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Växtförädlingen arbetar traditionellt med att 
utnyttja den genetiska variation, som Finns 
inom våra olika kulturväxter. Förädlarens 
uppgift är att i nya sorter kombinera så många 
positiva egenskaper som möjligt. God avkast
ningsförmåga, god kvalitet, sjukdomsresistens, 
vinterhärdighet, jord- och klimatanpassning 
och anpassning till modern jordbrukstekno- 
logi är några av de många egenskaper förädla- 
ren måste ta hänsyn till. Då de flesta av egen
skaperna bestäms av ett flertal gener har för- 
ädlaren inga praktiska möjligheter att få fram 
den helt idealiska kombinationen utan måste 
nöja sig med att försöka plocka fram det bästa 
möjliga ur sitt varierande material.

Arbetet går i princip till så att man korsar 
samman sorter inom arten, vilka är bärare av 
de egenskaper man önskar kombinera i sin nya 
sort. Genom den genetiska rekombinationen 
finns möjligheter att i senare generationer få 
fram plantor vilka förenar de önskade egen
skaperna från de olika föräldrarna. För kors- 
befruktare och självbefruktare tillämpas olika 
urvalsmetoder anpassade till deras olika gene
tik.

Utgångspunkten och förutsättningen för 
förädlingsframsteg är alltså att man inom ar
ten kan finna den önskade genetiska variatio
nen. Då jordbruket, industrin och konsumen
terna ställer ständigt nya krav på sortmateria

let är växtförädlingen en kontinuerlig process, 
som aldrig kan nå fram till ett slutgiltigt mål. 
Variationen inom de olika arterna har utnytt
jats i allt högre grad i förädlingen och förr eller 
senare kommer man till den punkt då man 
inom arten inte finner de egenskaper man öns
kar arbeta in i nytt sortmaterial.

I ett sådant läge har växtförädlingen tradi
tionellt använt sig av två principiellt olika vä
gar. Man kan försöka framställa mutationer — 
slumpvisa genetiska förändringar — genom 
fysikalisk eller kemisk påverkan. Problemet är 
här många gånger att få fram en mutation, som 
någorlunda motsvarar det uppställda målet. 
Men om man får fram en önskvärd egenskap, 
så finns den direkt inom arten och kan arbetas 
in i nytt sortmaterial med hjälp av rekombina- 
tionsförädling.

Den andra vägen innebär att förädlaren går 
utanför artens gränser och ser om han kan 
finna egenskaperna hos närbesläktade arter. I 
detta läge utgör kulturväxternas vilda släk
tingar en genetisk resurs av stort värde. De är 
i många fall också intressanta för en allmän 
breddning av kulturväxternas genetiska varia
tion. Praktiskt taget alla kulturväxter har vilda 
släktingar vars arvsmassa på något sätt kan ut
nyttjas i växtförädlingen.

Det vanligaste området för utnyttjandet av 
vilda arter eller former i växtförädlingen har
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Några facktermer
Cytoplasma: Cellinnehållet så när som på kär

nan (kromosomerna). Cytoplasman är säte för 
många organeller med viktiga funktioner, som 
fotosyntes och energiomsättning, och har även 
en del genetisk information, som nedärvs an
norlunda än huvudparten av det genetiska 
materialet, vilket är beläget i kärnan.

Dråsning: Det förhållandet att fröna eller kär
norna vid eller efter mognaden lösgör sig ur 
frukten eller från blomställningen och ramlar 
ner på marken för att gro. I kulturväxter har 
denna egenskap försvunnit, då människan 
gjort urval för att kärnorna skall sitta kvar i 
axen eller vipporna eller för att fröna skall 
sitta kvar i baljorna eller skidorna.

Domesticeringsprocess: Mänskligt urval för an
passning till odling. Alla kulturväxter har upp
kommit på detta sätt.

Ekotypdifferentiering: En genetisk differentiering 
och anpassning av en art till olika miljöer.

Haploid: Individ, vävnad eller cell med halverat 
kromosomtal (jämför meios).

Heterosiseffekt: Ökad storlek och vitalitet hos 
hybrid jämfört med föräldrarna.

Klyvning: Uppträdande i avkomman av individer 
med olika, från föräldrarna avvikande gene
tiska konstitutioner.

Meios: Två celldelningar, som föregår bildandet 
av könsceller. Meiosen halverar kromosomta- 
let så att äggceller och pollen får det haploida 
kromosomtalet. Det normala diploida kromo- 
somtalet återställes vid befruktningen. Meio
sen är säte för rekombinationen av gener.

Rekombination: Uppträdandet i avkomman av 
individ som förenar egenskaper från föräld
rarna i nya kombinationer.

Somatisk: Plantans vegetativa celler och vävna
der kallas somatiska till skillnad från genera
tiva celler och vävnader.

Vtvintring: Dödandet av gröda under vintern till 
följd av frost, svampangrepp, uppfrysning, 
kvävning och liknande.

varit överföring av gener för sjukdomsresis- 
tens. Detta är egenskaper som ofta är beting
ade av enstaka gener och plantorna kan ofta 
lätt testas för genens närvaro. Resistens mot ett 
vitt spektrum av sjukdomar orsakade av virus, 
svampar och bakterier liksom resistens mot in
sekt- och nematodangrepp har överförts från 
vilda släktingar till så olika grödor som vete, 
havre, majs, korn, potatis, tomat och socker
betor. Men det finns många exempel på andra 
egenskaper, som vildarter bidragit med. Köld
tolerans har överförts till bl a vete, råg och soc
kerrör. Proteinhalten har höjts hos vete, havre 
och råg, och fetthalten har höjts hos havre.

Från vildråg har självbefruktning överförts till 
den normalt korsbefruktade rågen. Cytoplas- 
matisk hansterilitet har överförts till vete, korn 
och raps. Hos havre och majs har man kunnat 
höja avkastningsnivån genom korsning med 
vildarter.

Metoder för utnyttjande av artfrämmande arvs
massa
Utnyttjandet av vilda växters arvsmassa i växt
förädlingen är många gånger en besvärlig pro
cess, jämfört med konventionell rekombina- 
tionsförädling inom arten, och kräver speciella 
metoder och tekniker. Avgörande är naturligt
vis hur nära släkt vildarten eller -formen är 
med kulturväxten. Är de nära släkt kan man 
använda sig av i princip samma metoder som 
vid förädling med korsningar inom arten. 
Detta gäller t ex när man har att göra med 
vilda former av odlade arter. Detta förhål
lande råder t ex mellan rybs och åkerkål. I så
dana fall erbjuder korsningen i regel inga pro
blem och den ger fertila hybrider som sätter 
frön. Hybriderna har i regel en normal kromo- 
somparning i meiosen, vilket är en förutsätt
ning för normal genetisk rekombination. 1 
korsningar av denna typ gör man i regel en el
ler flera återkorsningar till kulturarten för att 
i de klyvande populationerna pressa ner fre
kvensen av olika ”vildkaraktärer” som t ex 
små frön, dråsning eller dålig strå- eller stjälk
styrka. I den mån man avser att överföra ett 
enstaka arvsanlag från vildformen, som t ex 
resistens mot någon sjukdom, användes i regel 
upprepad återkorsning med kontroll av genens 
närvaro i varje generation.

Om de båda arterna är mer avlägset besläk
tade stöter man på en rad problem, som kräver 
speciella metoder. Det första problemet är i 
regel att arterna visar sig svåra att korsa. Kors- 
ningsbarriären kan vara av olika natur. Det 
främmande pollenet har ofta svårt att gro på 
pistillen, pollenslangarna har svårighet att 
växa ner genom denna och befruktningen 
uteblir. Man får i sådana fall göra ett mycket 
stort antal pollineringar för att få ett fåtal lyc
kade befruktningar. I detta avseende finns ofta 
genetiskt styrd variation, och det är viktigt att 
pröva korsningar med ett varierande material 
av både kulturväxten och vildarten. Hos t ex 
vete finns två gener som ökar korsbarheten
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med främmande arter. Dessa gener återfinns 
framför allt i veten av östasiatiskt ursprung.
Embryokultur. Om väl befruktningen lyckats, 
är det ändå inte alls säkert att man därmed får 
fram sin önskade hybrid. Mycket ofta är fröets 
utveckling normal till en början, men efter ett 
tag degenererar endospermet, en vävnad som 
skall förse det växande embryot med näring. 
Då dör också embryot efter en tid och man får 
på sin höjd skrumpna frön helt utan grobarhet. 
För att komma över denna typ av korsnings- 
barriär har embryokulturtekniker utvecklats. 
Dessa innebär att man ur det unga fröanlaget 
preparerar fram embryot medan det fortfa
rande är vid liv och överför det till ett artifi
ciellt näringsmedium, där det så småningom 
kan utvecklas till en planta. Varje art eller 
släkte har sina speciella krav på näringsme- 
diets sammansättning av socker, mineralnä
ringsämnen och växthormoner. För allt fler ar
ter och släkten har sådana tekniker utvecklats 
och möjligheterna för utnyttjande av artfräm
mande arvsmassa i förädlingen har därmed 
ökats.
Somatisk hybridisering. Om man över huvud 
taget inte lyckas korsa två arter på sexuell väg 
har på senare år öppnats en helt annan väg för 
korsningar i vad som brukar kallas somatisk 
hybridisering. Denna metod går ut på sam
mansmältning av protoplaster. Dessa är fria 
somatiska växtceller utan cellvägg, vilka kan 
hållas vid liv i ett flytande näringsmedium. Om 
till en protophastkultur sättes ett ämne kallat 
polyetylenglykol reagerar protoplasterna ge
nom att de sammansmälter och ger ”dubbla” 
protoplaster. Om protoplaster från två olika 
arter finns i kulturen kommer en del ”hybrid
celler” att bildas. Flyttas dessa till ett annat 
näringsmedium kan de regenerera en cellvägg 
och börja dela sig och slutligen växa upp till en 
hybridplanta. Dock kan man ännu inte rege
nerera plantor från protoplaster i alla arter. 
Vissa tvåhjärtbladiga växter klarar man bra, 
men med enhjärtbladiga går det ännu inte. Ett 
annat problem är att sortera ut de relativt få 
hybridprotoplasterna ur cellkulturen. Ändå 
har man redan lyckats framställa hybrider med 
denna metod, vilka inte gått att producera på 
sexuell väg. Detta är ett mycket expansivt fält 
inom biologin och i framtiden kommer soma
tisk hybridisering att spela en viktig roll som

alternativ eller komplement till sexuell hybri
disering vid artkorsning. Detta kommer ytter
ligare att öka artkorsningens möjligheter.

Kromosomtalsfördubbling. När man väl fått 
fram arthybriden återstår en rad problem att 
lösa. I de allra flesta fall är hybriden helt steril, 
då kromosomerna från de båda arterna är så 
olika att de inte parar sig i meiosen. Plantorna 
kan inte bilda normala gameter (könsceller). I 
sådana fall försöker man ofta fördubbla hybri
dens kromosomtal. Härigenom uppkommer 
s k amfidiploider, vilka förenar de båda arter
nas samtliga kromosomuppsättningar. Sådana 
amfidiploider är ofta mer eller mindre fertila, 
då de kan bilda normala gameter beroende på 
att kromosomerna Finns närvarande i par och 
meiosen har möjlighet att vara någorlunda 
normal. Många av våra kulturväxter som t ex 
vete, havre, raps och vitklöver är amfidiploider 
som förenar kromosomuppsättningar från 
olika utgångsarter.

Amfidiploider med kulturväxter och vildar
ter som ingående komponenter är sällan an
vändbara ur praktisk synpunkt, då de ofta har 
nedsatt fertilitet och också har en hel del ur 
odlingssynpunkt negativa egenskaper från den 
vilda föräldern. De är däremot värdefulla som 
utgångsmaterial för återkorsning med kultur
växten. Härigenom kan man få fram s k addi
tions-, substitutions- och translokationslinjer, 
där egenskaper från vildarten är överförda till 
kulturväxten.

Additionslinjer har främmande kromoso- 
mer adderade till den normala kromosomupp- 
sättningen. Sådant material är oftast inte helt 
balanserat och visar mer eller mindre utpräg
lad instabilitet. I substitutionslinjer har ett el
ler flera kromosompar från den främmande 
arten ersatt kromosompar hos kulturväxten. 
Om de främmande kromosomerna har god 
förmåga att kompensera mottagarens ersatta 
kromosomer kan sådana linjer vara väl gene
tiskt balanserade, fullt fertila och stabila och 
kan i vissa fall komma ifråga som odlingsvärt 
sortmaterial. Ofta har emellertid ett främ
mande helt kromosompar förutom de önskade 
generna, för vilka man gjort urval, även andra 
gener som kan vara negativa ur växtförädlings- 
synpunkt. Dessa kan man bli av med genom 
att ur substitutions- eller additionslinjer skapa 
translokationslinjer, där delar av främmande
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kromosomer integrerats i kulturartens normala 
kromosomuppsättning. Detta kan ske spon
tant eller induceras med hjälp av joniserande 
strålning, eller i vissa fall framkallas genom 
genetisk manipulering av kromosomparningen 
i meiosen. Sådana linjer är ofta väl använd
bara i växtförädlingen och kan integreras i nytt 
sortmaterial.
Polyploidi. Ett förhållande som alltid påverkar 
uppläggningen av artkorsningsprogram är den 
vanliga förekomsten av polyploidi. Detta in
nebär att det inom ett släkte finns arter med 
olika kromosomtal, vilka i regel är jämna mul
tipler av släktets haploida grundtal. Dessa för
hållanden bör man känna till för att kunna 
lägga upp korsningsprogrammet på rätt vis. 
Exempel på hur polyploidi inverkar ges nedan 
under diskussionen av olika växtslag.
Annan genetisk variation. Då de flesta vilda ar
ter uppvisar en kraftig variation med ekotyp- 
differentiering, räcker det inte att hålla sig till 
ett fåtal insamlingar av arterna. Representativa 
kollektioner av kulturväxternas släktingar 
måste byggas upp och studeras. Här gäller det 
att försöka få med ett maximalt variabelt ma
terial av de enskilda arterna. Denna del är i sig 
ett omfattande och arbetskrävande moment i 
artkorsningsprogrammen. De insamlingar som 
bäst motsvarar förädlingsmålen används se
dan i korsningar med kulturväxten.
Vägen till ett utnyttjande av vilda släktingars 
arvsmassa i våra kulturväxter är alltså många 
gånger ganska komplicerad och tidsödande 
och kräver en hel del laboratoriearbete och 
cytogenetisk analys. Därför använder sig na
turligtvis växtförädlingen i de allra flesta fall 
av den oftast fullt tillräckliga variationen inom 
arterna. Ibland kan emellertid ett utnyttjande 
av vilda släktingar vara enda vägen att lösa en 
viss förädlingsuppgift även om man får räkna 
med att det tar längre tid.

Några exempel
Här nedan redovisas växtslagsvis något av vad 
som görs och vad som kan göras på detta om
råde. Ämnet har begränsats genom att endast 
betydelsefulla grödor i det skandinaviska jord
bruket och framför allt sådana med släktingar 
i den skandinaviska floran diskuteras. Även

trädgårdsväxterna och den subtropiska och 
tropiska odlingen och floran är naturligtvis av 
intresse i detta sammanhang, men får av ut- 
rymmesskäl stå tillbaka. Den botaniska no
menklaturen följer Lids Norsk og svensk flora, 
andra upplagan, Oslo 1974.

Vete
Brödvete, Triticum aestivum, är en 42-kromo- 
somig hexaploid art som förenar kromosom- 
uppsättningarna från tre olika diploida arter. 
Vetets genetiska struktur är väl undersökt och 
de ingående arterna är kända och har utnytt
jats i förädlingen. 1 motsats till de tetraploida 
emmervetena, där bl a makaronivetet ingår, 
har brödvetet ingen vildform, som kan utnytt
jas. Man anser att brödvetet uppkommit ge
nom hybridisering mellan emmervete och det 
vilda gräset Aegilops squarrosa. Detta skedde 
någon gång underjordbrukets tidigare skeden 
och den uppkomna amfidiploiden togs tillvara 
av den jordbrukande befolkningen. Den 
spreds snabbt och är idag en av människans 
allra viktigaste kulturväxter.

En lång rad av vetets vilda släktingar inom 
släktena Secale, Triticum, Aegilops, Agropyron, 
Elytrigia, Roegneria, Elymus och Haynaldia 
har använts eller kan användas för att tillföra 
vetet ny arvsmassa. Vilda arter har huvudsak
ligen utnyttjats för överföring av resistens mot 
angrepp av bl a mjöldagg, rost och stråknäc- 
kare liksom resistens mot bladlöss och virus
angrepp. Man har också framställt s k perenna 
veten, vilka kommit till användning som grön
foderväxter på vissa håll i Sovjetunionen.

Den svenska floran innehåller flera arter 
som kan vara värdefulla i detta sammanhang. 
Släktet Elytrigia innehåller perenna arter som 
har vegetativ förökning genom kraftiga jord
stammar. Hit hör E. repens och E. juncea, 
kvickrot och strandkvickrot. Den förra är ju 
välkänd för alla lantbrukare som ett besvärligt 
åkerogräs. Arterna i släktet har flera egenska
per vilka är användbara i förädlingen av vete. 
De innehåller resistens mot flera av vetets ska
degörare. Flerårigheten är också intressant och 
har diskuterats i många olika grödor på senare 
år. Man skulle kunna odla samma gröda två år 
i följd utan mellanliggande sådd. Utbildandet 
av jordstammar är i detta sammanhang en 
egenskap av stort värde, då den ger möjlighet
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för beståndet att fylla ut luckor som uppstått 
genom utvintring. Dessa arter innehåller också 
andra värdefulla egenskaper som t ex torktole
rans och salttolerans.

