensarmossa, vit
mossor, trindstarr, flaskstarr, kråkklöver, rund- 
sileshår och tranbär). Några andra arter som no
terades vid Igelsjön var Dactylorhiza incarnata, 
Epipactis palustris, Hammarbya palndosa, Li- 
paris loeselii (riklig), Polygala amarella, Primula 
farinosa och Scirpns hudsonianus (ängsnycklar, 
kärrknipprot, myggblomster, gulyxne, rosett
jungfrulin, majviva och ullsäv). Ett beläggex in
samlat (S). Det har granskats av Lars E. Kers, 
Stockholm.

Caloscypha fulgens, kameleontmurkla. - Upp
land. Roslags-Bro sn, Granvik (11J 8d 201 327). 
På myllrik mark i ett hasselbestånd i igenväxan
de hagmark. En fruktkropp. 9.5.1982.

Femte lokalen i landet. Tre fynd i Uppsala- 
trakten och ett i Stockholm (Ryman 1979). Be
lägg i S. Det har granskats av Åke Strid, Stock
holm.

Meddelande av Lars E. Kers, Bergianska träd
gården, Box 50017, 104 05 Stockholm.

Disciseda bovista, stor diskröksvamp. - Öland,
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Sandby sn, Sandby. Norr om kyrkvägen, ca 100 
m Ö om östra landsvägen. Bar sandfläck i betad, 
övergiven åker, nära en förekomst av Disciseda 
Candida, liten diskröksvamp. 3.5.1980, leg. 
K.-G. Bringer (S).

1 Sverige är arten tidigare känd endast från 
Skåne och Uppland (Kers 1976).

Meddelanden av Johan Nitare, Växelmynts- 
gatan 54, 414 83 Göteborg.
Albatrellus syringae, ängsticka. - Jämtland, Are 
sn, Enafors, vägslänt vid avtagsväg mot Ena- 
forsholm, 2.8.1981 (S); Åre sn, Storlien, gräs
matta i samhället, 6.8.1981 (S).

Eriksson (1979) och Strid (1979) har belyst 
denna markväxande tickas frammarsch i Sveri
ge. De nu presenterade fynden visar att arten 
växer i subalpina områden fram till norska grän
sen. På den första lokalen var den riklig under ett 
tätt buskage av Salix phylicifolia (grönvide), och 
här förekom under lövförnan också Hymeno- 
gaster tener s.l. (ljus buktryffel; det. L. E. Kers). 
Den andra lokalen var en välklippt gräsmatta vid 
bostadshus.

Svampens ståndort är skiftande men utgörs av 
triviala och av människan nyligen påverkade mil
jöer. I Umeå har jag sett arten bl a i rabatter och 
under häckar på naken lerjord.
Clavaria rosea, rosenfingersvamp, Bovista to- 
mentosa, Geopora arenicola, sandskål och Hel
vetia (Cyathipodia) corium, svart skålmurkla. - 
Jämtland, Åre sn, Enafors, vägkant utanför ho
tell Jämtlandia intill järnvägsstationen, 5.8.1981 
(belägg av samtliga i S).

Dessa fyra svamparter förekom helt intill var
andra på en sandig, torr vägkant med småmos- 
sor, Achillea millefolium (rölleka) m m. Av and
ra svampar och lavar kan nämnas: Hygrocybe- 
arter, Helvella lacunosa och Solorina spongiosa 
(vaxskivlingar, svart hattmurkla och svampskål- 
lav). Vägen utanför hotellet är asfalterad, men en 
smal sträng av gammal trampad sandjord har 
bevarats i vägkanten, och där kan krävande arter 
sitta kvar. En liknande vägkant i närheten hade 
en snarlik artsammansättning och där tillkom 
Botrychium multifidum, B. lunaria och Gentia- 
nella amarella (höstlåsbräken, låsbräken, ängs- 
gentiana).

Kanske kan vägkanter av den här typen kom
ma att utgöra en sista tillflyktsort för många arter 
som tillhört det gamla kulturlandskapets betes-

och slåttermarker. En närmare undersökning 
av vägkantskryptogamer vore värdefull; vägsalt 
m fl ingrepp kan komma att helt slå ut denna 
organismvärld.

Artsammansättningen vid Enafors visar på en 
relativt hög kalkhalt med arter som Solorina 
spongiosa, Helvella corium och Bovista tomen- 
tosa. Den sistnämnda har visat sig vara relativt 
vanlig på torr kalkrik mark. En hastig titt i UPS 
visar att arten är samlad i bl a Västergötland, 
Östergötland, Närke, Uppland, Västmanland, 
Jämtland samt på Gotland. Själv har jag sett den 
på Öland och i Bohuslän, totalt på ett 30-tal 
lokaler.

Bovista limosa, dvärgröksvamp, Thelephora 
caryophyllea, Helvella (Leptopodia) pezizoides 
och Geoglossum montanum. - Jämtland, Åre sn, 
Handölsforsen, slagghög av täljsten nära fallet, 
7.8.1981 (S).

Lars E. Kers har bestämt Bovista-arten.

Meddelande av Kjell-Arne Olsson, Kanalgatan 
16, 291 53 Kristianstad.

Mycenastrum corium, läderboll. - Skåne, 
Fjälkestad sn, V delen av Stenslid 500 m N Får- 
arp, 12fjorårsexemplarfunnai april 1981. Belägg 
i S. 1982 6 ex, 1983 4 ex, varav en närmare 30 cm 
i diameter.