Släktet Elymus innehåller liksom Elytrigia 
perenna arter med jordstam. Hos detta släkte 
är också axets uppbyggnad av intresse. Släktet 
Trilicum har endast ett småax per axnod, me
dan Elymus har flera, ibland upp till fyra. 
Vissa arter inom detta släkte har extremt stora 
ax. E. giganteus kan ha över 1000 blommor per 
ax. Detta är ungefär tio gånger fler än hos ve
tet. Elymus arenarius, strandrågen, hör till 
dessa storaxiga arter. Dess många gånger im
ponerande ax stimulerar lätt fantasin hos en 
stråsädesförädlare. Strandrågen har ett högt 
kromosomtal (2n = 56) och är ganska svår att 
korsa med vete. Men släktet innehåller också 
tetraploida arter (t ex E. giganteus och E. mol
lis) med samma typ av ax. Dessa har man på 
flera håll korsat med vete och dessa arbeten 
har möjlighet att ge intressanta bidrag till ve
teförädlingen.

Havre
Havren, Avena sativa, är liksom brödvetet en 
hexaploid amfidiploid med 42 kromosomer. 
Det finns både odlade och vilda Avena-arter 
på diploid, tetraploid och hexaploid nivå. De 
vilda hexaploida arterna är nära släkt med den 
odlade havren och bör ur botanisk-genetisk 
synpunkt närmast räknas till samma art. Om 
man korsar havre med A. sterilis eller A.fatua 
får man god frösättning, hybriderna blir vitala 
och fertila och man får i senare generationer 
en stark genetisk klyvning. Hybriderna har 
normal kromosomparning i meiosdelningen. 
Hexaploida vilda Avena-arter går därför i 
princip lika lätt att utnyttja i havreförädlingen 
som olika havresorter. Speciellt A. sterilis, som 
är en mera sydlig vildhavre än A.fatua, har 
använts i förädlingen för överföring av resis
tens mot olika sjukdomar. A. sterilis kan också 
användas för att höja fetthalten i den odlade 
havrens kärna. Detta är positivt ur fodersyn
punkt. Havren har dessutom en mycket bra 
kvalitet på fettet. A. sterilis kan också höja av- 
kastningsnivån på havren. Detta kan te sig för
vånande då vildhavre har en mycket låg av
kastning jämfört med odlad havre. I vissa kly
vande populationer efter denna korsning kan

man emellertid få fram linjer, som är avsevärt 
överlägsna den odlade föräldern i avkastning.

Avena fatua, flyghavre, är ett vanligt åker
ogräs i Skandinavien, där den kan ställa till en 
hel del förtret, speciellt i utsädesodlingar. Po- 
pulationerna av flyghavre är mycket variabla 
i de flesta karaktärer. Egenskaper av intresse 
för havreförädlingen, vilka återfinns i flyg
havre, är bl a sjukdomsresistens, torktolerans 
och tidighet. I Svalöv har vi börjat bygga upp 
en kollektion av flyghavre för att arbeta in nya 
egenskaper i havrematerialet. Intressanta kol- 
lekter korsas med havresorter och hybriderna 
återkorsas med havre. Efter någon eller några 
ytterligare generationer av återkorsning kan 
urval göras för linjer med de intressanta egen
skaperna från flyghavren. Flyghavren har den 
fördelen framför A. sterilis att den är anpassad 
till klimat och övriga förhållanden inom det 
område där det så småningom producerade 
sortmaterialet skall odlas. Härigenom bör man 
också ha bättre möjligheter att få fram ett väl
anpassat material. Man bör t ex ha större möj
ligheter att hitta resistens mot de i Skandina
vien vanliga skadegörarna på havre i skandi
navisk flyghavre än i A. sterilis från medel
havsområdet, där man har ett helt annat sjuk- 
domsspektrum.

Då havre i huvudsak används som fodersäd 
är proteinhalten av stor vikt. Normalt har 
havre en proteinhalt på 11 — 13% beroende på 
sort och på odlingsförhållanden. En nordafri
kansk tetraploid (2n = 28) vildhavre, Avena 
maroccana, har en proteinhalt på över 30% i 
kärnorna, vilka är lika stora som hos odlad 
havre. Denna art erbjuder alltså goda möjlig
heter att förbättra näringsvärdet hos havre. 
Mellan odlade och vilda hexaploida havrear
ter och A. maroccana består ungefär samma 
förhållande som mellan brödvete och emmer- 
vete. De förra är 42-kromosomiga amfidiploi- 
der där A. maroccana bidragit med 28 av kro- 
mosomerna. Detta innebär att korsningen mel
lan havre och A. maroccana är relativt svår att 
göra. Man får en dålig kärnsättning och få hy
brider. 1 hybriderna, som har 35 kromosomer, 
kan alltså maroccana-kromosomerna para sig 
med 14 av havrekromosomerna och meiosen 
har alltså 14 kromosompar och 7 oparade kro
mosomer. Endast en liten del av hybridens 
äggceller är funktionsduglig och man får i 
återkorsningen göra ett mycket stort antal pol-
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lineringar för att få en representativ storlek på 
avkomman. Efter ytterligare återkorsning når 
man fram till en population, som i huvudsak 
består av 42-kromosomiga plantor med normal 
fertilitet. I senare generationer efter denna 
korsning har vi lyckats få fram havrelinjer med 
proteinhalter på över 20%.

Korn
Det odlade kornet, Hordeum vulgare, är en 
diploid art med 14 kromosomer. Dess när
maste släkting är den vilda arten H. sponta- 
neum, som använts för bl a överföring av sjuk- 
domsresistens. Korsningar mellan korn och 
denna art, som bör betraktas som en vildform 
av H. vulgare, erbjuder inga större problem ur 
teknisk synpunkt. Andra Hordeum-arter är 
däremot mer avlägset släkt med det odlade 
kornet och betydligt svårare att utnyttja för 
genöverföring. En försvårande faktor är också 
kornets diploidi. I polyploida arter som vete 
eller havre har de olika kromosomuppsätt- 
ningarna en buffrande och kompenserande 
effekt på genetiska störningar och sådana arter 
kan tåla och överleva även ganska drastiska 
störningar, vilket underlättar arbetet med gen
överföring. En diploid art är mycket känsligare 
för genetiska störningar, vilka ofta medför att 
växten ej är livsduglig. Detta innebär att arbe
ten med genöverföring till diploida arter ofta 
är svårare än överföringar till polyploider.

Hordeum secalinum (ängskorn, tetraploid), 
H. murinum (vildkorn, diploid, tetraploid och 
hexaploid), H.jubalum (ekorrkorn, tetraploid) 
och H. marinum (strandkorn, diploid och te
traploid) är de fyra vilda Hordeum-arter som 
förekommer i Skandinavien. Av de egenskaper 
i dessa arter, vilka är av intresse för kornför
ädlingen, kan man nämna sjukdomsresistens 
och salttolerans.

Höstkorn, en form som på kontinenten fått 
en mycket stor spridning, har för svenska för
hållanden en alltför dålig vinterhärdighet, var
för dess odling här är ytterst begränsad. Här 
saknas också variation inom arten i denna 
egenskap. Hordeum brevisubulatum, H. como- 
sum och H. brachyanlherum är perenna Hor- 
deum-arter som har bra vinterhärdighet. Dessa 
arter skulle kunna användas i försök att skapa 
ett höstkorn med förmåga att klara våra vint
rar. Härigenom skulle vi få en höstsådd foder

säd som är ännu tidigare mognande än det ti
digaste vårkornet och en idealisk förfrukt till 
höstoljeväxterna.

Ett program för artkorsningar med korn be
drivs vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Sva- 
löv. Man har lyckats få fram många arthybri
der, men dessa är i många fall svåra att åter- 
korsa till odlat korn. Parningen mellan vul
gare- och vildkornkromosomerna är ofta mi
nimal och man menar att framställning av am- 
fidiploider och induktion av translokationer är 
en framkomlig väg.

Med undantag för korsningar med Hordeum 
spontaneum är alltså utnyttjandet av vilda släk
tingar hos korn betydligt mer problematiskt 
och svårare än hos t ex vete och havre. Ändå 
har projektet i Svalöv redan hunnit uträtta en 
hel del och detta arbete har på sikt goda möj
ligheter att tillföra vårt mest odlade sädesslag 
ny intressant variation.

Oljeväxter
I Sverige odlas de korsblommiga oljeväxterna 
Brassica napus och B. rapa, raps och rybs, och 
i viss mån vitsenap, Sinapis alba. Man känner 
sedan länge till att B. napus, som har 38 kro
mosomer, är en amfidiploid som förenar kro
mosom uppsättningarna från B. oleracea, kål 
(2n = 18) och B. rapa, rybs (2n = 20). Detta 
förhållande har man utnyttjat i växtföräd
lingen och har kunnat tillgodogöra sig varia
tionen också hos kål och rybs i rapsföräd
lingen.

Ännu mera avlägsna släktingar till Brassica 
har utnyttjats i förädlingsarbetet. Många 
gånger är korsningarna svåra att genomföra, 
men även för Brassica har embryokulturer ut
vecklats och man har idag betydligt större möj
ligheter än tidigare. Diplotaxis muralis, murse
nap, har använts för att skapa hansterila linjer 
av raps. Dessa avser man att använda i hybrid- 
sortframställning. Här rör det sig om s k cyto- 
plasmatisk hansterilitet. Detta innebär att när 
man har rapsens kromosomer överförda till 
Cytoplasma från Diplotaxis muralis blir plan
torna helt hansterila, medan den honliga delen 
av reproduktionsapparaten är helt intakt. Här
igenom kan man på ett kontrollerat sätt få 
rapsen till hundraprocentig korsbefruktning, 
varigenom man kan utnyttja heterosiseffekten 
vid framställning av bruksutsäde av Fl-sorter.
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Även för oljeväxter kan perenniteten vara av 
intresse. Perenna arter finns inom bl a släktena 
Arabis, Diplotaxis och Barba rea. Även om 
man inte skulle kunna få fram perenna olje
växter skulle många av de perenna Brassica- 
släktingarna och även tvååriga eller höst- 
groende annueller kunna förbättra vinterhär
digheten hos höstoljeväxterna.

En annan aspekt hos de här nämnda släk
tena och även andra, som Sinapis, Eruca, Rap- 
hanus, Hirschfeldia och Rhynchosinapis, är 
sjukdomsresistensen. Många olika svampsjuk
domar som torröta, kransmögel, svartfläck- 
sjuka och klumprotssjuka angriper oljeväx- 
terna. Släktena Sinapis och Raphanus är kända 
för resistens mot en del av dessa. Sinapis ar- 
vensis, åkersenap, och Raphanus raphani- 
strum, åkerrättika, skulle alltså kunna utnyttjas 
för förbättring av resistenssituationen hos raps 
och rybs. Förekomsten av resistens mot sjuk
domar hos de andra nämnda släktena vet man 
mycket litet om och en inventering av dessa 
släkten ur resistenssynpunkt borde vara det 
första steget i deras utnyttjande i oljeväxtför- 
ädlingen.

Klöver
Vallodlingen, som omfattar närmare en tredje
del av den svenska åkerarealen, är tillsammans 
med fodersädesodlingen grunden för foder
produktionen till husdjursstammen. Vallen, 
som oftast är en blandning av klöver och gräs, 
odlas i regel två eller tre år och är alltså en 
odling som kräver perenna arter. Trifolium 
pratense, rödklöver, T. hybridum, alsikeklöver, 
och T. repens, vitklöver, är de klöverarter som 
odlas i Sverige. Av dessa är T. pratense den 
dominerande arten.

Rödklövern, som oftast odlas tillsammans 
med timotej och ängssvingel, har vad man bru
kar kalla dålig uthållighet i vallarna. Detta in
nebär att klöverbeståndet i andraårsvallen är 
glesare än i förstaårsvallen beroende på att 
klövern utvintrar. Detta är en negativ egen
skap som behäftar hela arten T. pratense och 
någon dramatisk variation i denna egenskap 
tycks inte finnas inom arten. Detta har att göra 
med att rödklöver inte har perenniteten lika 
väl utvecklad som andra perenna Trifolium- 
arter. Rödklövern tycks på något vis vara släkt 
också med de annuella klöverarterna. Kromo-

somtalet 2n = 14 antyder också en sådan 
släktskap. De flesta utpräglat perenna klöve
rarterna har det kromosomala grundtalet 8, 
medan de flesta annuella har grundtalet 7.

Skogsklövern, Trifolium medium, är en ut
präglat perenn klöverart med god övervint- 
ringsförmåga och med kraftig vegetativ ut
veckling. Skogsklövern kan föröka sig vegeta
tivt genom sina kraftiga jordstammar och kan 
härigenom snabbt etablera sig. Dessa egenska
per skulle vara av stort värde hos rödklövern. 
Ända sedan slutet av 40-talet har man på olika 
håll försökt korsa skogsklöver med rödklöver 
för att få fram en bättre uthållighet hos den 
senare. Tills helt nyligen har detta inte lyckats. 
En av förklaringarna till svårigheterna är den 
stora kromosomtalsskillnaden mellan de två 
arterna. Rödklövern är en diploid art med 14 
kromosomer, medan skogsklövern är en de- 
kaploid art med 80 kromosomer. Skogsklöver 
ingår i ett polyploidikomplex av perenna arter. 
I detta komplex ingår Trifolium alpestre (alp
klöver, 2n = 16), T. sarosiense (2n = 48) och 
T. medium, av vilken det finns 64- och 80-kro- 
mosomiga former. I Sverige tycks den 80-kro- 
mosomiga formen av T. medium vara helt do
minerande. Hela detta komplex innehåller de 
för rödklöverförädlingen intressanta egenska
perna. 1 Svalöv pågår arbete med att bygga 
upp en kollektion av skandinaviska perenna 
klöverarter, främst T. medium.

Också för klöver har man utvecklat embryo- 
kulturtekniker. Dessa har visat sig värdefulla i 
just korsningen av rödklöver med Trifolium 
medium-komplexet. För några år sedan rap
porterade man från USA de första hybriderna 
mellan rödklöver och T. sarosiense, och helt 
nyligen har vi i Svalöv fått fram de första hy
briderna mellan rödklöver och T. medium. 1 
det senare fallet gjordes korsningar mellan 
tetraploida 28-kromosomiga rödklöversorter 
och 80-kromosomig skogsklöver och embryo
kultur sattes in ungefär 12—14 dagar efter pol- 
lineringen. Dessa lyckade hybridiseringar 
öppnar alltså möjligheter att skapa nytt sort
material av rödklöver, som skulle ge en avse
värt'effektivare vallproduktion. Ännu återstår 
emellertid ett tidskrävande arbete att från hy
briderna skapa något som liknar en bra röd
klöversort med de önskade egenskaperna från 
skogsklövern.

En annan väg att få över den bättre uthållig
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heten från de perenna arterna är att använda 
sig av den diploida Trifolium alpestre. Denna 
art har tidigare funnits i Sverige, men torde 
numera vara försvunnen. Den finns emellertid 
kvar på några lokaler i Danmark, där den in
samlats. Man bör i första steget försöka pro
ducera den 30-kromosomiga (14+16) amfi- 
diploiden av denna art och rödklöver. I bästa 
fall skulle denna nya art kunna vara använd
bar som vallväxt, men den måste förmodligen 
återkorsas med diploida eller tetraploida röd
klöversorter för att ge nytt odlingsvärt rödklö
vermaterial.
Vitklöver odlas idag relativt lite och anses 
passa bäst i betesvallar. Denna art, som är en 
32-kromosomig amfidiploid, förökar sig vege
tativt genom att de krypande skotten slår rot 
vid noderna, s k stolonförökning. Dessa rötter 
är trådformade och når inte speciellt djupt, 
varför vitklövern är torkkänslig. Smultronklö
vern, T. fragiferum, har samma vegetativa för- 
ökningssätt som vitklövern, men har kraftigare 
rotutveckling från noderna, varför den skulle 
kunna användas för att förbättra vitklöverns 
torktolerans. Då smultronklövern ofta växer 
på strandängar bör den också vara relativt salt
tolerant. Här bör man i första steget försöka 
framställa den hexaploida 48-kromosomiga 
(32+16) amfidiploiden. Möjligen skulle 
denna kunna odlas som vallväxt.

Både alsikeklöver och vitklöver går att korsa 
med den kaukasiska klövern, Trifolium ambi- 
guum, som är en resistent och härdig art. Den 
förökar sig också vegetativt. Härigenom har 
man goda möjligheter att tillföra även de två 
i Sverige mindre odlade klöverarterna värde
full ny variation.

Klöverarterna har ju i detta sammanhang 
den fördelen att de är vilda arter, som ännu 
förändrats relativt lite av domesticeringspro- 
cessen. Man har alltså i artkorsningarna inga 
vildkaraktärer man måste arbeta bort. Det av
görande för om nya amfidiploida Trifolium- 
arter kan användas som vallväxter är naturligt
vis om de är överlägsna de nu använda arterna 
i produktionsförmåga, om de kan fröodlas etc.

Visar de sig inte konkurrenskraftiga kan de lik
väl bidra med genmaterial till de idag odlade 
arterna genom återkorsningsförfarande.

Slutord
Inom många andra av våra jordbruksgrödor 
som t ex potatis, majs och vallgräs har man 
också utnyttjat vilda släktingar för att lösa 
speciella förädlingsproblem. Som framgått av 
ovanstående är arbetet ofta problematiskt och 
tidskrävande och resultaten många gånger 
osäkra. Därför är det viktigt att noggrant ana
lysera det praktiska behovet och bedöma möj
ligheterna att lyckas innan man påbörjar ett 
artkorsningsprogram, vars resultat i form av 
odlingsvärt sortmaterial oftast ligger decennier 
fram i tiden. Samtidigt är sådana projekt 
många gånger nödvändiga för att växtföräd
lingen skall kunna flytta fram sina positioner 
och leva upp till det moderna jordbrukets krav 
i en värld där bekämpandet av svälten fortfa
rande är en av människans viktigaste uppgif
ter.

Litteratur
Det mesta av litteraturen på detta område 
finns spridd i olika facktidskrifter inom gene
tik- och växtförädlingsområdena. Genetic re
sources in wild relatives of crops i Crop Science 
16, 1976 av Jack R. Harlan ger en bra intro
duktion till ämnet och innehåller en omfat
tande referenslista. Interspecific hybridization 
in plant breeding. Proceedings of the eighth con
gress of EUCARPIA 1977 innehåller många 
uppsatser på detta område inom en rad olika 
kulturväxter. De korsblommiga oljeväxterna 
och deras vilda släktingar behandlas ingående 
i boken Brassica crops and wild allies, Japan 
Scientific Societies Press 1980. R. von Bothmer 
och medarbetare ger en aktuell översikt av sina 
arbeten med kornkorsningar i uppsatsen In
terspecific hybridization with cultivated barley i 
Hereditas 99, 1983. Denna uppsats innehåller 
också många litteraturreferenser.
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Under arbete med att dokumentera floran i en 
del av södra Småland har jag flera gånger mött 
svårigheter att Finna namn på kvarstående eller 
förvildade trädgårdsväxter. Av tradition tar 
man ju ofta lätt på växter av det slaget vid flo- 
ristiska studier. Denna hållning har också lett 
till att det i gängse fälthandböcker som regel 
bara finns med en enda art i släkten som Do
ronicum, Echinops (bolltistel) och Spiraea, trots 
att tydligt olika typer finns representerade i det 
fria. Svårigheten att få fram pålitliga namn bi
drar nog ytterligare till att florister gärna går 
förbi sådana växter.

De förvildade och kvarstående trädgårds
växterna hör dock till den floristiska arbets
uppgiften. Bl a har vi här en viktig källa till 
nya bofasta medlemmar i vår flora, och det är 
en väsentlig uppgift att försöka dokumentera 
hur det går till när nya arter etableras i ett om
råde. Närbesläktade arter kan förväntas upp
träda olika — den ena naturaliseras, den andra 
får bara tillfälliga förekomster — och det blir 
därför nödvändigt att skilja mellan de olika ar
ter och typer som förekommer.

Doronicum i våra floror
Ett av de släkten som berett svårigheter är 
Doronicum, gemsrot. 1 de nordiska flororna är 
släktet styvmoderligt behandlat. Neuman 
(1901) och Lindman (1918, 1926) tar ej med 
det. Släktet tycks först dyka upp hos Krok &

Almquist (1928), tjugonde upplagan, och där 
nämns endast arten D. caucasicum (nu D. ori
entale). Den hänger med till och med tjugo
femte upplagan, men i den senaste (Krok & 
Almquist 1984) har släktet tyvärr tagits bort.

I Weimarcks (1963) skåneflora tas i stället 
D. pardalianches upp som enda art med orden 
”ofta odlad ... någon gång kvarstående efter 
odling”. Just denna art är dock enligt Hylan- 
der (1971) sällsynt i odling numera, och den är 
sedan länge försvunnen ur handelsträdgårdar
nas sortiment.

Utöver dessa två nämner Hylander (1971) i 
sin förteckning över till Sverige i sen tid in
komna arter ytterligare D. columnae, som pub
licerats från två göteborgslokaler.

Doronicum tas inte upp i Lid (1952, 1974). 
Att släktet förekommer även i Norge är dock 
säkert, då Nordhagen (1940) nämner det och 
skriver, att ”en rekke naerstående arter fra S. 
Europa og Orienten dyrkes i hager, f. eks. D. 
caucasicum Bieb., D. plantagineum L., D. par
dalianches L. o. fl., dessuten hybrider. Viser 
tegn til å forville seg naer huser og i parker”.

I danska floror finns sedan gammalt D. par
dalianches upptagen som förvildad men fullt 
bofast. Så skriver Lange (1886 — 88): "forvildet 
hist og her paa skyggefulde Steder, isasr i 
gamle Haver og i Naerheden af samme.” Han- 
sen (1981) uppger att den rapporterats från 
mer än hälften av landets 47 floradistrikt. 
(Man vill fråga sig, om allt verkligen är den
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Teckningar av Doronicum från pressat material. Ca 1/5 av naturlig storlek. — A: D. columnae, balkangems- 
rot (Sk Tryde kyrkan 1972, Karlsson, utan nr) — B: D. Orientale, gemsrot (Sm S. Sandsjö Dångebo 1984, 
Karlsson 84038). — C: D. planlagineum, stor gemsrot (Sm Söderåkra Bröms 1983, Karlsson 83064). — D: 
D. pardalianches, alpgemsrot (Sm Nydala Klosterlunda 1984, Karlsson 84227).

angivna arten. Då detta länge varit den enda 
art som nämnts i danska floror kan allt mate
rial utan närmare kontroll ha åsatts detta 
namn.) 1 Hansen (1981) nämns dessutom — 
utan närmare karakteristik — D. austriacum

Jacq. som tillfälligt förvildad. Den har ej rap
porterats som sådan från Sverige, men har 
dock, åtminstone förr, funnits i odling här 
(Jimmy Persson i brev 1985).

Den senaste finska floran (Hämet-Ahti m fl
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1984) nämner inte släktet, trots att den är fri
kostig med att ta upp i sen tid inkomna arter. 
Kanske är släktet inte påfallande i Finlands 
förvildade flora.

I de floraförteckningar, som givits ut i sam
band med växtbytena (senast Hylander 1955) 
finns endast den i Danmark bofasta D. parda- 
lianches med.
Enligt min mening återspeglar de sparsamma 
publicerade uppgifterna, av vilka de flesta 
nämns nedan under arterna, inte alls den verk
liga frekvensen av släktet i naturen. Själv fin
ner jag ett par förekomster per kvadratmil i 
södra Småland. Frekvensen tycks vara ungefär 
densamma i östra Svealand: Torén (1958) 
nämnde tre lokaler för ”D. cfr. caucasicum” 
från Saltsjöbaden och Rydberg (1983) fann D. 
orientale i 4% av de 114 kvadratkilometerrutor, 
som han indelat den sörmländska socknen 
Björnlunda i.

Vid genomgång av mina insamlingar av 
släktet, alla från Skåne och Småland, har jag, 
förutom de tre arter, som redan är kända som 
förvildade från Sverige, även funnit en fjärde, 
nämligen Doronicum planlagineum L. Denna 
är vidare, näst efter D. orientale, den art som 
jag oftast påträffat. Det är sannolikt att den 
förekommer även i andra områden, men där 
fått passera som D. orientale ( D. caucasicum), 
i den mån släktet alls uppmärksammats.

Karakteristik
Om man försöker bestämma en Doronicum 
med släktnyckeln till Asteraceae i den senaste 
upplagan av Krok & Almquist (1984) råkar 
man i svårigheter under översikt 2, punkt 11. 
Holkfjällen är nämligen mycket tydligt jämn
höga, men ytterholk, som hos Senecio, saknas. 
Från våra representanter av detta släkte skiljs 
Doronicum lätt genom att korgarna är så stora 
— som utslagna 3,5 — 7 cm i diameter.

Våra Doronicum-arter är 4 — 8 dm höga, fler
åriga örter med strödda, mer eller mindre 
stjälkomfattande blad. De översta saknar skaft 
och omfattar stjälken med mycket bred bas, 
medan de nedersta är långskaftade med endast 
svagt utvidgad bladbas. De mellersta bladen är 
intermediära på ett slående sätt: skivan är 
plötsligt sammandragen till ett kort, vingat 
skaft, som sedan utvidgar sig starkt kring stam

men. Korgarna är ensamma eller några få, 
långskaftade och stora. Både strål- och disk
blommor är mättat gula. Arterna utgör ett färg
starkt och lätt observerat inslag i senvårens 
flora — ett ofta använt svenskt namn på släk
tet är vårkrage.

Från de underjordiska delarna produceras, 
förutom de blommande skotten, rikligt med 
basalblad. Vid insamlingen är det mycket vik
tigt att få med dessa, jämte långa stycken av det 
underjordiska skottsystemet. Det är nämligen 
på dessa delar som artskillnaderna kommer 
fram. Blomskott är, även om de tagits från ba
sen, mer eller mindre omöjliga att bestämma.

Nyckel
Förutom av att tillgängligt material ofta är 
ofullständigt, försvåras bestämningen av att 
två av arterna, D. orientale och D. plantagi- 
neum, har förädlats så att de är kraftigare och 
rikblommigare än vildformerna. Nycklarna i 
Flora europaea (Ferguson 1976) och Hegi 
(1929) kan därför vara missledande. Det är 
sannolikt att förädlingsarbetet bl a inneburit 
att egenskaper från andra arter tillförts den 
förädlade arten. Hybriden D. pardalianches x 
planlagineum uppges odlas hos Hegi (1929), 
och Blom (1961) har rapporterat en förvildad 
förekomst av denna hybrid från göteborgstrak
ten.

1. Rhizom jämntjocka, med rötter utefter
hela sin längd; basalbladens veck utan 
hårtofsar..................................... 1. D. columnae

— Rhizom utlöparartade, smala, utan rötter, 
förtjockade där blad och blomskaft utgår 
och där rotförsedda; basalbladens veck
med tydliga hårtofsar ....................................... 2

2. Basalblad utpräglat hjärtlika med mycket smal 
inskärning vid skaftet .... 4. D. pardalianches

— Basalblad äggrunda eller hjärtlika med
vid inskärning vid skaftet ................................. 3

3. Alla basalblad hjärtlika ............  2. D. orientale
— De flesta eller alla basalblad äggrunda

......................................... 3. D. planlagineum

1. Doronicum columnae Ten. - balkangemsrot
D. cordatum auct.
D. cordifolium Sternb.

Doronicum columnae är den minsta av våra ar
ter, och torde sällan bli över 40 cm. Den sak
nar underjordiska utlöpare, och därför får den
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ett tuvigare växtsätt än de övriga arterna. Den 
är sparsamt hårig, och basalbladen är relativt 
små. De är utpräglat hjärtlika, men med vid 
inskärning vid bladskaftet, och tandningen är 
mycket grov.
Arten uppgavs först från Överås vid Göteborg, 
där den samlades 1908 och 1909 (Fries 1924). 
Den angavs vara inkommen med utländskt 
gräsfrö, men Hylander (1971) fann det mera 
sannolikt att det rört sig om kvarstående rester 
från tidigare odling. Blom (1961) publicerade 
ett andra fynd från göteborgstrakten, Tuve 
Grimbo 1955.

Min egen kollekt, Skåne Tryde 50 m Ö kyr
kan (UTM VB 3256 5895) 1972, kommer från 
en sophåla, dit växten kommit med trädgårds- 
utkast.

2. Doronicuni orientale Hoffm. — gemsrot 
D. caucasicum Bieb.

Arten är i odling mer storväxt än D. columnae 
och har mindre starkt hjärtlika och mindre 
grovt tandade blad än denna. Från D. parda- 
lianches skiljer den sig, förutom genom basalb- 
ladens form, genom att den oftast har 1—2 
korgar, medan D. pardalianches normalt har 
5—12. Den primära korgen är relativt långt 
skaftad.
Detta är den i litteraturen oftast rapporterade 
arten, och möjligen är det också den som of
tast förvildas. Den första lokaluppgiften är 
från Lidingö (Håkanson 1927) ”i dike vid en 
villa” 1924. Ett senare lidingöfynd, från 1937, 
publicerades av Håkanson & Knöppel (1945). 
Torén (1958) angav tre lokaler i Saltsjöbaden, 
men var osäker på bestämningen. Den anges 
av Olsson (1964) som förvildad i Göteborgs 
botaniska trädgårds arboretum. En lokal i Da
larna, Svärdsjö Vin tjärn 1947, Finns publicerad 
av Wiger (1965), och Rydberg (1983) anger den 
från Björnlunda i Södermanland. Från Ivö i 
Skåne har den dokumenterats av Ekman 
(1985).

Själv har jag samlat den på flera ställen i 
södra Småland; det har överallt verkat röra sig 
om tämligen recent trädgårdsutkast. På några 
ställen hade det dock utbildats vegetativt 
spridda bestånd, och framtiden får utvisa om 
sådana kan bli bofasta.

3. Doronicum plantagineum L. — stor gemsrot
Denna sydvästeuropeiska art synes stå nära 
den sydosteuropeiska D. orientale, och den 
enda genomgående skillnaden tycks vara ba- 
salbladens form. Hos D. plantagineum kan 
något enstaka av basalbladen ha en svag in- 
buktning vid bladskaftet, men de flesta är ägg
runda (grobladslika, jämför artepitetet!). 
Denna bladform tycks inte förekomma hos D. 
orientale. Enligt Hegi (1929) och Hylander 
m fl (1977) är det inte vildformen som odlas, 
utan förädlade typer (särskilt ’ excel sum'). Vild
formen har nästan helbräddade blad och är 
späd och genomgående enkorgig, medan de 
förvildade typer som jag samlat har tydligt tan
dade blad, är mycket kraftiga i växten och har 
ca fyra korgar.

Som svenskt namn vill jag för denna art ta 
upp stor gemsrot, som använts tidigare åtmins
tone av Söderberg (1946) i denna betydelse.
Arten har inte tidigare uppgivits som förvildad 
från Sverige. Jag har funnit den på tre ställen 
i sydöstligaste Småland: Söderåkra Bröms, 2 
ex i skogsbryn 50 m NV gränsminnesstenen 
(RUBIN 3G 8c 37 44) 1983 - Torsäs Mell. 
Karsbo, riklig i skogskant (3G 8a 40 46) 1983 
— Torsås L. Emnabo, sparsam i betesmark 
bakom ladugård (4G 0c 04 13) 1983.

4. Doronicum pardalianches L. — alpgemsrot
Doronicum pardalianches är starkare hårig än 
våra övriga arter, och särskilt bladskaften är 
påfallande tät- och långhåriga. Den har 
ganska många (5 — 12) och små korgar (3,5 — 5 
cm som utslagna). Primärkorgen (den som av
slutar huvudskottet) är oftast mycket kort skaf
tad och de senare utvecklade korgarna når 
långt över denna.

Ett par biologiska egenskaper skiljer möjli
gen denna art från släktingarna. Dels tycks 
den blomma senare. Min egen insamling gjor
des i slutet av juni, medan alla mina andra 
kollekter gjorts ca en månad tidigare. Lilja 
(1870), som nämner arten bland ”odlade 
praktwäxter, som föga eller icke förwilda sig”, 
kallar den sen vårfibbla (vårjibbla är hans 
namn på släktet). Dels verkar den ha en star
kare tendens till vegetativ spridning med jord
stammarna (”nästan kvickrotsartat växtsätt”,
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Kers i brev 1985). Vidare efterforskningar får 
avgöra om detta är mer än tillfälligheter.
Som nämnts är arten sedan gammalt känd som 
förvildad och bofast i Danmark. Endast en fö
rekomst av detta slag är publicerad från Sve
rige, Skåne Landskrona ”Karlslund, en kraftig 
koloni i närheten av skogvaktarbostaden. Fö
refaller trivas utmärkt i den djupa skuggan 
under träden och blommar årligen rikt” (Nils
son 1963). Enligt Arvid Nilsson (muntl 1985) 
är området nu uppstädat och växten sannolikt 
försvunnen.

I övrigt synes arten endast vara publicerad 
från Jämtland. Olsson (1881) anger den vara 
”odlad och stundom förvildad vid Östersund 
t. ex. vid cellfängelset”, och detta är den första 
litteraturuppgiften från Sverige. Senare (Ols
son 1885) tillädes lokalen ”Frösön vid en väg 
nära Rosenhill ymnig 1882”. Lange (1935, 
1938) såg också arten i Jämtland och även han 
betraktade den som tillfälligt förvildad.

Själv fann jag den 1984 i Småland Nydala 
Klosterlunda (6E Oc 48 12) som trädgårdsut- 
kast i en skogsdunge. Den föreföll inte ha 
vuxit länge där.

Förbehåll och uppfordran
Ovanstående framställning är helt preliminär 
och grundar sig på ett litet material. Jag har 
avsiktligt väntat med att gå igenom de offent
liga herbariernas kollekter. En stor del av 
dessa är ofullständiga och därmed mycket 
svårbestämda. Jag vill dock få ut dessa notiser 
nu i hopp om att några av läsarna vill bidra 
med observationer och material.

Det skall än en gång betonas, att beläggen 
måste vara fullständiga. Plantor nerslaktade 
till A4-format duger inte, utan hela växten 
måste vara med, inklusive basala bladskott och 
rikliga portioner av de underjordiska delarna.

Iakttagelser om mängd, biotop, vegetativ 
spridning, och om frö bildas eller ej, är mycket 
värdefulla. Det är sant att hittills föreliggande 
uppgifter inte tyder på att gemsrötterna natu- 
raliseras i någon nämnvärd utsträckning. Lik
väl borde detta kunna ske. Arterna är lättod
lade och man tycker att de skulle klara sig bra 
även utanför trädgårdarna. De tre arterna med 
rhizom borde dessutom ha förutsättningar att 
uppnå åtminstone lokal spridning.