Lokalen, en av åkrar omgiven gräsbacke, är 
starkt kulturpåverkad; ett stort område intill 
växtplatsen utnyttjas som upplagsplats för sten 
från kringliggande åkrar. Kärlväxtfloran är gan
ska trivial. De mest iögonenfallande arterna 
kring Mycenastrum är Phleum pratense, Dac- 
tylis glomerata, Elytrigia repens, Urtica dioica, 
Silene vulgaris, Ranunculus repens, Potent illa 
argentea, Medicago falcata, Hypericum perfo
ratum, Anthriscus sylvestris, Achillea millefo
lium, Artemisia vulgaris, Cirsium vulgare, C. ar- 
vense, Centaurea scabiosa och Tragopogon pra
tensis (timotej, hundäxing, kvickrot, brännässla, 
smällglim, revsmörblomma, femfingerört, gul
lusern, äkta johannesört, hundkäx, rölleka, grå
bo, vägtistel, åkertistel, väddklint och ängs- 
haverrot).

Lars E. Kers har bestämt svampen och har 
lämnat upplysningar om utbredningen. Förutom 
ett flertal fynd i parker i stockholmstrakten har 
arten blott blivit funnen på få och spridda lokaler 
i vårt land. 1 Skåne har den insamlats i Malmö 
och senast, 1947, vid Kåseberga i Valleberga sn.
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Meddelande av Torbjörn Säll, Dag Hammar
skjölds väg 4A: 208, 223 64 Lund.

Hirneola auricula-judae, judasöra. - Skåne, Bo- 
sjökloster sn, halvön Ö om väg 23, relativt rikligt 
på fläder utmed en markväg mot nordost från 
Bosjöklosters ekonomibyggnader. Lokalen lig
ger i öppet landskap, 300-500 m från Ringsjöns 
strand.

Fyndet, som gjordes 28.12.1982 tillsammans 
med Per Leonardsson, är det första från skånska 
inlandet.
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Sammankomster år 1982

Algologföreningen i Uppsala

4 mars. Mikaela Forsskåhl, Maija Huttunen och 
Liisa Lepistö: Växtplanktonforskningen i Fin
land.

Kuno Thomasson

Botaniska Föreningen i Göteborg

29 januari. Parkchef Bernt Finnskog, Göteborg: 
Göteborgs parker och planteringar förr och nu - 
och utblickar mot framtiden.
25 februari. Fil kand Hilde Nybom, Lund: Regn- 
skogsinventering på Celebes.

16 mars. Professor Niels Jacobsen, Köpenhamn: 
Livsformer och utbredningstyper hos tropiska 
vattenväxter.
28 april. Byråingenjör Karl Henrik Larsson, Vä
nersborg: Natur och naturvårdsproblem i Älvs
borgs län.

14 maj. Landskapsarkitekt Eric Darfeldt, Karl
stad: Botanist på tur - om vägkantsväxter i Nor
den.

28 september. Lektor Ingvar Nordin, amanuens 
Björn Aldén och amanuens Bertil Ståhl, Göte
borg: Säsongen som gått. Botaniska rapporter 
från Island, Färöarna och Wales.

20 oktober. Lektor Ingvar Nordin, Göteborg: 
Botaniska vandringar i Ligurien, Provence och 
Languedoc.

22 november. Amanuens Magnus Neuendorf, 
Göteborg: The Royal Botanic Gardens, Kew. Ett 
besök i Englands förnämsta botaniska trädgård.

10 december. Torgny Nordin, Göteborg: Teplan- 
tager, rododendronskogar och fågelträsk. Vand
ringar och intryck från Indien, Ceylon och Ne
pal. - Årsmöte: ordf amanuens Lars Arvidsson, 
v ordf amanuens Björn Aldén, sekr amanuens 
Marie Lindström, kassaförv institutionssekr 
Birgit Malm.

Exkursioner

18 april lavexkursion till Särö Västerskog under 
Lars Arvidssons ledning. Besök i gammal 
barr- och ekskog med rikt utvecklad lavflora. 
Dessutom demonstrerades klippsträndernas 
olika typer av lavzonering.

22 april ”trädkväll” med Björn Aldén i Botanis
ka Trädgården.

8 maj den tidiga lundfloran i Tjolöholms-trakten 
demonstrerades av Jan Kuylenstierna.
28-31 maj exkursion till Öland med Magnus 
Neuendorf.

6 juni nybörjarexkursion till Kippholmen vid 
Nordre älv tillsammans med Åslög Dahl.
20 juni utflykt till Vinga med fartyget Tullan un
der Ulf Molaus ledning.

8 augusti ruderatexkursion i Göteborg tillsam
mans med Lars Arvidsson.

13 september svampbestämningskväll med John 
Eriksson.

17 oktober vedsvamparna i Botaniska Trädgår
dens naturpark demonstrerades under en rund
vandring med Nils Hallenberg.

Marie Lindström
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Botaniska sällskapet i Stockholm

25 februari. Bengt Danielsson: Mot en ny Härje- 
dalsflora.

25 mars. Bengt Jonsell: I Jarrah-skog och på 
Banksia-hed. Några intryck av Sydvästaustra- 
liens flora.

29 april. Uppläggningen av det fortsatta arbetet 
med den nya sörmlandsfloran diskuterades.
7 oktober. Mårten Aronsson: Hotad flora och 
hotade miljöer i det äldre odlingslandskapet.

9 december. LeifTibell: Skogar på Nya Zeeland. 
- Till styrelse valdes: ordf prof Måns Ryberg, v 
ordf fil dr Lars-Erik Liljelund, sekr fil kand Gö
ran Thor, skattm rektor Karl-Gustav Kökeritz. 
Övriga ledamöter fil dr Birgitta Bremer, fil mag 
Pelle Holmberg, prof Carl-Johan Clemedson 
samt fil kand Roger Lundin.