Tord Holm, Hässleholm, Lars E. Kers, Stockholm, 
Arvid Nilsson, Landskrona, och Jimmy Persson, 
Göteborg, har bidragit med fakta och lämnat värde
fulla kommentarer till manuskriptet.
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tis! Priset, Atlas över Skånes flora, avancerar 
framåt mot tryckpressen, men ännu är vi inte 
där. Vi översänder boken så snart det blir möj
ligt!

Det rätta svaret: vänster bild föreställer 
några småax av timotej, Phleum pratense — 
inte vildtimotej, P. bertolonii, den har kortare 
borst. Den högra är en blomma av blåmunkar, 
Jasione montana.
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Det enkleste er svaert ofte det vackreste
SVEN NILSSON

Många fotografiskt återgivna, många vackert 
målade eller tecknade växter finner man bland 
de tusentals växtfrimärken, som postverken 
världen runt ger ut. Tyvärr finns det också en 
mängd oriktigt, slarvigt eller schablonmässigt 
återgivna växter. Ibland möter man plötsligt 
märken där bilden utstrålar konstnärens in
tryck, intuition och kärlek till växten, parad 
med vetenskaplig exakthet. Sådana växtbilder 
har blivit tradition på norska frimärken. Ett 
par initialer eller ett nästan mikroskopiskt 
namn talar i bästa fall om vem som ritat ett 
frimärke. Bakom bokstäverna DTL på norska 
växtfrimärken döljer sig en av världens främ
sta botaniska illustratörer, en poet med en out
släcklig kärlek till blommor och allt levande — 
Dagny Tande Lid. Inte bara för frimärkssam- 
lare och botanister kan det, som i det här fallet, 
bli en stor upplevelse att tränga bakom bilden 
och lära känna ett enastående livsverk och en 
sällsynt levande och rik personlighet.
Dagny Tande Lid, tecknare, författare, lyriker 
och internationellt uppburen blommålare, tyc
ker att blommorna är naturens äventyr. Hen
nes glädje över naturens under och skönhet 
känner inga gränser och hon brinner av läng
tan att ständigt få dela med sig av sin glädje. 
Få känner våra nordliga växter så väl som hon. 
I närmare 50 år har hon vandrat i naturen, stu
derat växterna och tecknat tusen sinom tusen 
växtporträtt. Hon har gjort det med vetenskap
lig korrekthet i ett stort antal botaniska verk 
och hon har gjort det med känslighet och in
tuition i en rad egna lyrik- och prosaböcker. 
Fortfarande vid 83 års ålder är hon intensivt 
verksam och citerar med samma inlevelse sin 
dikt Et hjorne av mitt hjerte i boken Å nei for 
en vår (1977).
Jeg går omkring beruset 
av kjaerlighet och vår.
Et hjorne av mitt hjerte 
er ennå tyve år.

Dagny Tande Lid växte upp i en prästgård i 
Telemark i Norge. Genom moderns påverkan 
fick hon tidigt lust till att teckna och utbildade 
sig vid Konst- och hantverksskolan i Oslo och 
vid Konstakademien. Hon hade blivit beskyd
dad och hjälpt allt sedan barndomen och fann, 
när hon kom ut i livet, att allt tycktes vilja 
misslyckas. ”Jeg visste ikke engang hva jeg selv 
ville.” Det gick inte bra på målarskolorna och 
hon ansåg sig teckna dåligt. Hon klarade sig 
hjälpligt med olika enkla beställningsarbeten 
och fick så småningom arbete på Botaniska 
museet i Oslo. Hon hade inte det ringaste in
tresse för botanik och arbetet med att teckna 
potatisbladmögel, bladlusangrepp etc från 
pressade växter tråkade ut henne. När hon var 
som mest pessimistisk fick hon en religiös 
upplevelse. Det blev början till en fast gudstro 
och en positiv, glad livsinställning, som sedan 
genomsyrat hennes liv. Hon stannade kvar och 
tecknade med nyvaknad lust. Hennes arbets
givare var den betydligt äldre Johannes Lid, 
konservator vid museet. Plötsligt fann dessa 
två varandra. Det skulle bli början till ett myc
ket framgångsrikt samarbete. Johannes Lid 
hade heller inte gjort karriär eller låtit tala om 
sig. Han hade mest hjälpt andra och ägnat sig 
åt museets vardagsgöra. Deras sällsynt lyck
liga äktenskap och gemensamma idoga arbete 
och outtröttliga slit skulle så småningom föra 
dem båda till berömmelse — han blev en av de 
främsta bland botanister, hon en av de främsta 
bland växtillustratörer. Ett för botaniken säll
synt lyckligt möte.

Under vandringar i de norska fjällen öpp
nade sig en ny värld för Dagny Lid. Hon blev 
betagen i fjällens blommor och vi finner dem 
åter och åter igen i teckningar och målningar 
av hennes hand. Så finner vi sex av dem på 
norska frimärken. 1973 kom märken med fjäll
viol, Viola biflora, klippveronika, Veronica fru- 
ticans och lappljung, Phyllodoce caerulea. Nya
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På högfjället i Rocky Mountains 
1956. Dagny Lid tecknar fortfa
rande fast hennes tält redan har 
rivits.

blomfrimärken 1979 porträtterar isranunkel, 
Ranunculus glacialis, en av hennes favoriter, 
som också återfinns många gånger i hennes 
böcker, vårfingerört, Polenlilla crantzii och 
purpurbräcka, Saxifraga oppositifolia. Fjäll
växterna har hon också tecknat för den lilla 
Fjellflora, som blivit en enorm succé med stora 
upplagor på fem språk.

Det första stora arbetet blev emellertid in
samlandet och tecknandet av växter för en 
norsk flora, som Johannes Lid börjat arbeta 
på. Det blev 2000 teckningar och resulterade 
efter ett mödosamt arbete i Norsk flora. Den 
blev inledningen till ett livslångt samarbete 
som tragiskt bröts 1971 då Johannes Lid gick 
bort. Tillsammans hann de med en Jan 
Mayen-flora och början till en flora över Ka
narieöarna. Dagny Tande Lid arbetar fortfa
rande med kompletterande bilder till den. Sin 
kärlek till och fina samarbete med Johannes 
har hon skildrat i böckerna Lykken mellom to 
mennesker och Vindens lek. Den norska floran 
visade sig vara användbar också i Sverige och 
blev så småningom Norsk og svensk flora. 
Knappast någon som läst biologi i vårt land 
eller sysslat med nordiska växter har undgått 
att stifta bekantskap med denna utomordent
liga bok.

Dagny Tande Lid blev mer och mer anlitad, 
även av botanister utanför Norge. Ett stort ar
bete blev illustrationerna till en Alaska-flora 
av professor Eric Hultén vid Naturhistoriska 
riksmuseet. Efter pressat material gjorde hon 
1900 teckningar till den floran. Alldeles sär
skilt minns hon dock tiden i Rocky Mountains. 
Där arbetade hon för professor Porsild vid 
museet i Ottawa. Inkapslad i sovsäck och fil
tar, omgiven av mygg satt hon i ett tält oavbru
tet från juni till september och tecknade de 
växter som fördes till henne. Hennes enastå
ende kapacitet har resulterat i över trettio ar
beten — egna prosa- och lyrikböcker, floror 
och andra vetenskapliga verk. Hennes unika 
samling av teckningar kommer i framtiden att 
inrymmas i ett särskilt museum i Oslouniver- 
sitetets botaniska trädgård och museum. Teck
ningarna är en gåva från Dagny Tande Lid i 
form av ett legat med namnet ”Botanisk illu
strator Dagny Tande Lids og forstekonserva- 
tor Johannes Lids legat”. Delar av samlingen 
kommer att ställas ut och bli tillgänglig för all
mänheten.

”Det är ett stort privilegium för norsk bota
nik att ha tillgång till Dagny Tande Lid”, skrev 
en norsk botanist. ”Dagligen är det nu tusen
tals människor som drar nytta av och gläder
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Dagny Lid 1981. Foto Nils Petter Thuesen.

sig över hennes konst. Man skall ha en bety
dande sakkunskap för att förstå omfattningen 
av hennes arbete, det tålamod och den bota
niska kompetens som ligger bakom.”

Det som utmärker Dagny Lids teckningar är 
enkelheten. Hon tecknar utan skuggor och 
framhäver varje växts egen karaktär. Professor 
Eric Hultén skrev i Svensk Botanisk Tidskrift: 
”Det märkliga med Dagny Lids teckningar är 
hennes sällsynta förmåga att i en till synes 
ganska enkel konturteckning utan skuggningar 
och halvtoner fånga det karaktäristiska för just 
den arten, det som skiljer den från även myc
ket närstående släktingar, till glädje och inte 
sällan överraskning för den, som känner den 
från fältet och inte bara från herbariearket.”
Vid sidan av arbetet med allt tecknande för 
floror och blomböcker har hon hunnit med

mycket annat. Som tidigare nämnts har hon 
tecknat frimärken för norska postverket. Re
dan 1960 kom två frimärken av hennes hand 
med välgörenhetstillägg för bl a Nationalför
ening mot tuberkulos. De visar blåsippa, He- 
patica nobilis, och vitsippa, Anemone nemo- 
rosa. Även om trycket inte ger originalen rätt
visa är blomfrimärkena en illustration till 
Dagny Tande Lids egna ord om blommåleri 
och blomillustrationer. ”Det enkleste er svaert 
ofte det vackraste”. 1980 kom lagom till jul två 
märken med rönn, Sorbus aucuparia, och ny- 
ponros, Rosa canina, bilder tagna ur Johannes 
Lids Min blomsterbok. Samtidigt kom också ett 
s k postbrev, avsett att användas som julbrev, 
av hennes hand. Här valde hon hjortron, Ru- 
bus chamaemorus, eller på norska molte. Valet 
förstår man när man läser i paret Lids blom
sterbok: ”1 Norge har molter alltid vaert regnet
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Ett postbrev från julen 1980, målat av Dagny Lid.

for å vaere den beste og fornemste av alle vilde 
frukter og baer”.

Enkla och vackra är också hennes växter på 
tallrikar, koppar, glas, brevpapper och kort - 
uppskattade och eftersökta artiklar även utan
för Norge. Bäst kommer kanske hennes mål
ningar och teckningar till sin rätt i hennes egna 
böcker. Hon har hunnit med många sådana 
också — lyrik och essäer. I lyrikböckerna blir 
växt och dikt till en enhet — ett vittnesbörd, 
inte bara från en naturvän utan från en le
vande, stark personlighet. Här finner vi också 
resultatet av strövtåg i andra länder. Många av 
hennes dikter har följsamt tonsatts av Norges 
”valsekonge”, Reidar Thommessen, och sjung
its in av Norges främsta sångare.

1 sin diktning låter Dagny Tande Lid gärna 
naturupplevelser bilda bakgrund till tankar 
om relationer mellan människor och mellan 
människor och natur. Hennes livssyn är enkel 
och positiv. Optimism och glädje är hennes

kraftkälla. ”Hennes enkla ord tonar som 
spröda ackord till diktböckernas miniatyr
konstverk”, skrev en recensent. Ja, bilderna är 
så levande att de doftar mot en från boksi
dorna. ”Varje människa kan identifiera sig 
med det jag skriver”, säger hon själv. Hon har 
en hängiven läsarskara i Norge. Av någon out
grundlig anledning finns böckerna knappast 
att få i Sverige. Fyra av dem har på Leipzig- 
mässor befunnits värda titeln ”Schönste Bü
cher aller Welt” (världens vackraste böcker).

Tecknandet har gett Dagny Tande Lid en 
stark kärlek till naturen och hon deltar i kam
pen för vård och skydd av Nordens växtvärld. 
Även här är hennes inställning optimistisk. 
Hon är inte rädd att fjällblommorna skall ho
tas. ”Det finns inget som kan döda dem”, säger 
hon bestämt. Sommar efter sommar har hon 
vandrat bland dem och full av energi tecknat 
och åter tecknat. Nu kan hon inte som förr 
ströva ut. Men från Röda Korsets pensionärs-
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Botaniska frimärken av Dagny Tande Lid. Vitsippan och blåsippan kom I960; till höger därom serien från 
1973. Nederst till vänster de tre märkena från 1979, till höger de båda från 1980.

hem i Oslo kom nyligen hennes senaste bok, 
Dagboksblader, och hon planerar redan för 
nya arbeten. Trots sin höga ålder och skröpliga 
kropp är hon yngre än någonsin. Hon vill dela 
med sig av sin livssyn med djup religiös under
ton och hon vill dela med sig av sin glädje in
för naturens under. Att rita frimärken är ett 
bra sätt att dela med sig, tycker hon, de når 
över alla gränser även om hennes budskap inte 
finns tryckt på märkena. Det borde det:
Jag kan inte tänka mig att sluta arbeta. Så länge jag 
kan arbeta är jag levande och jag älskar livet. En 
som är gammal kan vara ung. Människor glömmer 
lätt att varje dag skall levas.

Böcker av Dagny Tande Lid
A nei far en vår. Oslo 1971.
Lykken mellom to mennesker. Oslo 1974. 
Syng blomstring ... Oslo 1975.
Vindens lek. Oslo 1977.
Hastens blader. Oslo 1978.
Vårt underlige tiv. Oslo 1979.
Hjemfra stevnemate. [Med noter.] Oslo 1979. 
Tråder i en vev. Oslo 1980.

Brikker i et spill. Oslo 1981.
Guds fotspor. Oslo 1982.
Langs stien. Oslo 1983.
Dagboksblader. Oslo 1984.

Teckningar i bl a följande verk:
Lid, J.: Norsk flora. Oslo 1944.
Rasmussen, P.: Föroya flora. Torshavn 1952. 
Gjasrevoll, O. & Jorgensen, R.: Fjellflora. Trondheim

1952.
Porsild, E.: Edible plants of the Arctic. Montreal

1953.
Porsild, E.: Flora of the Canadian Arctic archipe

lago. Ottawa 1957.
Polunin, N.: Circumpolar Arctic flora. Oxford 1959. 
Lid, J.: Norsk og svensk flora. Oslo 1963.
Running, O. L: Svalbards flora. Oslo 1964.
Lid, J.: The flora of Jan Mayen. Oslo 1964.
Lid, J.: Contributions to the flora of the Canary Is

lands. Oslo 1967.
Hultén, E.: Flora of Alaska and neighboring territo

ries. Stanford 1968.
Love, A.: Islenzk ferdaflora. Reykjavik 1970. 
Porsild, E.: Rocky Mountain wildflowers in colour. 

Toronto 1974.
Lid, J.: Norsk og svensk flora. Andre utgåva. Oslo 

1974.
Lid, J.: Blomsterboka. 3. opplag. Oslo 1974.
Lid, J. Min blomsterbok. Oslo 1980.



Guckusko i Lule lappmark
ANNIKA BERGENSTRÅHLE och PER MILBERG

Bergenstråhle, A. & Milberg, P. 1985: Guckusko i Lule lappmark. [Cypripedium cal- 
ceolus found in Lule lappmark.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 84. Stockholm. ISSN 0039- 
646X.

Cypripedium calceolus L. was found in 1984 10 km SE of Kvikkjokk in Lule lappmark, 
N Sweden. It has not been reported from this floristical district previously.
Annika Bergenstråhle. Johan Skyttes vdg 14. S-552 61 Jönköping. Sweden.
Per MUberg, Vikingagatan 41. S-753 34 Uppsala. Sweden.

Den femte juli 1984 fann vi ett bestånd av 
guckusko, Cypripedium calceolus, i skogen 
ovanför Bredviken, 10 km SO om Kvikkjokk i 
Lule lappmark. Arten tycks inte vara rappor
terad tidigare från denna lappmark (Roweck 
1981). Söderut i Pite lappmark finns åtmins
tone tio lokaler (Wistrand 1981), och norrut, i 
Torne lappmark, finns lokaler vid Svappa- 
vaara och norr om Torne träsk (Roweck 1981). 
I Norrbotten finns guckusko på ett flertal plat
ser vid Pajala och i kustlandet (Hultén 1971).

Lokalen ligger 325 m ö h, 100 m från vägen 
mellan Jokkmokk och Kvikkjokk. Skogen i 
området är av blåbärstyp, men fläckvis med 
rikare, mer eller mindre kalkindikerande vege
tation. Läget, i nedre delen av en brant syd
sluttning, medför att marken påverkas av över- 
och genomsilningsvatten. I klippan ovanför 
lokalen finns ett stråk av kalkrik sedimentär 
berggrund. I en av dessa fläckar med rikare 
vegetation växer guckuskon. Vi kunde räkna 
till 90 blad och ett blommande exemplar inom 
en cirkel med tre meters radie.
Området har ett mycket tätt bottenskikt som domi
neras av husmossa, kransmossa och kammossa (Hy- 
locomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Pti- 
lium crista-castrensis). Trädskiktet över lokalen är 
glest och domineras av gran. I fältskiktet märks 
(rangordnade efter täckning): lingon, stenbär, slid- 
starr, guckusko, finbräken, skogsnäva, guilds, björk-

pyrola, kovall, linnea, odon, tjällskära, ögonpyrola, 
ekorrbär, bergslok, fjällviol och knärot ( VacciniUm 
vitis-idaea, Rubus saxalilis, Carex vaginata, Cypri
pedium calceolus, Cystopteris montana. Geranium 
sylvaticum, Solidago virgaurea, Orthilia sécunda, 
Melampyrum-art, Linnaea borealis, Vaccinium uligi- 
nosum, Saussurea alpina, Moneses uniflora, Maiant- 
hemum bifolium, Melica nutans, Viola biflora, Good- 
yera repens). Dessutom finns enstaka exemplar av 
spindelblomster, fågelstarr och tibast (Listera cor- 
data, Carex ornithopoda, Daphne mezereum). — 
Namn enligt Lid (1974) och Hallingbäck & Holm- 
åsen (1982).

Några hundra meter från lokalen finns ett om
råde som domänverket hyggesrensat inför en 
planerad slutavverkning. Om den blir av eller 
ej är i skrivande stund ovisst. Ärendet har 
överklagats av den berörda samebyn. Låt oss 
hoppas att guckuskon inte kommer i farozo
nen om avverkningen blir av.

Citerad litteratur
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1982: Mossor. 

Stockholm.
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i 

Norden. 2 uppl. Stockholm.
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Oslo.
Roweck, H. 1981: Die Gefässpflanzen von Schwe- 

disch-Lappland. Vaduz.
Wistrand, G. 1981: Bidrag till Pite lappmarks växt

geografi. Växtekol. Stud. 14. Uppsala.



Mossnycklar och ofläckade sumpnycklar funna i Roslagen
JOAKIM EKMAN

Ekman, J. 1985: Mossnycklar och ofläckade sumpnycklar funna i Roslagen. [Dactylo- 
rhiza sphagnicola and D. traunsteineri with unspotted leaves found in E Uppland, SE 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 85 — 91. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soo has been found in the parish of Frötuna, Upp
land, SE Sweden. The species is new to the province of Uppland. It grows in a small, 
open, mesotrophic fen. The plants are c. 40 — 50 cm. The spikes are dense and the leaves 
unspotted and narrow. The use of the name D. sphagnicola is provisional, because the 
identity of the Swedish form series with the type material from West Germany has not 
been established. A form of Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Sod with unspotted lea
ves has been found at the margin of a peat-bog in the parish of Söderby-Karl, Uppland, 
SE Sweden. It grows among plants with spotted leaves; c. 50% of the specimens were 
unspotted. D. traunsteineri is supposed to be an eutrophic species, but here it grows in 
a mesotrophic environment.
Joakim Ekman. Kampementsgatan 8. I tr. S-l 15 38 Stockholm. Sweden.

Mossnycklar — ny för Uppland
På försommaren 1984 fick jag telefonledes 
reda på av Bo Granberg, Norrtälje, att det i 
norrtäljetrakten skulle växa ett bestånd med 
Dactylorhiza, vilka han misstänkte kunde vara 
mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola (Höpp
ner) Soö. Den 15 juli blev jag visad lokalen. 
Väl ute i kärret möttes vi av ett rikt bestånd av 
en orkidé med smala, ofläckade blad och såg- 
tandade braktéer, som uppenbarligen borde 
vara mossnycklar. Bestämningen kunde senare 
verifieras av intendent Folke Björkbäck vid 
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Lokalen är belägen i östra delen av Frötuna 
sn, ca 1 mil OSO om Norrtälje. Beståndet 
växer i ett öppet fattigkärr, vilket omges av 
skog. På den öppna kärrytan växer martallar 
och en del småexemplar av Betula pubescens 
(glasbjörk). 1 fältskiktet ingår gles och låg- 
vuxen Phragmites australis (vass). Några 
andra karaktärsarter är Carex rostrata, Myrica 
gale och Vaccinium oxycoccos (flaskstarr, pors, 
tranbär). Bottenskiktet utgörs av Sphagnum- 
arter (vitmossor). Inga kalkgynnade arter 
kunde spåras. Vid besöket blommade 
400 — 500 exemplar av mossnycklar. Arten 
växer spridd över större delen av kärret i ett 
enhetligt bestånd. Inga andra Dactylorhiza- 
arter upptäcktes i kärret.

Morfologi — fig 1, 3
En beskrivning av typiska exemplar av moss- 
nycklarna i Frötuna följer. Alla mått har tagits 
på pressat material. Belägg har överlämnats 
till S.
Inklusive axet 40 — 50 cm hög. Mellanhlad 4, smala, 
ofläckade, ej nående blomställningen, det längsta 
16—17 x 1,0 — 1,3 cm. Ax ca 7 x 3 cm, täta, med 
ca 30 blommor. Braktéer med tandad kant, tänder 
något avrundade; nedersta brakté 3,0 —3,5 cm. Kalk 
rosa. Läpp 8x12 mm, mönstrad med prickar eller 
oregelbundna bågar, otydligt treflikig med en brett 
triangulär, något utskjutande mittflik. Sporre 10 mm.
Mossnycklarna ger intryck av att vara ett mel
lanting mellan Dactylorhiza incarnata (ängs- 
nycklar) och D. traunsteineri (sumpnycklar). 
Blomfärgen, läppteckningen och de tätblom
miga axen i kombination med de smala, ofläc
kade bladen ger växten ett karakteristiskt ut
seende.

Diskussion
Hylander (1966) var en av de första i Skandi
navien som noterade att kollektivarten sump
nycklar utgörs av två skilda formkretsar — rik- 
kärrstyper med fläckiga blad och typer i fattiga 
eller måttligt rika kärr som (oftast) saknar fläc
kar på bladen. Systematiken hos de ofläckade 
formerna är ännu inte utredd. På svenska har
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Fig 1. Mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola, Frötuna. Foto förf 15.7.1984. 
Dactylorhiza sphagnicola, Frötuna parish. Photo author 15.7.1984.
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namnet mossnycklar slagit igenom, medan 
Dactylorhiza sphagnicola har använts som ve
tenskapligt ”arbetsnamn”.

Typmaterialet av Dactylorhiza sphagnicola 
kommer från Wahner Heide utanför Köln i 
nuvarande Västtyskland (Höppner 1927). 
Ännu är det inte klarlagt om det svenska ma
terialet är identiskt med D. sphagnicola — det 
är t o m möjligt att flera olika former ingår i 
vad som i Sverige går under detta namn.

Mossnycklar har i Sverige rapporterats från 
Skåne, Småland, Dalsland, Västergötland, Ös
tergötland, Närke, Värmland, Dalarna och 
Öland (Birkedal & Danielson 1981, Ericsson 
1981, Hylander 1966 (”den mesotrofa typen”), 
F. Björkbäck muntl). Utbredningen har sin 
tyngdpunkt i väster. I Dalsland är arten fun
nen på över 60 lokaler (Andersson 1981). 
Utanför Sverige är den funnen i södra Norge, 
på Lteso i Danmark samt i Holland och Väst
tyskland (Birkedal & Danielson 1981, Land

wehr 1977). De västtyska fynden finns utförligt 
redovisade i Rube (1972) och Wiefelspütz 
(1968).

Den svenska utbredningen verkar likna den 
hos Erica tetraiix (klockljung) (F. Björkbäck 
muntl). Frötunalokalen är belägen i utkanten 
av utbredningsområdet, och till närmaste 
kända lokal (i Östergötland) är avståndet 170 
km. Fler lokaler borde finnas i mellanliggande 
områden. Då mossnycklar uppmärksammats 
först under de sista åren är den antagligen del
vis förbisedd. Den torde emellertid vara myc
ket ovanlig inom dessa delar av landet.

Mossnycklar anses ha uppkommit ur en 
korsning mellan Dactylorhiza maculata ssp. 
fuchsii (skogsnycklar) och D. incarnata (ängs- 
nycklar), som fått sitt kromosomtal fördubblat 
(Birkedal & Danielson 1981). De båda tänkta 
föräldrarna har kromosomtalet 2n = 40, och 
mossnycklar borde enligt denna hypotes ha 
det tetraploida talet 2n = 80. Detta tal har
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Fig 2. Sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri, form med ofläckade blad, Söderby-Karl. Foto förf 23.7.1983. 
Dactylorhiza traunsteineri, variant with unspotted leaves, Söderby-Karl parish. Photo author 23.7.1983.
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också bestämts hos populationen på Lasso 
(Holmen & Kaad 1956), men det har ifråga
satts om denna tillhör D. traunsteineri — sphag- 
wco/a-komplexet. Kromosomtalsbestämning 
av svenskt eller tyskt material har veterligen 
aldrig skett. Sådana undersökningar behövs 
om man skall kunna klarlägga hur mossnyck- 
larna har uppkommit, och om möjligen detta 
har skett flera gånger så att former med olika 
ursprung ingår i komplexet.

Nelson (1976) har i sin monografi över Dac- 
tylorhiza-släktet fört de tyska mossnyckelfyn- 
den, liksom förekomsterna på Laeso och i 
Norge, till den västeuropeiska arten D. prae- 
termissa (Druce) Soö, englandsnycklar.

Den fläckbladiga form av sumpnycklar som 
förekommer i Sverige har förmodats tillhöra 
den hexaploida (2n = 120) arten D. russowii 
(Klinge) Holub, som förekommer i Baltikum 
(Sahlin 1979). De enda svenska populationer 
som hitintills har kromosomtalsbestämts (från

Hållnäs sn i norra Uppland) har emellertid 
visat sig vara tetraploida (Jonsell 1982).

Sumpnycklar med ofläckade blad
Under en exkursion i slutet av augusti 1976 
besökte jag en mosse i Söderby-Karl sn. Jag 
fann då ett rikt bestånd av en orkidé, som jag 
preliminärt bestämde till Dactylorhiza traun- 
steineri (sumpnycklar). 1978 besökte jag loka
len under blomningstid och kunde då säker
ställa bestämningen. Det intressanta var, att 
det fanns både fläckbladiga och ofläckade for
mer. De ofläckade formerna av sumpnycklar 
var vid denna tid föga uppmärksammade, och 
jag kom inte att besöka lokalen under lämplig 
tid förrän 1983. Jag fann då ca 200 ex, varav 
hälften hade ofläckade blad.

Beståndet växer bland glesa buskar av Pinus 
sylvestris (tall) och Betula puhescens (glasbjörk) 
alldeles i kanten av en öppen mosse 600 m
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Fig 3. Daclylorhiza sphagnicola, mossnycklar. — A: 
Blomma från sidan. — B: Läpp. — C: Braktékant.
Daclylorhiza sphagnicola. — A: Flower, side view. 
— B: Lip. — C: Bract margin.

VNV om Norrmarjum i Söderby-Karl sn. Ve
getationen har, liksom på frötunalokalen, fat
tig karaktär. På mosseplanets tuvor växer bl a 
rikligt med Andromeda polifolia (rosling) samt 
Vaccinium oxycoccos (tranbär). 1 höljorna på
träffas Carex limosa, Drosera anglica, Rhyn- 
chospora alha (riklig) och Scheuchzeria palust
ris (dystarr, storsileshår, vitag, kallgräs). 
Sumpnycklarna växer bland Sphagnum-a.rter 
(vitmossor) tillsammans med bl a Andromeda 
polifolia, Carex lasiocarpa, C. paucijlora (rik
lig), C. rostrata, Drosera rotundifolia, Equise-

tum Jluviatile, Eriophorum vaginatum, Me
ny anthes trifoliata och Vaccinium oxycoccos 
(rosling, trådstarr, taggstarr (riklig), flaskstarr, 
rundsileshår, sjöfräken, tuvull, vattenklöver, 
tranbär). Strax intill denna plats finns även 
ett rikt bestånd av Daclylorhiza maculata coll. 
(jungfru Marie nycklar). Scirpus hudsonianus 
(ullsäv) och Hammarbya paludosa (mygg
blomster) är även funna på mossen. Den först
nämnda har ej kunnat återfinnas sedan 1976.

Morfologi — fig 2, 4
En beskrivning av typiska exemplar av de 
ofläckade sumpnycklarna i Söderby-Karl föl
jer. Alla mått har tagits i fält, delvis med mät- 
lupp. Måtten är därför inte helt jämförbara 
med dem för mossnycklarna i Frötuna.
Inklusive axet 30 — 35 cm hög. Stjälk vid mitten 
3,2 —3,5 mm tjock. Mellanhlad 3 — 4, ofläckade, 
starkt rännformiga, ej nående blomställningen, un
der blågröna, det längsta 9 — 14 x 0,6 — 0,9 cm; spets 
utan eller med antydan till stukning. Ax 4 — 8 x 
3,0 —3,5 cm, med 10—15 blommor. Braktéer med 
antydan till purpurfärgning, med tandad kant, tän
der avrundade; nedersta brakté 3 cm. Kalk mörkt 
rosa — rödviolett, 20 — 22 mm från översta kalkbla
dets spets till underläppens spets. Läpp 9,0 — 9,5 x 
7,0- 12,0 mm, kraftigt konvex, mönstrad med pric
kar, streck och oregelbundna bågar, djupt treflikig, 
med utskjutande mittflik. Sporre 10,0 mm.

Diskussion
Flera karaktärer hos de ofläckade sumpnyck
larna i Söderby-Karl liknar de hos mossnyck
lar. De skiljer sig emellertid klart från dessa. 
Axen är glesare och blomfärgen mer violett än 
hos mossnycklar. Blomformen skiljer sig även. 
Läppen är djupt treflikig och mittfliken utskju
tande. Mest liknar de en population från Dals
land, som tolkats som hybriden mellan Dacty- 
lorhiza sphagnicola och D. maculata ssp. ma
culata (mossnycklar x jungfru Marie nycklar) 
(F. Björkbäck muntl). Förvånande är också fö
rekomsten av fläckbladiga sumpnycklar. 
Dessa förekommer ju normalt i rikkärr. For
mer med och utan fläckar växer blandat. 
Bland annat blomformen tyder på att flera av 
de fläckbladiga exemplaren måste uppfattas 
som hybrider med jungfru Marie nycklar, men 
många är rena sumpnycklar.

I nordligaste Uppland uppträder i en del 
små populationer av sumpnycklar regelbundet 
exemplar med ofläckade blad tillsammans
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1 cm A, B, D
1 mm C, E

Fig 4. Daclylorhiza traunsteineri, sumpnycklar, form 
med ofläckade blad. Material från två individer
(A —C resp D —E). — A: Blomma från sidan. — B, 
D: Läpp och sporre. — C, E: Braktékant.

<;■ V ViI /•*«>

med de fläckbladiga. Även braktéerna är 
bleka. Dessa förekomster är belägna i rikkärr, 
och även Daclylorhiza incarnata (ängsnycklar) 
förekommer. De ofläckade individen är emel
lertid ej hybrider, utan skiljer sig enbart beträf
fande bladfläckigheten från fläckbladiga 
sumpnycklar (B. Jonsell muntl). Det är alltså 
frågan om en dimorfi.

I Söderby-Karl utgör de ofläckade en bety
dande andel av en stor population. Kan hybri

Daclylorhiza traunsteineri, variant with unspotted 
leaves. Material from two individuals (A —C and 
D —E, respectively). — A: Flower, side view. — B, 
D: Lip and spur. — C, E: Bract margin.

der mellan den normalt fläckbladiga jungfru 
Marie nycklar och fläckbladiga sumpnycklar 
ge upphov till en hybridpopulation med ofläc
kade blad, eller är det även här frågan om di
morfi? Det senare alternativet förefaller troli
gast. Man bör emellertid vänta med den slut
giltiga bedömningen tills denna besvärliga 
grupp inom Dactylorhiza är ordentligt utredd.

Även i Storbritannien förekommer popula- 
tioner av sumpnycklar med såväl fläckbladiga 
som ofläckade exemplar. De senare kan ut
göra nära 80% av bestånden. Biotoperna är 
rikkärr (Ettlinger 1976, Heslop-Harrison 1953, 
1956).

Mycket tyder alltså på att sumpnycklar även 
i inskränkt mening kan uppträda med både 
fläckiga och ofläckade blad. Man kan alltså 
inte enbart gå efter förekomst/avsaknad av 
bladfläckar om man skall avgöra, om en po
pulation är sumpnycklar eller mossnycklar. 
Bladfläckighet är en enkel men farlig karaktär 
inom Dactylorhiza. Även D. incarnata (ängs
nycklar) varierar i detta avseende, och gränsen 
mellan de fläckbladiga formerna av denna art 
och D. cruenta (blodnycklar) kan vara svår att 
dra.
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Att sumpnycklarna i Söderby-Karl förekom
mer i fattig miljö visar att inte heller biotopen 
är en säker indikator på om det rör sig om 
sumpnycklar eller mossnycklar.

Skydd
Det vore önskvärt att de ovannämnda loka
lerna kunde få någon form av skydd. Fattig
kärret i Frötuna utgör en utpostlokal för moss
nycklar och är därför av särskilt intresse. Mos
sen i Söderby-Karl är intressant även därför 
att öppna mossar är mycket ovanliga i denna 
del av landet. Skogsmaskiner har börjat röra 
sig i grannskapet, och ett skydd mot kalhugg
ning av randskogen och utdikning är behöv
ligt.

Några andra observationer
Under exkursioner i norrtäljetrakten har jag 
funnit sumpnycklar på ytterligare tre nya lo
kaler. På dessa förekommer endast fläckbla- 
diga exemplar. Braktétandningen har kontrol
lerats.
(1) Roslags-Bro sn, 150 m V torpet Träsket. - 
Öppet rikkärr, vilket delas på mitten av en 
brukningsväg. 10 ex av sumpnycklar upp
täckta 1976; 1983 blommade 76 ex. 1 vegetatio
nen var Carex lasiocarpa (trådstarr) domine
rande.
Övriga noterade arter: Agrostis canina s. str., Carex 
appropinquata, C. canescens, C. echinata, C. elala, 
C. flava, C. limosa, C. panicea, C. rost rata, Dactylo- 
rhiza incarnata, Drosera rotundifolia, Dryopteris cris- 
lala, Eleocharis quinqueflora, Empetrum nigrum 
s. str., Eriophorum anguslifolium, E. vaginatum, Le
dum paluslre, Menyanthes Irifoliala, Molinia caeru
lea (rikligt), Parnassia palustris, Pedicularis palustris 
ssp. palustris, Peucedanum paluslre, Rubus chamae- 
morus, Salix repens, Scirpus hudsonianus, Thelypteris 
palustris, Triglochin palustris, Vaccinium oxycoccos, 
Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum, Dre- 
panocladus sp., Helodium blandowii, Mnium pseudo- 
punctatum och Sphagnum fuscum (brunven, tagel
starr, gråstarr, stjärnstarr, bunkestarr, knagglestarr, 
dystarr, hirsstarr, flaskstarr, ängsnycklar, rundsiles- 
hår, granbräken, tagelsäv, kråkbär, ängsull, tuvull, 
skvattram, vattenklöver, blåtåtel (rikligt), slåtter- 
blomma, kärrspira, kärrsilja, hjortron, krypvide, u 11 - 
säv, kärrbräken, kärrsälting, tranbär, räffelmossa, 
blek trådmossa, art av krokmossa, kärrkammossa, 
art av stjärnmossa, rostvitmossa).