Exkursioner

25 maj. Per Sigurd Lindberg visade vår- och 
försommarblommor på Djurgården.

6 juni. Exkursion till Ornö under ledning av 
Svante von Strokirch. Den hade förberetts av 
Haninge naturskyddsförening som under ett par 
år inventerat öns flora. Efter överfart från Dalarö 
började vandringen vid Ornöboda och fortsatte 
via Hemträsket och Svinåker fram till Västenor 
där båt väntade för återfärd till Dalarö. Försom- 
marfloran var väl utvecklad. På kalkberg märk
tes bl a blodnäva, kungsmynta, fältmalört, hälle- 
bräken, stenbräken, svartbräken och murruta 
(Geranium sanguineum, Origanum vulgare, 
Artemisia campestris, Woodsia ilvensis, Cysto- 
pteris fragilis, Asplenium trichomanes, A. 
ruta-muraria). I en fuktig lövskog norr om Brak
träsket beundrades flera blommande exemplar 
av svärdsyssla (Cephalanthera longifolia). Nära 
slutmålet blev lövskogen mer lundartad med bl a 
myskmadra och lundslok (Galium odoratum, 
Melica uniflora).
19 september. Lavexkursion till Kärsö vid 
Drottningholm med Anders Tehler och Göran 
Thor. Här finns en mycket omväxlande natur 
med bl a exponerade klippor, tallhedar, fuktiga 
granskogar, eklundar och strandklippor med en 
anmärkningsvärt artrik och opåverkad lavflora 
trots det obetydliga avståndet in till Stockholms 
centrum. Av mer ovanliga arter som påträffades

kan nämnas Umbilicaria spodochroa, endast 
känd från ett fåtal lokaler i Uppland.

3 oktober. Mossexkursion till Lännåker och År- 
sta slott i Västerhaninge under ledning av Birgit
ta Bremer och Lars Hedenäs. Exkursionen var 
främst anordnad för nybörjare och lokalerna var 
valda för att visa på allmänt förekommande ar
ter. I ett traktorspår på ett kalhygge i början av 
promenaden hittade en deltagare Pogonatum 
dentatum vilken tydligen är på spridning i Stock
holmstrakten. I en frisk till fuktig granskog fanns 
olika stjärnmossor som Mnium hornum, Pla- 
giomnium affine, P. cuspidatum och/T medium. 
Stora delar av området består av hällmarker och 
här kunde kakmossa, sotmossa och de vanligaste 
raggmossorna undersökas. Intill ett dike fann vi 
Philo notis fontana, Hypnum lindbergii och några 
få skott av Hylocomium umbratum. Endast hälf
ten av deltagarna fortsatte fram till slottet där 
diverse murväxande mossor studerades, t ex 
Ditrichum flexicaule, Tortula muralis och 
Schistidium apocarpum.

Göran Thor

Svenska Botaniska Föreningen
Föreningens årliga botanikdagar var under 1982 
förlagda till Dalsland, Färgelanda folkhögskola, 
28 juni-1 juli. Arrangörer var Dalslands Botanis
ka Förening, med Per-Arne Andersson, Kjell 
Eriksson och Torsten Örtenblad som ledare.

Botanikdagarna inleddes officiellt på kvällen 
den 28 juni av Per-Arne Andersson, som också 
belyste landskapets växtgeografi och gav en för
smak av de kommande exkursionerna. Många av 
de cirka 80 deltagarna hade redan tidigare under 
eftermiddagen gett sig i kast med den iordning
ställda Carex-övningen. Levande material av 47 
dalsländska starrarter hade numrerats och place
rats i krukor och denna bestämningsövning blev 
en av botanikdagarnas mest uppskattade aktivi
teter.

Tisdagen den 29 juni inleddes med två föredrag. 
Roland Carlsson visade bilder och gav tips om 
hur man bestämmer arterna i släktet Alchemilla 
(daggkåpor). Han hade även med sig levande 
material av 22 arter för deltagarna att öva sig på. 
Nästa föreläsare var Lars Arvidsson, som talade 
om mossor och lavar på Dal och demonstrerade 
ett 60-tal arter.
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Eftermiddagen ägnades åt exkursion. Först 
besökte vi Råls Småsjö i Ödeborg för att se på 
mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola), en ”ny 
art” för många av deltagarna. Nästa mål var en 
lokal på Kroppefjälls SÖ-sida, där branterna 
täcks av ett mellanting av ädellövskog och ängs- 
granskog. Här trivs ett stort antal kalkgynnade 
lundväxter; störst intresse tilldrog sig kanske 
strävlostan (Bromus beneke nii). Dagens sista 
anhalt gjordes vid Bustugan i Sundals-Ryr, där 
”fjäll-ormbunken” krusbräken (Cryptogramma 
crispa) besågs.
Onsdagen den 30 var det dags för heldagsexkur- 
sion. Först gjordes ett kort stopp vid Ranneber- 
get i Skållerud för att se på uddbräken och tagg- 
bräken (Polystichum aculeatum och P. lonchitis) 
växande sida vid sida. Huvudmålet på förmidda
gen var naturreservatet Ryrhalvön. Förutom ler- 
skifferhällarnas och torrängarnas rika kalkflora 
fick vi se både svedjenäva och brandnäva 
(Geranium bohemicum och G. lanuginosum). 
För brandnävan var detta nyfynd den femte loka
len i Dalsland.

Färden ställdes sedan till Håverud med en li
ten anhalt i Asensbruk för att se på rödsyssla 
(Cephalanthera rubra). Vid Håverud tilldrog sig 
naturligtvis Nils Ericssons berömda akvedukt ett 
stort intresse men branterna här har även en rik 
flora med vitoxel (Sorbus rupicola) som lokalens 
clou.

Sista anhalten för dagen var Trakten i Tissel
skog. Via Traktetjärn med dess vackra bestånd 
av ag (Cladium mariscus) gick vi västerut över 
den karga och tallskogsklädda åsen av kvartsit- 
sandsten. Vidare ner i kloritstensbranten mot 
Trakten, ett skolexempel på de abrupta vegeta- 
tionsväxlingarna på Dalformationen. Några tio
tal meter och den fattiga hällmarkstallskogen har 
förbytts i rik lundvegetation med många kalk
gynnade arter. En av deltagarna gjorde här ett 
fint fynd: ramslök (Allium ursinum) på sin fjärde 
lokal på Dal. I bergsskärningen nere vid järnvä
gen besåg vi bland annat de rika bestånden av 
purpurknipprot (Epipactis atrorubens).

Torsdagen den 1 juli gick den sista exkursio
nen av stapeln. Vi besökte de märkliga rikkärren 
på norra Kroppefjäll. Förundran hos deltagarna 
var stor över att finna bland annat axag (Schoe- 
nus ferrugineus), dvärglummer (Selaginella 
selaginoides) och åtskilliga kalkindikerande 
mossor i denna skenbart så karga trakt.

Efter lunch höll Torsten Örtenblad en föreläs
ning om starr (Carex) med tonvikt på artens eko
logi, varpå botanikdagarna i Dalsland 1982 avslu
tades.

Årsmötet hölls den 30 juni i Färgelanda. Styrel
sen för 1983 fick från 1982 oförändrad samman
sättning: Nils Lundqvist ordförande, Carl-Johan 
Clemedson vice ordförande, Kåre Bremer sekre
terare, Göran Lundeberg kassör, Thomas Karls
son redaktör, och Per-Arne Andersson, Lars 
Arvidsson, Roland Carlsson, Lars Ericson, Nils 
Hakelier, Nadja Niordson samt Olle Persson 
övriga ledamöter. Styrelsen sammanträdde un
der 1982 den 29 juni i Färgelanda och den 4 
december i Stockholm.

Styrelsen beslöt att understödja landskaps- 
floraprojekten i Blekinge och Västerbotten med 
vardera 4 000 kr. Tidigare har landskapsflorapro- 
jekten i Halland, Hälsingland, Härjedalen, Me
delpad, Norrbotten, Småland, Södermanland 
och Öland erhållit bidrag. För 1983 kommer för
eningen att i SBT utlysa allmänna bidrag för pro
jekt inom svensk botanik och studerandestipen
dier för deltagande i botanikdagarna.

Den av föreningen tillsatta kommittén för 
svenska växtnamn har fortsatt sitt arbete. En 
preliminär lista över svenska svampnamn utar
betad av Nils Lundqvist och Olle Persson och en 
preliminär kärlväxtlista utarbetad av Thomas 
Karlsson har tryckts i begränsade upplagor. Ar
betet med listor över moss- och lavnamn, av Nils 
Hakelier och Roland Moberg, är långt framskri
det.

Föreningens syften är att samla och främja de 
botaniska intressena i landet och att verka som 
svensk riksförening för botanik (§ 1 i stadgarna). 
Föreningens medlemmar utgörs av abonnenterna 
på SBT, nu närmare 3 000. Föreningen har också 
en lokalförening, Gävleborgs botaniska sällskap. 
Information om möjligheten att starta lokalför
eningar kan erhållas från styrelsen.

Per-Arne Andersson och Kåre Bremer

Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Den 10 mars höll Svenska Växtgeografiska Säll
skapet sitt årsmöte. Nya i styrelsen blev Ingvar 
Backéus (sekreterare efter Barbro Näslund- 
Landenmark) och Lars Ericson (efter Bengt M. 
P. Larsson). Sällskapets tidigare ordförande Hu-
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go Sjörs valdes till 1:e hedersledamot, en värdig
het som tidigare endast innehafts av Rutger Ser- 
nander. Föreläsare vid årsmötet var Victor 
Westhoff från Nijmegen, som gästade Uppsala 
för att övervara sin elevs, Eddy van der Maarels, 
installation som professor i ekologisk botanik. 
Titeln på hans föredrag var Impressions of flora 
and vegetation of south-eastern Australia in 
comparison with Capensis.

Pingsthelgen ägnades åt en tvådagars exkursion. 
Christina Skarpe, som deltog i exkursionen, be
skriver den sålunda:

Sällskapets vårexkursion under den soliga och 
varma pingsthelgen gick till Kinnekulle. Ledare 
från Uppsala var Sällskapets ordförande Erik 
Sjögren, och på Kinnekulle anslöt Lennart Fri- 
dén. Allt som allt deltog ett dussintal medlemmar 
från Sverige och Norge.

Första dagen ägnades framför allt åt Munk
ängarna, sedan länge en sluten hasselrik 
ask-alm-eklund med en rik kryptogamvegeta
tion på de grova stammarna. 1 fältskiktet domi
nerade Mercurialis perennis och Allium ursinum 
med tunga blomknoppar; gul- och vitsipporna 
var redan utblommade. Vid Apostlagrottan fö
revisade Erik Sjögren ett antal mossor med väst
lig, atlantisk utbredning, bl a Neckera crispa, 
och där återfanns också en spirande tuva av 
Fes tu ca gigantea.