(2) Söderby-Karl sn, 400 — 550 m Ö Norrtorp,

det s k Råbo träsk (Söderträsket) på gränsen 
till Roslags-Bro. — Ett rikkärrskomplex, som 
delas av ett dike från torrläggningsförsök 1889 
(Asplund 1976). Den södra delen utgörs av 
Betula pubescens-kärrskog med Phragmites i 
fältskiktet (glasbjörk, vass). Norr om denna 
vidtar på V sidan ett litet område med tall
mosse samt Paludella squarrosa - Drepanocla- 
dus revolvens-kärr (piprensarmossa, praktkrok- 
mossa). På Ö sidan finns ett öppet Drepctno- 
cladus-kärr med meterhög tall i buskskiktet.

Sumpnycklarna upptäcktes 1979 och före
kom då rikligt. 1983 fanns endast ett fåtal. En
ligt en äldre anteckning har jag även sett for
mer med ofläckade blad här, men detta har 
inte kunnat bekräftas senare.
Övriga noterade arter: Agrostis canina s. str., A. sto- 
lonifera, Angelica sylvestris, Calamagrostis canescens 
x strida, C. strida (i Roslags-Bro), Carex appropin
quata, C. capillaris (riklig), C. diandra, C. dioica, C. 
echinata, C. elata, C.flacca, C. flava, C. lasiocarpa, 
C. nigra, C. oederi, C. panicea, C. pulicaris (täml rik
lig, i Roslags-Bro), C. rostrata, Cirsium helenioides, 
Corallorhiza trijida, Dactylorhiza incarnata, D. ma- 
culata ssp. fuchsii, Daphne mezereutn, Drosera ang- 
lica (riklig på Ö sidan), D. rotundifolia, Dryopteris 
cristata, Eleocharis quinqueflora (riklig), Empetrum 
nigrum s. str., Epilobium palustre, Epipactis palustris 
(riklig, huvudsakligen steril), Eriophorum angustifo- 
lium, E. latifolium, E. vaginatum, Frangula alnus, 
Hierochloé odorata coll., Juncus alpinus ssp. nodulo- 
sus, Ledum palustre, Lemna trisulca, Linum cathar- 
ticum, Luzuia multiflora. Lycopodium selago (i Ros
lags-Bro), Menyanthes trifoliata, Moneses uniflora, 
Myrica gale, Parnassia palustris, Pedicularis palustris 
ssp. palustris, Pinguicuta vulgaris, Platanthera sp., 
Polygala amarella, Potent illa palustris, Primula fari- 
nosa (mkt riklig), Salix repens, Scirpus hudsonianus 
(riklig), Selaginella selaginoides (tiotal ex), Sesleria 
caerulea, SteUaria palustris, Thalictrum flavum, Tri
glochin palustris, Utricularia intermedia, U. minor, 
Vaccinium oxycoccos, V. uliginosum, Campvlium stel- 
latum, Helodium blandowii, Mnium punctatum, 
Preissia quadrata och Scorpidium scorpioides (brun
ven, krypven, strätta, ängsrör, madrör (i Roslags- 
Bro), tagelstarr, hårstarr (riklig), trindstarr, nålstarr, 
stjärnstarr, bunkestarr, slankstarr, knagglestarr, tråd
starr, hundstarr, ärtstarr, hirsstarr, loppstarr (täml 
riklig, i Roslags-Bro), flaskstarr, brudborste, korall
rot, ängsnycklar, skogsnycklar, tibast, storsileshår 
(riklig på Ö sidan), rundsileshår, granbräken, tagel
säv (riklig), kråkbär, kärrdunört, kärrknipprot (rik
lig, huvudsakligen steril), ängsull, gräsull, tuvull, 
brakved, myskgräs, myrtåg, skvattram, korsandmat, 
vildlin, ängsfryle, lopplummer (i Roslags-Bro), vat
tenklöver, ögonpyrola, pors, slåtterblomma, kärr
spira, tätört, art av nattviol, rosettjungfrulin, kråk
klöver, majviva (mkt riklig), krypvide, ullsäv (riklig), 
dvärglummer (tiotal ex), älväxing, kärrstjärn
blomma, ängsruta, kärrsälting, dybläddra, dvärg-



bläddra, tranbär, odon, guldspärrmossa, kärrkam- 
mossa, bäckstjärnmossa, kalklungmossa, kärrklo- 
mossa).

(3) Söderby-Karl sn, 750 m S om S. Råda, det 
s k Söder Råda träsk (Byträsket). - Ett rik
kärr, som delas av ett dike från torrläggnings- 
försök 1889 (Asplund 1976). Öppet kärr med 
Phragmites (vass) och glest växande Salix myr- 
sinifolia (svartvide) och 5. cinerea (gråvide) 
som karaktärsarter. Sumpnycklarna blev 
funna 1974 och var då rikliga. Senast sågs ar
ten 1980.
Övriga noterade arter: Carex appropinquata, C. 
diandra, C. elata, C. eiongala, Coratlorhiza trifida 
(ca 50 ex 1976, fåtalig 1983), Dactylorhiza incarnata 
(mkt riklig 1976, fåtaligare 1983), Drosera rotundifo- 
lia, Epipactis palustris (tusentals 1976, fortfarande 
riklig 1983, men minskar), Euphrasia nemorosa x 
strida var. strida (växande bland Paludella och 
Sphagnum!), Moneses uniflora, Parnassia palustris, 
Pinguicula vulgaris, Polygonum viviparum, Salix pent- 
andra, Thelypteris palustris, Triglochin palustris, Ut- 
ricularia minor, Vaccinium oxycoccos, Drepanocladus 
revolvens och Paludella squarrosa (tagelstarr, trind- 
starr, bunkestarr, rankstarr, korallrot (ca 50 ex 1976, 
fåtalig 1983), ängsnycklar (mkt riklig 1976, fåtaligare 
1983), rundsileshår, kärrknipprot (tusentals 1976, 
fortfarande riklig 1983, men minskar), grå x vanlig 
ögontröst (växande bland piprensarmossa och vit
mossa!), ögonpyrola, slåtterblomma, tätört, ormrot, 
jolster, kärrbräken, kärrsälting, dvärgbläddra, tran
bär, praktkrokmossa, piprensarmossa).

Många av de kalkgynnade arterna på lokal 3 
minskar. Följade arter, som jag funnit tidigare, 
kunde ej återfinnas 1983: Hierochloe odorata 
coli., Linum catharticum, Pedicularis palustris 
ssp. palustris, Polygala amarella, Primula fari- 
nosa (riklig 1973 — 74), Scirpus hudsonianus 
och Utricularia intermedia (myskgräs, vildlin, 
kärrspira, rosettjungfrulin, majviva (riklig 
1973 — 74), ullsäv, dybläddra).
Nomenklatur. Kärlväxtnamn enligt Krok & Alm- 
quist (1984). Svenska namn som saknas i denna en
ligt Karlsson (1982). Mossor enligt Hallingbäck & 
Holmåsen (1982). För arter som ej upptages i dessa 
anges auktor.
Bo Granberg, Norrtälje, var den som först uppmärk
sammade mossnycklarna i Frötuna. Intendent Folke 
Björkbäck, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 
och professor Bengt Jonsell, Bergianska trädgården,
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Stockholm, har lämnat många värdefulla synpunk
ter. Fil dr Allan Nicklasson, Växjö, har kontrollbe- 
stämt mossorna och fil dr Thomas Karlsson, Lund, 
Euphrasia (ögontröst). Till samtliga riktas ett varmt 
tack.
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Program för biosystematiksymposiet

Som meddelats i SBT 78 (1984) sid 312 kom
mer det att ordnas ett symposium, Biosystema- 
tics in the Nordic flora, 27 — 30 augusti 1985 i 
samband med 100-årsjubileet för nuvarande 
Bergianska botaniska trädgården i Stockholm.

Biosystematik är den växtsystematik som 
lägger observationer och experiment på le
vande material — i odling och i fält — till 
grund för arbetet, och under symposiets två 
första dagar kommer forskare från alla Nor
dens länder, och några utomnordiska, att rap
portera om sina arbeten med svåra grupper 
inom den skandinaviska kärlväxtfloran. Alla 
intresserade är välkomna!

Det preliminära programmet återges här ne
dan. Det går bra att åhöra föredragen utan för
anmälan, men sådan behövs — före 1 juli - 
för deltagande i övriga arrangemang. Rekvi
rera anmälningsblankett från Bergianska bota
niska trädgården. Box 50017, 104 05 Stockholm 
(tel 08-15 68 96). Genom symposiesekretariatet 
kan också måltider i samband med föredragen 
(ca 50 kr) och bokning av rum i Stockholm 
(olika prisalternativ) ordnas. Slutligt program 
kan erhållas från ovanstående adress i juni.

Program
Tisdag 27 augusti. Konferensen öppnas kl 9 på 
Kungl Vetenskapsakademien, Lilla Frescati. 
— Föredragssessioner.
Onsdag 28 augusti. Föredragssessioner.
Torsdag 29 augusti. Visning av Bergianska bo
taniska trädgården; invigning av Victoriahuset 
för tropiska vattenväxter. — Jubileumsmid- 
dag.
Fredag 30 augusti. Exkursion i Stockholms 
skärgård (sen återkomst).

Föredrag
Clive Stace, Leicester: Hybridisation and plant taxo

nomy
Arne Rousi, Åbo: Patterns of infraspecific variation 

within Nordic outbreeding plant groups 
Lenn Jerling, Stockholm: Agamospermy, polyploidy 

and evolutionary plant population ecology 
Måns Ryberg, Stockholm: Man as a dispersal agent 

and the native flora
Örjan Nilsson, Uppsala: Survey of taxonomic pro

blems among Scandinavian alpine plants 
Krystyna Urbanska, Zürich: Differentiation patterns 

within the Antennaria carpathica group 
Max Walters, Cambridge: Alchemilla - a challenge 

to biosystematists
Sven Asker, Lund: Variation of some apogamic 

Swedish Potentilla species 
Olov Hedberg, Uppsala: Vivipary in Deschampsia 

cespitosa and D. alpina
Bernhard Schmid, Zürich: Patterns of variation and 

population structure in the Carex flava group 
Per Hartvig, Kobenhavn: The Carex muricata group 

in Scandinavia
Reidar Elven, Tromso: Puccinellia in northern Nor

way
Johann Palsson, Akureyri: The Poa glauca/nemora- 

fo complex in Iceland and its response to the en
vironment

Per Salvesen, Oslo: Fesluca vivipara in S Norway: 
intraspecific differentiation and systematic affini
ties

Inga Hedberg, Uppsala: The origin of the tetraploid 
Anthoxanthum odoratum

Ilkka Kukkonen, Helsingfors: Veronica spicata in 
Finland

Inger Nordal, Oslo: The Cochlearia officinalis com
plex in Norway

Honor Prentice, Uppsala: Genetic variation within 
and between Öland populations of Gypsophila 
fastigiata

Björn Widén, Lund: Biosystematics in the Heliant- 
hentum oelandicum complex in Öland 

Morten Laane, Oslo: Cytotypes and evolution in the 
Oxytropis deflexa complex 

Thomas Karlsson, Lund: The evolutionary situation 
of Euphrasia in Sweden

Liv Borgen, Oslo: Viola epipsila, V. palustris and 
their hybrid in SE Norway 

A. K. Skvortsov, Moskva: The Lonicera caerulea 
aggregate

Bengt Jonsell, Stockholm: Cooperation and projects 
for Nordic biosystematists



Råglostans historia och biologi i Sverige
ROGER SVENSSON och MARITA WIGREN

Svensson, R. & Wigren, M. 1985: Råglostans historia och biologi i Sverige. [History and 
biology of Bromus secalinus in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 93 — 114 Stockholm 
ISSN 0039-646X.
The decrease of Bromus secalinus, formerly a common field weed in Sweden, is demon
strated on maps of five Swedish provinces, where the distributions before and after 1960 
are compared. Results of experiments and studies of the biology are presented. The 
main reasons 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 the seed free from Bromus secalinus, (3) autogamy restricts the possibilities 
for genetic change, (4) typical features of cereals, like short seed dormancy, rapid and 
uniform germination and large seeds retained on the plant until harvest time are not 
functional in weeds with the agricultural methods practiced today, (5) the species can
not become naturalized, (6) it is somewhat drought sensitive and the underdrainage of 
present-day fields is to its disadvantage. 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 and cultivation reserves.
Roger Svensson and Marita Wigren. Institute of Systematic Botany, University of Upp
sala, P.O. Box 541, S-751 21 Uppsala. Sweden.

Många åkerogräs, som förr var vanliga i Sve
rige, blir idag allt mer ovanliga. Orsakerna är 
främst ändrade jordbruksmetoder (utdikning, 
nya sädessorter, effektiv utsädesrensning, 
konstgödsling, kemisk bekämpning etc) som 
ogräsen inte hinner anpassa sig till.

Två av de mest hotade arterna är klätten och 
råglostan. Båda är mycket gamla åkerogräs, 
som under de senaste årtiondena praktiskt ta
get försvunnit. Klättens historia i Sverige har 
behandlats i en tidigare uppsats (Svensson & 
Wigren 1983). Råglostan är i mycket en paral
lell till klätten. I detta arbete försöker vi ge en 
bakgrund till dess tillbakagång, och ger förslag 
till hur arten skulle kunna bevaras i Sverige.

Metodik
Vi har gjort studier för att kartlägga råglostans 
invandringshistoria, biologi, kulturhistoria och 
tidigare utbredning. Herbariestudier i Upp
sala, Stockholm, Lund och Göteborg har, till
sammans med genomgång av floristisk littera
tur och fältstudier i Östergötland (1975), Upp
land (1976), Gotland (1977), Öland (1978) och 
Skåne (1981, endast Malmöhus län) samt upp

gifter från välvilliga botanister, givit underlag 
för utbredningskartor.
Biologi. Med upprepade fältstudier på Got
land (1978—1983) samt odlingsförsök i Upp
sala botaniska trädgård och vid Lantbruksuni
versitetet har delar av artens biologi klarlagts, 
bl a groning, tillväxt, konkurrenskänslighet 
och inverkan av näring och herbicider. Fruk
ternas överlevnadsförmåga i jord har prövats 
genom att sex påsar (tillverkade av en dam
strumpa) med vardera hundra frukter placera
des på 60 centimeters djup. Påsarna låg på 
olika platser inom ett litet område. Varje 
halvår togs en påse upp och frukternas grobar
het kontrollerades.
Utbredning. För råglostan gäller samma sak 
som för klätten: arten var tidigare mycket van
lig och få exemplar samlades in till herba- 
rierna eftersom triviala ogräsarter ofta har för
bigåtts av botanisterna. Plötsligt blev den på 
kort tid så ovanlig att den av den anledningen 
mycket sällan blev insamlad. 1 litteraturen om
talas den ofta endast i svepande ordalag: ”van
lig i rågåkrar” eller ”förr vanlig”. Detta gör det 
svårt att få en riktig bild av dess tillbakagång
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Finds of Bromus secalinus from prehistoric time in Europe

Land / country Tidsepok / time epoch Referens / reference

Sverige Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) 
Bronsålder (1500—500fKr)
Järnålder (0—550 e Kr)

Liden 1940, Hjelmqvist 1955a 
Hjelmqvist 1955a, 1969b, 1972 
Hjelmqvist 1955a, 1955b

Danmark Yngre stenålder (4000—1800 fKr) 
Tidigneolitisk tid (3000—2500 fKr) 
Mellersta bronsålder (1000—700 fKr) 
Tidig järnålder (0—400eKr)

Jessen & Lind 1923
Hjelmqvist 1975
Jessen & Helbéek 1944
Jessen & Helba^k 1944

England Bronsålder (1500—500 f Kr)
Järnålder (0—550 e Kr)

Helba^k 1953
Helba^k 1953, Godwin 1956

Tyskland Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) 
Järnålder (0—550 e Kr)

Natho 1957, Knörzer 1967 
Schultze-Motel & Kruse 1965, 
Knörzer 1967

Schweiz Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) 
Bronsålder (1500—500fKr)
Järnålder (0—550 e Kr)

Knörzer 1967
Natho 1957
Neuweiler 1915, Knörzer 1967

Österrike Bronsålder (1500—500fKr)
Romersk järnålder (0—400eKr)

Natho 1957, Knörzer 1967
Knörzer 1967

Polen Neolitisk tid (3000—1800fKr)
Bronsålder (1500—500fKr)

Järnålder (0—550 e Kr)

Szydlowski &Wasylikowa 1973 
Schultze-Motel & Kruse 1965, 
Szydlowski &Wasylikowa 1973 
Knörzer 1967

Tjeckoslovakien Bronsålder (1500—500 f Kr)

Järnålder (0—550 e Kr)

Schultze-Motel & Kruse 1965, 
Knörzer 1967
Knörzer 1967

Ungern Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) 
Bronsålder (1500—500fKr)
Järnålder (0—550 e Kr)

Jessen & Lind 1923, Knörzer 1967 
Schultze-Motel & Kruse 1965 
Knörzer 1967

Rumänien Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) 
Bronsålder (1500—500fKr)

Knörzer 1967
Knörzer 1967

Jugoslavien Yngre stenålder (4000—1800 f Kr) Jessen & Lind 1923, Natho 1957, 
Knörzer 1967

med hjälp av herbarie- och litteraturstudier.
Artens aktuella utbredning har undersökts 

dels genom kontroll av alla noggrant angivna 
lokaler där råglostan setts efter 1960, dels ge
nom inventering av ett urval gårdar i fem land
skap. För att få en jämn fördelning av dessa 
gårdar i landskapen valdes de på följande sätt. 
På varje topografiskt kartblad utgick vi från 
fem punkter, utplacerade på de två diagona- 
lerna så att dessa delades i fyra lika delar. Den 
brukade gård som låg närmast varje punkt ut
valdes. Om flera gårdar var likvärdiga fick 
slumpen avgöra vilken som skulle inventeras. 
Gården fick ligga maximalt 2 km från punk
ten. I enstaka fall inventerades gårdar där lant- 
bruksdriften upphört.