Under kvällen på Mariestads vandrarhem vi
sade Anders Bohlin några av sina förnämliga 
diabilder av Kinnekulles växtvärld.

På Österplana hed fann vi de flesta orkidéerna 
redan i blom, bl a praktfulla klungor av Orchis 
mascula. Av typiska alvarväxter återfanns bl a

Arenaria gothica och mossan Scorpidium tur- 
gescens. Efter kaffe och smörgåsar utanför 
Österplana kyrka förevisade Lennart Fridén med 
imponerande sakkunskap områdets Taraxacum- 
arter, och berättade om deras utbredning och 
biologi.

Sent på eftermiddagen anträddes återfärden 
till Uppsala.

Den 14 oktober samlades Sällskapet för sitt 
höstmöte. Under rubriken ”På myr i södra Alas
ka” berättade Hugo Sjörs om myrar i den syd
östra, pacifiska delen av Alaska. Dessa skiljer sig 
klart från de boreala myrarna och motsvarar i 
många avseenden Europas atlantiska myrar. 
Dock är de trädbevuxna, ofta med Pinus con
tort a. Områdets ombrotrofa mossar är ganska 
svagt sura (pH ca 5) och hyser ett flertal växter 
som hos oss är kärrväxter.

Bokutgivning. De senaste årens livliga bokut
givning har fortsatt under 1982. Tre volymer av 
Acta Phytogeographica Suecica har utgivits: 
Vol. 70: Kristina Warenberg, Reindeer forage 
plants in the early grazing season. Growth and 
nutritional content in relation to climatic condi
tions. Vol. 71: Catarina Johansson, Attached al
gal vegetation in running waters of Jämtland, 
Sweden. Vol. 72: Ejvind Rosén, Vegetation de
velopment and sheep grazing in limestone grass
lands of south Öland, Sweden. Dessutom har 
Sällskapet publicerat en volym i serien Växteko- 
logiska Studier: Vol. 15: Thomas Karlsson, 
Euphrasia rostkoviana i Sverige.

Ingvar Backéus
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Sammanfattande om orkidéer

Dressier, R. L. 1982: The orchids. Natural histo
ry and classification. Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. ISBN 0-674-87525-7.

Skönheten och mångformigheten hos orkide- 
blommorna har attraherat många människor. Re
sultatet har blivit ett stort antal vackra bilder
böcker, och även många nya korsningar, med 
vilka odlare tävlar på årliga utställningar. Men 
vetenskapligt sett är resultaten skäligen ytliga. 
Bilderböckerna underlättar visserligen identifie
ringarna och populariserar denna gren av botani
ken. Korsningarna, som många gånger gjorts 
stick i stäv mot vedertagna teorier och system, 
har ofta av fackmännen betraktats som kuriosite
ter utan värde. Moderna samlade översikter har 
däremot saknats och Dresslers handbok är väl
kommen. Den ger en klar bild av forskningens 
aktuella tillstånd och visar hur långt denna 
kommit, särskilt inom taxonomin.

Den första hälften behandlar orkidéernas 
byggnad och anatomi, deras ekologi och evolu
tion. Därtill lämnas en kort översikt över deras 
geografiska utbredning. De intressanta samban
den mellan orkidéerna och deras pollinerare gör 
att blommans och könsorganens anatomi liksom 
pollinationsförloppet får ett stort utrymme. Ut
vecklingen inom släktet Stanhopea ger en god 
illustration. Då och då inträffande byten mellan 
små och stora bin som pollinerare framtvingar 
nyadaptering av blommor och därmed bildas nya 
arter.

Dressier introducerar även en ny karaktär: 
utbildningen av epidermiscellerna och klyvöpp
ningarna.

Det andra avsnittet behandlar grupperingen av 
släktena i enheter av högre rang, underfamiljer, 
tribi (singular tribus) och subtribi. Orchidaceae 
indelas i fem underfamiljer: Apostasioideae, 
Cypripedioideae (Cypripedium), Spiranthoideae 
(Goodyera, Spiranthes), Orchidoideae (de flesta 
av de skandinaviska släktena), Epidendroideae 
(Epipogium, Liparis, Malaxis, Calypso), Van- 
doideae (Corallorhiza). De skandinaviska släk
tena inom varje underfamilj har här angivits inom 
parentes. Denna uppställning avviker starkt från 
den, som Hylander använder i sin flora.

Dressier ägnar hybriderna mellan släktena (de 
intergeneriska hybriderna), naturliga som artifi
ciella, stor uppmärksamhet och detta med rätta. 
De redovisas för aktuella subtribi i diagramform. 
Han har dock en mycket konservativ släktupp
fattning. Behandlingen av subtribus Orchidinae 
och dess 40 släkten med 600 arter är av särskilt 
intresse för oss skandinaver. Dressier grupperar 
släktena i fyra allianser med hänsyn till deras 
vegetativa karaktärer och ser bort från blomde
taljerna. Grupperna karaktäriseras av att tu- 
beroiderna (”knölrötterna”) l:o saknas, 2:o är 
fingerdelta eller spolformiga och 3:o är sfäriska. 
Den sista gruppen innehåller två fristående afri
kanska släkten. Den första gruppen omfattar Ga
le aris och tre närstående släkten. Men han har 
glömt bort att såväl Lysiella som Tulotis saknar 
tuberoider. De bör därför brytas ut ur Platan- 
thera och föras över till Galearis-gruppen. 
Gruppen är icke hoplänkad med övriga genom 
hybrider. Den bör ges en fristående ställning som 
subtribus (Galearinae Vermeulen).

Antalet intergeneriska hybrider minskas avse
värt om alla släkten med fingerdelta knölrötter 
slås samman till ett, Gymnadenia, och alla med 
spolformiga till ett annat, Platanthera.

Dresslers bok ger god översikt och många nya 
uppslag. Därför rekommenderar jag den till alla 
som vill vidga sina kunskaper om orkideer. Han 
avslutar handboken med en kravlista: fler mono
grafier, fler fältundersökningar, insamling och 
pressning av belägg för de offentliga herbarierna.

Carl Ingemar Sahlin

Stor ögontröst och dess släktingar

Karlsson, T. 1982: Euphrasia rostkoviana i Sve
rige. Växtekologiska studier 15. 116 s. ISBN 
91-7210-815-0, ISSN 0346-735X. Pris 35 kr. Be
ställes från Svenska Växtgeografiska Sällskapet, 
Box 559, 751 22 Uppsala.
Euphrasia rostkoviana i Sverige utgör största de
len av den doktorsavhandling, som SBTs redak
tör Thomas Karlsson försvarade i maj 1982. Bo
ken kan läsas med stor behållning både av fack
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botanister och av en bredare läsekrets. Inte nog 
med att den är svenskspråkig, vilket redan det är 
sällsynt numera: författarens pedagogiska ambi
tion är också tydligt märkbar i både text och 
illustrationer. Stilen är lättsam och flödigt reso
nerande - den som är fixerad vid det gängse, 
knappa avhandlingsspråket kan kanske frestas 
att säga alltför flödig. Bildmaterialet är väl till
rättalagt och mycket instruktivt. Det ögontröst
material, som behandlas, erbjuder spännande 
problem för såväl systematiker som Vegeta
tionshistoriker och florister, och problemen får 
trovärda lösningar. En ytterst detaljrik, före
dömligt kommenterad lokalförteckning och en 
utförlig genomgång av felaktiga eller osäkra äldre 
uppgifter ger tillsammans en materialdokumen
tation av högt värde. Slutresultatet har blivit en 
avhandling, som verkligen är både läsvärd och 
läsbar.

Tyngdpunkten läggs vid Sverige, som framgår 
av titeln, men utblickar görs mot grannländerna.

Thomas Karlsson urskiljer tre underarter inom 
Euphrasia rostkoviana Hayne i Sverige: subsp. 
rostkoviana, stor ögontröst, subsp. montana 
(Jordan) Wettstein, ängsögontröst, och subsp. 
fennica (Kihlman) Karlsson, finnögontröst. Av- 
gränsningen av underarterna är inte alltid själv
klar. För att kunna bestämma svenskt och finskt 
rostkoviana-material med full säkerhet har man 
användning inte bara för morfologiska karak
teristika utan också för information om fyndort 
och ståndortsförhållanden. Mycket av under- 
artsdifferentieringen utgör nämligen klara ut
tryck för ståndortsanpassning. Systematikern 
måste ju lägga vikt vid ärftliga fysiologiska egen
skaper, som tar sig uttryck i olika biotopval, 
likaväl som vid ärftliga egenskaper, som tar sig 
synliga uttryck i växtens morfologi; detta faktum 
beaktas ofta inte tillräckligt av oss systematiker.

Euphrasia rostkoviana är känd från ungefär 
hundra svenska lokaler. Thomas Karlsson har 
besökt praktiskt taget alla. Arten är på stark 
reträtt och finns med säkerhet kvar på mindre än 
tjugofem, varav ingen för ängsögontröst. Denna 
ansatte blomknoppar lågt ner på plantan och var 
tidigblommande, vilket måste tolkas som en ge
netiskt betingad anpassning till en kort vegeta
tionsperiod: underarten förekom företrädesvis i 
slåtterängar av hårdvallstyp, där människan ju 
avkortade den tillgängliga vegetationsperioden. 
Stor ögontröst och finnögontröst är i Sverige mer 
senblommande, och blommorna ansätts högre

upp på plantan. Stor ögontröst växer i Sverige i 
kalkfuktäng, i Skåne dessutom i blötare, lika
ledes kalkpåverkade kärrängar, där den ser nå
got annorlunda ut. Finnögontröst växer primärt i 
tämligen mager, gärna betad torrängsvegetation, 
i Finland förr ofta på gamla svedjeland. Sekun
därt kan den gå ut i angränsande vägkanter och 
liknande miljöer. Gemensamt för båda underar
terna är, att de i Sverige disponerar över en lång 
vegetationsperiod. I Finland är finnögontrösten 
något mer tidigblommande och blommar lägre 
ner på plantan än i Sverige: detta kan tolkas som 
en anpassning till kortare vegetationsperiod, i 
detta fall av klimatiska orsaker.

Ettårigheten och avsaknad av fröreserv gör 
ögontröstarna ytterst ömtåliga för förändringar i 
den kulturpåverkan, som de alla är så beroende 
av. Thomas Karlsson anlägger i ett viktigt kapitel 
tänkvärda naturvårdsaspekter på sitt eget mate
rial och dess följearter. Kontinuitet i skötseln är 
av avgörande betydelse om inte nödvändigtvis 
strängt lokalt så i alla fall inom någorlunda be
gränsade områden.

Hur kan rostkoviana-underarternas onekligen 
säregna utbredningsbilder i vårt land tolkas? 
Thomas Karlsson är böjd att gripa till invand
rings historiska förklaringar, och man tror honom 
gärna. Kärrängstypen av stor ögontröst kan ha 
funnits i Skåne sedan senglacial tid; övriga enhe
ter bör ha kommit in med människan senare för 
det fall de inte utdifferentierats på platsen. In
tressanta jämförelser görs med bl a "Stipa- 
floran’’ i Västergötland.