På de besökta gårdarna inventerades samt
liga åkrar. Floran undersöktes längs en ca 50

m lång sträcka i åkrarnas ytterområden. Dess
utom kunde vi ofta gå in i såddmistor och kör- 
spår utan att trampa ner säden. Eftersom en 
del av råglostaplantorna är relativt högvuxna 
kunde förekomst/frånvaro ofta bedömas över 
hela fältet. Mängden bedömdes enligt följande 
skala: enstaka, sparsam (mindre än två plan
tor/m2), tämligen riklig (2 — 20 plantor/m2) 
och riklig (mer än 20 plantor/m2).

Av de inventerade landskapen har Öland 
och Gotland speciellt intresse, då många an
nars ovanliga ogräsarter har dröjt sig kvar där. 
I dessa landskap sökte vi därför extra intensivt 
efter råglostan, även på lokaler varifrån den 
inte uppgivits tidigare eller som inte var ut
tagna enligt ovanstående.

Vid inventering av en utsädesbunden art 
som råglostan är det viktigt att endast ett års
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inventeringsresultat redovisas. Eftersom den 
följer utsädet från åker till åker kan annars en 
mångårig inventering ge en svärm av utbred- 
ningspunkter, som egentligen härrör från en 
enda spridningskälla.
Fruktsättning. För att få en uppfattning om 
bl a antalet småax hos råglostaplantor som 
växt på åkermark, pressades material från 
Gotland och Öland för mätningar och beräk
ningar. Från åkrar med tillräckligt stor råg- 
lostaförekomst samlades ett representativt ur
val in. Insamlingarna gjordes så sent 
(12.7. — 13.8.) att karaktärer som höjd, skottan- 
tal och småaxantal ej längre ökade. En del ka
raktärer noterades i fält.

Vi emaskulerade (tog bort de omogna stån
darna på) ca 25 småax för att verifiera artens 
beroende av självbefruktning.

För att studera om småaxantal och fruktsätt
ning är beroende av tätheten på ogräsbestån
det undersökte vi samtliga råglostaplantor på 
två ytor om 0,25 m2 i en rågåker på Gotland. 
Rågens täthet var 650 strån/m2 i båda rutorna, 
råglostans täthet var 120 resp 752 plantor/m2. 
Någon kanteffekt förelåg inte.

Namngivning
Släktnamnet Bromus är gammalt. Redan Pli- 
nius (23 — 79 e Kr) talar om arten under detta 
namn, vilket antingen kommer av grekiskans 
bromos, havre, eller broma, mat, näring (Odh- 
ner 1965). Artepitetet secalinus tyder på dess 
samband med råg (Secale), kanske på att den 
främst växte bland råg. Den har t o m förts till 
släktet Secale (Bromelius 1694). Anknytningen 
till råg går igen i dess vedertagna svenska 
namn, råglosta, där den sista stavelsen är ett 
svenskt ord, eventuellt släkt med lo, lugg på 
kläde (Odhner 1965). Eftersom arten varit ett 

.vanligt ogräs som man lärde sig känna igen, 
har den haft en rad svenska provinsnamn: i 
Dalarna svemmel eller svimbl, i Dalsland löxa, 
i Skåne gasse, i Småland (råg)svingel eller nä- 
ringsgräs, i Uppland lösta, i Värmland faxa el
ler fäxe, i Västergötland faxe eller kaxe, i Ös
tergötland svinnel, i Bohuslän lyxa (Modéer 
1785, Scheutz 1864, Bolin 1912, Henriksson 
1923) och på Gotland gåshavre, vilket fortfa
rande används på vissa håll.

a»!®'
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Fig 1. Om åkern översvämmas på våren bildar rågen 
glesa bestånd där råglostan kan utvecklas utan större 
konkurrens. På bilden syns hur de snart mogna fruk
terna sitter kvar i vippan, redo att tröskas tillsam
mans med säden för att senare sås ut på en annan 
åker. Gotland, Hägur 10.8.1977.
Bromus secalinus growing among sparse rye on Got
land. 10.8.1977.

Nytta och skada
Råglostan har enligt fynd vid olika arkeolo
giska utgrävningar förekommit som ogräs 
bland rågen under åtminstone fem —sex tusen 
år. Den tolererades ofta, ty om den växte på 
åkern, kunde det inte bli fullständig missväxt 
(Lidén 1940). Under blötår utvecklades näm
ligen rågen dåligt, medan råglostan trivdes och 
gav många ax. Troligen har råglostan till och 
med odlats i gångna tider. Under Sveriges 
sten- och bronsålder var råglostan, att döma av 
fynden vid svenska utgrävningar (jfr tabell 1), 
betydligt vanligare än under järnåldern. Detta 
kan troligen inte förklaras på annat sätt än att 
den odlades under de tidigare perioderna 
(Hjelmqvist 1955a). Även i Tyskland har man
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Fig 2. Råglostans utbredning i Östergötland (A), Malmöhus län i Skåne (B), Gotland (C), Öland (D) och 
Uppland (E). Kartan grundas på litteratur- och herbarieuppgifter samt inventeringsresultat.
Known distribution of Bromus secalinus in Östergötland (A), Malmöhus county in Skåne (B), Gotland (C), 
Öland (D) and Uppland (E), based on documented finds and inventory results.
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funnit stora mängder råglosta vid stenåldersut- 
grävningar, och man antar att den odlats till
sammans med andra ogräs och ätits som en 
slags ”gryngröt” (Knörzer 1967). Vid en järn- 
åldersutgrävning i England har man hittat 
bröd som består av vete, korn, flyghavre, väg- 
målla och råglosta sammanbakat med honung 
(Helbaek 1953).

Även från senare tid finns belägg för att den 
odlats. I en sädesinventering på Nyköpings 
slott år 1531 upptogs den som ett eget sädes
slag (Lidén 1940). Råglostan har ofta jäm
ställts med övrig säd, men troligen ansetts 
mindre värd än rågen. Ett nödår på 1700-talet 
fick t ex en torpare i Skåne ta den råglosta som 
skilts från rågen på herrgården (Retzius 1776, 
Brondegaard 1978 — 80).

Även om man inte odlade råglostan tog man

den till vara tillsammans med rågen. Den an
vändes som djurfoder, bl a gavs den till hön
sen, som gärna åt den (Liljeblad 1792). Man 
använde den även vid framställning av svag- 
dricka (Henriksson 1923) och brännvin (Ret
zius 1806), eller malde den till mjöl. Åtmins
tone in på 1870-talet bakades tunnbröd av råg- 
lostamjöl (Henriksson 1923). Många författare 
har dock angett att mjölet blev grått och bittert 
och gav ett svart, beskt och tungjäst bröd, som 
gav yrsel (se t ex Linné 1752, Korsmo 1926), 
”men för den arbetande hopen, som har goda 
magar och strängt arbete, ger den ingen elak 
verkan” (Retzius 1806). Den beska smaken 
försvann dessutom efter några dagar (Modéer 
1785). Anledningen till att mjölet blev mörkt 
anges vara en sotsvamp som angripit råglostan 
(Fogelfors 1971).
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Tabell 2. Förekomsten av råglosta på lokaler där arten setts efter I960 och på utvalda lokaler i fem inven
terade landskap. Inventeringsresultat och antal undersökta lokaler. Utöver dessa fynd har arten noterats på 
en lokal i Uppland, 15 på Gotland och 3 på Öland (se fig 2).
Present-day occurrence of Bromus secalinus at localities from which it has been reported after I960 and at 
selected localities (five localities on each sheet of the topographical map were selected according to a fixed 
pattern) in five Swedish provinces. Number of localities found and number of localities visifed. In addition 
the species was found on one locality in Uppland, 15 on Gotland and 3 on Öland (cf. Fig. 2).

Landskap / Provinces Ö-götland Uppland Gotland Öland Skåne
Inventeringsår / Inventory year 1975 1976 1977 1978 1981

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

0/94 0/109 1/32 3/17 0/39

Antal återfynd/antal givna lokaler efter 1960
Number of refinds/number of given localities

0/1 0/1 1/1 3/10 0/6

after 1960

Själva plantan har använts till färgning. 
Linné (1751) anger från sin skånska resa hur 
stora mängder samlades in och fördes till 
Ystad, ”der de färga med honom grönt”. Han 
noterade även att hans häst åt begärligt av los
tan, och det har senare gjorts försök att odla 
arten som foderväxt (se t ex Nyman 1867, 
Wahlberg 1833 — 34). I USA anses råglostan 
som ett utmärkt fodergräs (Burgess & Waldron 
1916) och på vissa boskapsfarmer ingår den 
som en viktig del i fodret (Dalrymple 1976). 
Försök med samodling av alfalfa och råglosta 
har dock inte givit så goda resultat (Pike & 
Stritzke 1982).

Ursprung och invandring
Råglostan hör till de hemlösa växterna, den 
har aldrig vuxit vilt någonstans (Jessen & Lind 
1923). Kanske är den en kulturform som upp
kommit ur Bromus arvensis, renlosta, genom 
kromosomtalsfördubbling (Smith 1973), eller 
en ekotyp som uppstått ur en Bromus commu- 
lalus-lik (brinklosta) förfader (Smith 1981). 
Den förekommer eller har förekommit som 
åkerogräs över hela Europa, Sibirien, Japan, 
Nordafrika, Nordamerika och västra Asien 
(Lidén 1940, Korsmo m fl 1981). 1 Norge och 
Sverige har den gått lika långt norrut som 
rågen (Jessen & Lind 1923).

Råglostan har dock troligen inte kommit in 
i Sverige som ett åkerogräs. Den har som 
nämnts i stället i äldsta tider varit föremål för 
någon form av primitiv odling, och först se
kundärt övergått till att vara ett ogräs i höstsäd 
(Hjelmqvist 1955b). En sådan tidig odling kan

förklara de ofta rikliga fynd av råglosta som 
gjorts vid olika europeiska utgrävningar (tabell 
1). I många fall har man funnit rester eller av
tryck av den i lämningar från stenåldern fram 
till järnåldern. Eftersom råglostan trivs bäst i 
fuktigt väder, tror man att klimatet under neo- 
litisk tid, när lostan var speciellt vanlig, var 
fuktigare än under senare tid (Natho 1957).

Utvecklingen i Sverige från medeltiden
Det finns endast enstaka fynd av råglosta från 
medeltidsutgrävningar i Sverige (Hjelmqvist 
1968). Arten omnämns första gången i svensk 
litteratur av Franck (1638) som ”swingel uthi 
rogen”. Linné (1751) anger att råglostan var ett 
speciellt ogräs för Skåne, och inte förrän i slu
tet av 1800-talet uppges den som ett besvärligt 
ogräs i råg och vete, svårt att rensa bort ur råg
utsädet (Lyttkens 1885). I Danmark var lostan 
så vanlig, att den fått stå som symbolen för 
ogräs i några bibelöversättningar från 1800-ta- 
let (Löjtnant & Worsoe 1977). Enligt Korsmo 
(1926) har den varit lika vanlig i Sverige, den 
kunde utgöra upp till 25% av rågskörden, och 
anledningen till att den inte noterades som ett 
svårt ogräs kan vara att den tolererades i åk
rarna som en garanti mot missväxt och svält.

Tillbakagången under 1900-talet
Åren 1924 — 47 publicerade Statens centrala 
frökontrollanstalt statistik om ogräsinnehållet 
i olika utsädesprover. Under perioden var råg
lostan ett av de vanligaste ogräsen i råg. År 
1932 gjordes en ”toppnotering”: ett kilo höst
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råg innehöll 26 250 råglostafrukter (Witte 
1934). I de flesta fall förekom den dock i mid
sommarråg, en sort som har betydligt mindre 
kärnor än vanlig råg. Även Åslander (1930) 
anger att råglostan var särskilt vanlig där små- 
korniga rågsorter odlades. I början av 1900-ta- 
let började annars storkorniga rågsorter an
vändas. Med hjälp av olika såll, t ex det s k 
tisellska sållet, kunde då råglostan effektivt 
rensas bort (Bolin 1912). Härigenom började 
den gå tillbaka (jfr Holmberg 1922 — 31), spe
ciellt i landets östra del, där frörensningen ge
nomfördes effektivare (Bolin 1922). Sedan väl- 
rensat utsäde började användas allmänt vid 
mitten av 1950-talet har råglostan i stort sett 
försvunnit (Sundéll 1972).

Tillbakagången i andra länder
Råglostans tillbakagång gäller hela Europa 
(Nilsson & Gustafsson 1979) och hade startat 
redan i början av 1900-talet (Hegi 1935). I 
Danmark, där den på 1800-talet var så vanlig 
att den ibland tog överhanden över säden, fö
rekom den på 1960-talet endast på spridda lo
kaler (Thorup 1962), och i slutet av 1970-talet 
betraktades den som utdöende (Löjtnant & 
Worsoe 1977).

I Norge har arten gått tillbaka starkt från att 
ha varit ett mycket vanligt rågogräs i nästan 
hela landet (Korsmo m fl 1981). På 1960-talet 
fanns den nästan enbart kvar i södra Norge 
(Vidme 1961) och finns nu troligen endast som 
ruderatväxt (Hoeg 1974, Nilsson & Gustafsson 
1979).

I Finland var råglostan mycket vanlig vid 
1800-talets slut i råg och vete, främst i södra 
delen av landet (Brenner 1886, Hjelt 1895) och 
förblev traktvis vanlig ännu in på 1900-talet 
(Linkola 1921). Numera kan arten slumpvis 
dyka upp, t ex som inkomling med rysk säd, 
men håller på att försvinna (Suominen 1977, 
1979).

Till England infördes råglostan under neo- 
litisk tid som inblandning i speltvete från Eu
ropa. Den har varit mycket vanlig, men är nu
mera sällsynt (Salisbury 1961).

I Tyskland var den fortfarande vanlig på 
1910-talet, men sällsynt redan 1954 genom att 
den kunde rensas bort ur utsädet med hjälp av 
s k vindmaskin (Wehsarg 1954). Numera sås 
den på nyanlagda vägsluttningar för att där

1/

Fig 3. A: Frukter av råglosta, vikt ca 11 mg. Råglo
stans borst kan variera mellan 0 och 8 mm i längd.
— B: Midsommarråg, vikt ca 18 mg. — C: Petkus- 
råg, vikt ca 32 mg. — Skalstreck 1 cm.
A: Fruits of Bromus secalinus, seed weight c. 1 I mg.
— B: Midsummer rye, seed weight c. 18 mg. — C: 
Winter rye ("Petkus"), seed weight c. 32 mg. — A 
from Gotland, Stenkyrka, B from Östergötland, 
Sonstorp, C from Gotland, Fårö (all cultivated). 
Scale 1 cm.

med sin snabba tillväxt binda underlaget 
(Knörzer 1967).

I Schweiz hör råglostan, liksom många 
andra ogräs, till de utrotningshotade växterna 
(Landolt m fl 1982).

1 östra Europa och Sovjetunionen förekom
mer fortfarande många av de ogräsarter som 
minskar hos oss. Vi har besökt herbarierna i 
Moskva och Leningrad för att studera det rik
liga material som finns samlat där. Från Sov
jetunionen finns rapporter om att råglostan, 
tillsammans med blåklinten och flyghavren, i 
åtminstone vissa områden minskat sedan 
1940-talet (Shlyakova 1973), och enligt herba- 
riematerialet förekommer råglostan efter 1960 
främst som ruderatväxt.

Aktuell utbredning i Sverige
Råglostan förekommer numera som ogräs i 
sädesåkrar endast på Öland och Gotland 
(Nilsson & Gustafsson 1979). I Dalsland har 
den hittats i några åkrar, där råg odlas för 
halmslöjd (Hult 1983), och den har även dykt 
upp i viltåkrar i Södermanland. Resultatet av 
våra inventeringar samt utbredningen av råg
lostan före och efter 1960 i fem svenska land
skap redovisas i tabell 2 och fig 2.

På fastlandet kan den då och då dyka upp 
som ruderatväxt. I Uppsala har den t ex före
kommit vid Ångkvarnen sedan 1903, och sågs 
senast där 1977. På Gotland är arten främst 
koncentrerad till Fårö, medan den förekom
mer mera jämnt spridd på Öland, där den blev
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Tabell 3. Fröålderns betydelse för groningsförmågan 
hos råglosta. Lagringen har skett vid rumstempera
tur. Groningen kontrollerades på friland, sådd 
18.5.1976.