Det måste emellertid beklagas, att avhandling
ens geografiska begränsning till Sverige (och i 
viss mån övriga Fennoskandia) medför, att vikti
ga delar av såväl problem som lösningar glider ur 
händerna på författaren (och därmed läsaren): 
det är ju uppenbart, att gruppens äldre historia 
utspelats utanför undersökningsområdet. De be
handlade ögontröstarnas förekomst och diffe
rentiering därutanför förefaller att vara avskär
mad på ett onödigt effektivt sätt.

Bokens utförande är vårdat. Fyra tryckfel i 
snabb följd redan på tredje sidan inger kanske 
onda aningar, som emellertid inte alls besannas i 
fortsättningen.

Euphrasia rostkoviana i Sverige är väl värd att 
bli slutsåld omgående!

Gunnar Weimarck
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Flora över Kullaberg

Kraft, J. 1982: Floran i Brunnby socken med 
Kullaberg. 88 s. ISBN 91-7260-672-X. Pris 30 kr. 
Beställes från Lunds Botaniska Förening, Ö. 
Vallgatan 18, 223 61 Lund.

Brunnby socken omfattar 42 km2 ytterst på 
Kullahalvön i nordvästra Skåne. Kullaberg ryms 
i nästan hela sin längd inom socknen. Trots sin i 
och för sig beskedliga höjd (som mest 187,5 m) är 
Kullaberg landskapsdominerande med sina bran
ta stup mot hav och slätt. Det är oerhört varia
tionsrikt med sin växling mellan svårvittrad gnejs 
och mer lättvittrad amfibolit och diabas och sina 
varierande exponeringsförhållanden. Här finner 
man rishedar med enbuskar, en del odlad tall-och 
granskog, krattskog med vinterek och andra löv
trädslag, bokskog i skyddade lägen och i sänkor
na kärr och fuktstråk.

Socknen i övrigt utgörs av flackland, som till 
största delen är uppodlat. Där källvatten springer 
fram ur kalkhaltig morän kan man finna kalkkärr 
och artrika fuktängar; i övrigt är underlaget 
mestadels sand eller något lerhaltig morän och 
floran mer ordinär. Runt kusterna finns sand
stränder med låga dyner och hedar därinnanför, 
saltängar, kärrartade stränder, klapperstränder 
och klippstränder.

Undra på att Brunnby är en floristiskt rik soc
ken, ett Skåne i miniatyr! En fyllig artlista publi
cerades av Nils Sylvén 1960 i första volymen av 
skriftserien Kullabergs Natur. Växterna i Syl- 
véns artlista når det för ett så litet område för
bluffande antalet 1 069 (här ingår även hybrider 
och tillfälligt förvildade arter).

En ny flora över Brunnby har redan sett da
gens ljus. Författaren är John Kraft, tills för nå
gra år sedan försöksledare i Landskrona, sedan 
åtskilliga år Lunds Botaniska Förenings vice 
ordförande och under decennier en eldsjäl inom 
floristiken. Själv har han under fem säsonger i 
första hand genomforskat själva Kullaberg, där
näst kustområdena. Thomas Karlssons invente
ring 1968 inom projektet Skånes Flora har fått 
lämna huvuddelen av materialet när det gäller 
slätten. Möjligheten att relatera dagsläget till äld
re inventeringsuppgifter har hela tiden tagits i 
akt.

Inledningsvis skildras områdets geologi, natur
typer, floristiska utforskningshistoria och flora- 
förändringar. De närmare hundra lokaler, där en 
totalinventering gjorts, redovisas på en oriente-
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ringskarta. En kommenterad artförteckning upp
tar nära halva boken. Prickkartor ges för 88 ar
ter. Inalles redovisas 1 092 arter (varav några 
tiotal hybrider). Av dessa arter och hybrider har 
155 inte återfunnits av Kraft men är med säker
het påvisade sedan tidigare. Jämfört med Syl- 
véns lista har 117 arter strukits, eftersom deras 
förekomst i Brunnby inte visat sig tillfredsstäl
lande styrkt. Dessa plus några ytterligare osäkra 
eller felaktiga uppgifter diskuteras i ett särskilt 
kapitel. I gengäld har inte mindre än 129 andra 
arter tillkommit, som Sylvén inte hade med.

Några oansenligare floramedlemmar är avbil
dade som teckningar, och några biotoper och 
enskilda arter illustreras med hjälp av färgfoton. 
Här tycker jag urvalet är snett: sju av elva färg
reproduktioner har kulturflyktingar som huvud
motiv. Låt gå för den ”klassiska kullabergsväx- 
ten” vårvial (Lathyrus sphaericus), här fotogra
ferad på golfbanan i stället för på klipphyllan vid 
Solvik, men jag hade i övrigt gärna sett bra färg
bilder av ett annat urval växter, som gett en 
rimligare uppfattning av floran i Brunnby, i utby
te mot bilderna av murreva, jättebalsamin, 
jättebjörnloka, klibbsalvia, läkekungsljus, gräs- 
vial och gulvicker (Cymbalaria muralis, Impa- 
tiens glandulifera, Heracleum pubescens, Salvia 
glutinosa, Verbascum phlomoides, Lathyrus 
nissolia, Vicia lutea).

Kullabygden är ett flitigt besökt utflyktsmål. 
Självklart har den floristikintresserade mycket 
större behållning av ett besök, om John Krafts 
nya bok är med som följeslagare. Den kan förvis
so rekommenderas även alla dem, som inte har 
tillfälle att besöka Brunnby men som vill se hur 
ett stort mått av kunskap kan presenteras i tillta
lande form.

Är Brunnbyfloran den första i en serie lokal- 
floror, parallell till landskapsfloraserien? I så fall 
kan man ha stora förväntningar på fortsättning
en: riktmärket är högt satt.

Gunnar Weimarck

De nordliga skogarnas ekologi

Larsen, J. A. 1980: The boreal ecosystem. 500 
sid. Academic Press. New York. Pris inbunden 
45 dollar. ISBN 0-12-436880-8.

Intresset för grundläggande skogsekologi är sta
digt växande i vårt land. En påtaglig brist på



208 Recensioner SVENSK BOT. TIDSKR. 77 (1983)

kunskap råder dock fortfarande, särskilt när det 
gäller nordliga och fjällnära skogar. Dessa ryms 
inom det s k boreala skogsområdet, taigan, som 
omspänner de nordligare delarna av norra halv
klotet. Det är därför med stor spänning man 
öppnar en bok som The boreal ecosystem av 
James A. Larsen.

Inledningskapitlet är en bred översikt av hela 
det boreala ekosystemet. De stora strukturella 
likheterna mellan Nordamerikas och Eurasiens 
skogar betonas. Visserligen finns ingen cirkum- 
polär trädart men allt fler gemensamma arter mö
ter ju lägre vegetationsskikt som jämförs. Redan 
här skönjer man en av bokens röda trådar, näm
ligen försvaret av den s k kontinuum-teorin, som 
avvisar tanken på existensen av distinkta växt
samhällen. I stället ser man växttäckets diffe
rentiering i tid och rum som ett utslag av för varje 
punkt i terrängen unika faktorskombinationer. 
Detta avslöjar sig i naturen som mer eller mindre 
tydliga vegetationsgradienter och diffusa mosai
ker.

Ett långsiktigt stabilt och förutsebart slutsta
dium i vegetationsutvecklingen, s k klimax, finns 
knappast i detta ekosystem där successionerna 
regelmässigt bryts av skogselden och börjar om 
på nytt. Den boreala skogen är en störningsskog 
som hålls ständigt ung av upprepade bränder el
ler andra ”katastrofer”. Det kan ifrågasättas om 
granskogar kan upprätthålla sin struktur i det 
långa loppet utan brand eftersom groddplantor 
har mycket svårt att etableras i de tjocka, lätt 
torkande moss- och humusskikten. Ett klargö
rande av klimaxproblematiken är enligt författa
ren en av de angelägnaste uppgifterna i nordlig 
skogsekologi.

Den moderna vegetationsforskningens strävan 
att finna vissa generella lagar eller principer för 
vegetationens utveckling ifrågasätts. Utveck
lingen på varje plats och vid varje tidpunkt anses 
helt unik och knappast förutsägbar eftersom den 
historiska och geografiska bakgrunden alltid va
rierar.

Den tertiära och kvartära vegetationshisto- 
rien, med många drag gemensamma för hela nor
ra hemisfåren, diskuteras översiktligt. Välgöran
de är författarens skeptiska attityd till pollenana
lysen, vars magiska siffervärld kräver ett ytterst 
kritiskt handhavande vid tolkningen.

Klimatet på olika nivåer i det boreala ekosy
stemet behandlas ingående. Betydelsen av be- 
ståndsklimatet framhävs särskilt. Skogen i norr 
fungerar som en energifälla. Om den helt tas bort 
kan nya bestånd etableras endast om en klimat
förbättring inträffar. Här har vi den ekologiska 
ramen för skogsbrukets förutsättningar i extrema 
höglägen.

Boken ger en grundlig genomgång av olika 
markfrågor, bl a permafrosten. Här kommer för
fattaren även in på skogstypsproblematiken. Mot 
bakgrund av kontinuumteorin ställer han sig 
tveksam till existensen av s k indikatorarter för 
primära ståndortsfaktorer, t ex olika marktyper. 
Möjligheten att finna sådana är nog större bland 
pionjärarter än bland de arter som dominerar 
mer mogna faser i skogens utvecklingshistoria.

Olika geografiska delar av det boreala ekosy
stemet beskrivs i ett särskilt kapitel. Författaren 
varnar här för alltför långtgående generalisering
ar. Resultat från ett område är långt ifrån alltid 
tillämpbara i andra. Kapitlet har en enorm slag
sida mot Nordamerika (96 sidor). De väldiga 
eurasiatiska skogsvidderna avhandlas på 25 si
dor; Skandinavien får 6 rader. Frågan är väl om 
inte en mer adekvat titel på boken varit The 
North American boreal ecosystem. Kapitlet 
rymmer dock mycket av intresse som bör kunna 
stimulera även skandinaviska växtekologer.

Författaren hävdar att systemanalysen är den 
enda framkomliga vägen till verklig förståelse av 
naturen. Vi får dock ännu under lång tid nöja oss 
med att samla siffror till ekvationerna. Dessutom 
vet vi för lite om relationerna mellan arterna, och 
företeelser som succession och ”katastrofer” är 
svåra att bygga in i modellerna.

Det sista kapitlet går in bl a på utnyttjandet av 
skogen. Här finns viktiga tankar beträffande na- 
turskyddsstrategier.

The boreal ecosystem innehåller väl egentligen 
ingenting som är helt nytt för fackmannen. 
Framställningen kunde med fördel ha koncentre
rats. Boken är dock ett av de få översiktsarbete- 
na inom sitt ämnesområde och jag kan rekom
mendera den för alla botanister verksamma i den 
väldiga, oförstådda och ännu delvis oförstörda 
taigan.

Leif Kullman
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