Influence of fruit age on the germination of Bromus 
secalinus. The fruits had been stored at room tem-
perature and were sown in open land 18.5 .1976.

Fröålder, år
Seed age, years

0 0,5 1 1,5 3,5 6,5

Groning, % 
Germination, %

100 84 88 96 92 92

funnen på tre av de geometriskt utvalda går
darna. Återfynd gjordes endast på lokaler, var
ifrån råglostan rapporterats under 1970-talet. 
Genom att arten är helt utsädesbunden kan 
den inte hålla sig kvar länge på samma lokal. 
Lokaluppgifter blir därför snabbt inaktuella.

Frukten
Råglostan har frukter som liknar småkornig 
råg, t ex midsommarråg, men blomfjällen sitter 
kvar kring den mogna frukten (fig 3). Fruk
terna är 7 —8 mm långa och ca 2 mm breda. 
Ytteragnen har ett upp till 8 mm långt borst på 
ryggen (Smith 1980, jfr fig 9). Borstlängden 
kan variera både inom och mellan olika popu- 
lationer, och borstet kan även saknas. I vårt 
svenska material är borsten oftast väl utveck
lade, ca 3 — 6 mm långa. Tusenkornvikten va
rierar mellan 7 och 11 g, vilket är mera än hos 
övriga Bromus-arter (Anonym 1970). Fruk
terna hos det material vi samlat på Gotland 
väger 8,9—10,9 mg. Midsommarrågens korn 
väger ca 18 mg, men de är i storlek ganska lika 
råglostan och därför har denna tidigare varit 
svår att rensa bort ur utsädet. Den råg som 
numera odlas är dock mycket storkornigare än 
tidigare sorter. En vanlig höstrågsort idag är 
Petkus, med tusenkornvikt kring 32 g, och ur 
sådan råg är det lätt att rensa bort råglostan. 
Härigenom drabbas den på samma sätt som 
klätten av förädlingen av sädesslagen och ut- 
sädesrensningen (Svensson & Wigren 1983).

Enligt Knörzer (1967) har en evolution mot 
större frukter hos råglostan ägt rum, men detta 
styrks ej av de litteraturuppgifter som finns 
(fig 4). Frukternas längd och bredd kan variera 
avsevärt (Natho 1957). Genom denna varia
tion har råglostan haft förmåga att anpassa sig 
till andra grödor än råg, det finns t ex en form

Tabell 4. Fröålderns betydelse för råglostans gro- 
ningsperiod (kontrollerad i petriskål), uppkomstpe
riod och groningsprocent (kontrollerade i kruka).
Influence of fruit age of Bromus secalinus on the 
germination period (studied in petri dishes), emer
gence period and germination percentage (both stu
died in pots).

Fröålder
Seed age

Groningsperiod Uppkomstperiod
Germination period Emergence period 

Dagar efter sådd / Days after soaring

Groning, Z 
Gemination, X

Nyskördade, omogna 
Fresh, unripe

2-4 6-16 88

Nyskördade, mogna 
Fresh, ripe

3-6 8-19 100

Lagrade ett år 
Stored one year

3-15 8-19 100

som växer i vete beskriven från Sovjet (Loktev 
1961). Arter som står nära råglostan och anses 
ha samma ursprung som denna är anpassade 
till spelt (Smith 1973, 1981). Hammer m fl 
(1982) har beskrivit samma fenomen — former 
anpassade till olika grödor — hos klätten.

Groning
Groningsbiologin hos råglostan visar att arten 
är anpassad till ett liv som åkerogräs. Nyskör- 
dade frukter har en hög och snabb groning. 
Vid sådd på friland eller i kruka kan den vara 
58% på 7 dagar (Korsmo 1926), 81% på 15 da
gar (Nobbe & Haenlein 1877) eller 95% på 12 
dagar (Chrebtow 1909); vi uppmätte 100% på 
19 dagar (tabell 4). Vid torr lagring, t ex på ett 
sädesmagasin, bibehålls grobarheten många 
år. Muenscher (1955) uppger 76% grobarhet 
efter 5 år, Dorph-Petersen (1910) 81 —92% ef
ter 6 år och vi fann att 6,5 år gamla frukter 
kunde gro till 92% (tabell 3). Detta gällde dock 
endast om de hade varit mogna vid skörden. 
Halvmogna frukter grodde visserligen lika 
snabbt som mogna, men grobarheten var avse
värt lägre, se tabell 4. Grobarheten hos dåligt 
mogna frukter sjunker dessutom snabbt, efter 
fem år är den endast 30% (Dorph-Petersen 
1910).

I jorden förlorar däremot frukterna snabbt 
grobarheten. Efter ett år i jorden finns inga 
grobara frukter kvar (Duvel 1905, Muenscher 
1955). Vid ett försök där vi låtit frukter ligga på 
60 cm djup fann vi att samtliga hade grott och 
förstörts redan efter ett halvt år i jorden.

Det var förr en utbredd tro att frukterna 
kunde bevara grobarheten länge i jorden. Ret-



SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985) Råglostarts historia och biologi 101

längd 
length 

8 ' mm

f . „
A 4000 2000

-i----1----1---- år/year
0 2000

bredd
width

200020004000

Fig 4. Sammanställning av litteraturuppgifter om 
längd (A) och bredd (B) hos frukter av råglosta, 
funna vid olika europeiska arkeologiska utgräv
ningar.
Length (A) and width (B) of Bromus secalinus fruits 
found in European archaeological excavations ac
cording to Hjelmqvist 1952, 1968, 1969a, b, Natho 
1957, Knorzer 1967 and Szydlowski & Wasylikowa 
1973.

zius (1806) anger t ex att om de hamnar för 
djupt behåller de sin grobarhet ”tills de kom
mer i rätt läge”. Denna tro stödde man sig på 
för att förklara hur rågen kunde förvandlas, 
”urarta” till råglosta, en åsikt som förfäktades 
både av allmoge och akademiker ännu in på 
1890-talet (Henriksson 1923). Samma tro före
kom i Danmark (Brondegaard 1978 — 80) och 
i Norge uppges en bonde så sent som efter 
1920 vara helt övertygad om att råg och vete 
övergick till råglosta (Hoeg 1974). Även i USA 
har man trott att råglostan uppstår ur vete 
(Muenscher 1955). Verklighetsunderlaget för 
dessa föreställningar måste vara, att råglostan 
var så vanlig, att den ständigt såddes ut till
sammans med utsädet, och att den speciellt vid 
blötår kunde komma till god utveckling.

Det kan vara samma bakgrund till tron att

S Peeper

sådjup
ig depth

Fig 5. Sådjupets betydelse för råglostans uppkomst. 
Jämförelse mellan vår egen och två andra undersök
ningar. Vår har skett med 25 frukter på varje djup 
med sand som täckmaterial. Korsmo (1925) använde 
sandjord och McNeil & Peeper (1977) sandblandad 
lättlera.
The effect of sowing depth upon the emergence of 
seedlings of Bromus secalinus. Comparison between 
our and two other investigations. Ours was perfor
med with 25 fruits at each depth covered with sand. 
Korsmo (1925) used sandy soil and McNeil & Pee
per (1977) used sandy loam.

frukterna skulle bevara grobarheten vid pas
sage genom tarmkanalen hos djur, och att de 
spreds på endozoisk väg (se Kempski 1906). 
Flera författare har dock redovisat försök, där 
det framgått att råglostans frukter helt förlorar 
grobarheten vid tarmpassage (Kempski 1906, 
Atkeson m fl 1934, Muenscher 1955).

Grobarheten hos råglostan verkar ej påver
kas av sådjupet. Frön som hamnar direkt på 
jordytan gror dock sämre, eftersom groningen 
retarderas av ljus (Mayer & Poljakoff-Mayber 
1975). Groddarna kan emellertid inte tränga 
upp genom ett alltför tjockt täcklager (fig 5). Vi 
har vid upprepade försök funnit att de endast 
i ringa utsträckning kunde tränga igenom 4 cm 
sand, som utgör ett relativt kompakt och svår
forcerat material. Andra försök visar att de 
kan tränga genom 10—12 cm (Korsmo 1925, 
sandjord på friland; McNeil & Peeper 1977, 
sandblandad lättlera i växthus). Skillnaderna i 
resultat torde bero på täckmaterialets sam
mansättning, där en biandjord ofta är mera 
lucker och lättgenomtränglig.

Vid större djup blir gronings- och upp
komstperioden mera utdragen, groddar från 
sådd på 0,1 cm djup trängde fram på några få
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Fig 6. Sådjupets betydelse för råglostans uppkomst
period. De lodräta strecken anger procentuella an
delen uppkomna groddar vid olika avläsningstid- 
punkter. Procentsiffror anges vid tidpunkten för av
slutad uppkomst. Försöket utfördes med 25 frukter 
på varje djup och med sand som täckning.
The effect of sowing depth upon the emergence pe
riod of seedlings of Bromus secalinus. Percentage of 
emerged seedlings at different dates with the percen
tage figures on the day after which no more emer
gence occurred at each depth. 25 fruits at each 
depth; cover material sand.

dagar, medan det tog betydligt längre tid för 
groddar från 2 cm djup (fig 6). Dessa uppgifter 
är intressanta eftersom variationen i sådjup 
var mycket större förr, då man sådde för hand 
från en skäppa på en ojämnt bearbetad åker 
och därefter harvade ner utsädet, vilket ledde 
till luckiga bestånd. Arter som kan tränga upp 
trots växlande sådjup gynnades då. Idag har 
man bättre jordbearbetningsredskap och fram
för allt mer sofistikerade såmaskiner, men det 
anses fortfarande svårt att både förbereda jor
den och placera utsädet optimalt.

Det är även viktigt att groddarna kan tränga 
upp relativt snabbt för att kunna hävda sig i 
konkurrensen med grödan. Om t ex ogräset får 
tre dagars försprång före grödan kan ogräsets 
storlek (torrvikt) bli dubbelt så stor som om de 
börjar utvecklingen samtidigt (Håkansson 
I979).

Mogna frukter är grobara direkt efter skörd 
(jfr tabell 4). Detta gäller dock endast under 
växlande temperaturförhållanden, t ex vid 
sådd på friland. Vid konstant temperatur krä
ver nyskördade frukter en eftermognadsperiod 
för att gro (Steinbauer & Grigsby 1957). Fruk
ter som lagrats torrt en tid har kulturväxtegen-

Tabell 5. Sådatums betydelse för råglostans groning, 
övervintring och utveckling av vippor.
Influence of the sowing date on the germination, 
overwintering and production of panicles of Bromus 
secalinus.
Sådatum
Date of sowing

Höstgroning 
Autumn gern.

%

Övervintring
Overwintering

Z

Vårgroning Bildande av vippor
Spring germ. Prod, of panicles

X %

20/9 1978 88 90 0 100
11/10 1978 84 50 0 100
25/10 1978 80 50 20 100
8/11 1978 0 0 72 100
15/11 1978 0 0 88 50
23/4 1978 - 80 10
29/4 1983 75 0
16/5 1979 - 75 0

skapen att gro snabbt oavsett temperaturen 
(Lauer 1953). Vi har dock ej fått råglostan att 
gro vid låga temperaturer. Vi har gjort försök 
med sådd onormalt sent på hösten, varannan 
vecka från slutet av september till mitten av 
november. Det visade sig då att groningen av
stannade under oktober, och de senare sådda 
frukterna bevarade till stor del sin grobarhet 
över vintern och kunde gro nästa vår (tabell 5). 
De plantor som bildades sent på hösten blev 
små och många av dem övervintrade inte. I 
”naturen” torde dock frukternas övervintrings- 
förmåga inte betyda så mycket för råglostans 
överlevnad, utom då den förekommer i betes
vallar eller på en betad träda, där frukterna 
kan spridas successivt under hösten. Sådd på 
”naturlig” väg, tillsammans med höstsäd, sker 
i augusti — september.

Råglostan kräver hög fuktighet för att gro 
(Bornemann 1920). Detta gjorde att den förr 
förekom främst på ”vatnsjuka åkrar, eller där 
höst- och vårvatten får stå” (Retzius 1776). 
Genom att dika ut åkrarna kunde man därför 
minska mängden Bromus bland rågen, som 
växer bättre när det inte är alltför blött (Jessen 
& Lind 1923).

Även markens struktur och pH har ansetts 
spela roll för råglostans groning. Trots att gro
ningen kräver fuktighet, uppgavs råglostan 
förr vara ett svårt ogräs på sandiga åkrar 
(Palmstruch m fl 1802 — 43), troligen för att sä
den blev gles där. I senare litteratur uppges att 
den växer på kalkfri eller sur, sandig eller lerig 
jord (Knörzer 1967, Korsmo m fl 1981). Slut
satsen av dessa uppgifter blir att råglostan 
växer där den blir utsådd, vilket även stöds av 
Ellenberg (1950).



SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985) Råglostans historia och biologi 103

1983

WawKv]♦VAVAVW
iVéVVéVÄVi

Groning
Germination

Eva Längdtillväxt
™ Stalk growth

b Blomning
® Flowering 0 Mogen frukt 

Ripe fruits

Tuvbildning
Tuft growth

inn vippor
^ Panicles

r—i Omogen frukt
“ Unripe fruits □ Vintervila 

Winter rest
Fig 7. Utvecklingen hos råglosta 1982— 1983. Medelindivid av tio plantor odlade i Uppsala botaniska träd
gård.
The development of Bromus secalinus sown in Uppsala botanical garden in the autumn of 1982. Mean 
specimen of ten plants studied.

Plantornas utveckling
Råglostans utveckling påminner om rågens 
(Wahlberg 1833 — 34), se fig 7 och 8. Efter gro- 
ningen bildades ett tuvformat förstärknings- 
stadium. Höstrosetternas tillväxt avstannade i 
oktober —november och plantorna vilade un
der vintern. Deras förmåga att övervintra var 
främst beroende av väderleken, men även av 
hur de växte. Även ganska små plantor, på 
trebladsstadiet, hade god övervintringsför- 
måga. Vi har noterat minst 69% övervintring i 
botaniska trädgården (vid sådd i augusti — sep
tember), och för det mesta övervintrade samt
liga plantor. Enligt Jessen & Lind (1923) löper 
råglostaplantor som inte växer i skydd av säd 
större risk att frysa bort. Störst skada sker dock 
om marken blir isbelagd på eftervintern, så att 
plantorna utsätts för s k isbränna.

I slutet av april började plantorna växa på 
nytt, och i juni utvecklades vipporna. Blom
ningen började en till två veckor efter vippor- 
nas uppträdande, enligt Modéer (1785) blom
mar råglostan ungefär vid midsommar, dvs 
samtidigt med rågen (fig 8).

Vårsådda plantor hade en helt annan ut
veckling. Groningen skedde snabbt, och det 
bildades rosetter som tillväxte under maj — 
juni. Endast vid mycket tidig sådd bildades 
vippor, och då i ringa mängd, se tabell 5. Vi 
har fått högst 10% av plantorna att bilda vip
por vid tidig vårsådd; resten förblev i rosett
stadiet men tillväxte vegetativt, och hade till 
hösten utbildat relativt kraftiga tuvor. Dessa 
övervintrade och bildade vippor nästa år, med

samma utveckling som höstsådda plantor. Vi 
har även sått frukter i kruka som fått stå inom
hus. Även då har tillväxten varit enbart vege
tativ. Detta tyder på att råglostan kräver en 
köldperiod för att kunna bilda vippor, något 
som styrks av resultat från försök i USA (Ro
gers m fl 1980). Krav på dylik s k vernalisation 
har angetts gälla för flera andra åkerogräs, 
som klätt, blåklint, riddarsporre och vallmoar
ter (Åslander 1941).

Blomning
Råglostan är en fakultativt autogam art, dvs 
den är vanligen självbefruktande (Smith 1981). 
I vårt material har autogamin utvecklats till 
kleistogami, vilket även noterats som vanligt 
förekommande av Knuth (1898 — 99). Stån
darna och märket utvecklas samtidigt inne i 
blomman och efter pollinationen skjuts de 
vissnande ståndarna ut. När vi emaskulerade 
blommor (ståndarna togs bort medan de var 
omogna) skedde ingen fruktsättning. Det finns 
dock uppgifter om att korspollinering skulle 
kunna ske (Knuth 1898 — 99) och arten uppges 
kunna hybridisera ned närstående arter (Smith 
1973). De sporadiska korspollineringar som 
kan ske har gett upphov till stor variation hos 
arten, t ex i fruktstorlek, borstlängd, vippans 
täthet och graden av hur fast småaxen sitter 
(Smith 1981). Denne författare anser vidare att 
råglostan består av flera ekotyper eller varian
ter, vilka skulle kunna utvecklas till skilda ar
ter. Vi har studerat variationen i borstlängd
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Axgång Blomning Mognad

Stråskjutning

Bestockning

Stadium: Bladrosett Bladrosett Bladrosett l'a stråled Sista bladet l'a axet Axet helt Ståndarna Plantan torr
synlig synligt syns synligt hänger ut Axet lutar

Råg: aug - sept sept - okt april - maj 1-7 maj maj 1-7 juni 15 juni 20 juni 15 aug

Bromus: aug - sept sept - okt april - maj 1-7 maj maj 6 juni 15 juni 21 juni 15 aug

Fig 8. Tidsmässig jämförelse av utvecklingen hos råg och råglosta, relevant för norra Götaland och delar av 
Svealand. De olika stadierna illustreras med hjälp av rågens tillväxtförlopp. Medelvärden av flera års studier.
A time-based comparison of the development of rye and Bromus secalinus valid for part of C Sweden. The 
different growth stages are illustrated with the development of rye. Mean values of several years.

och hårighet på de nedre bladslidorna hos råg- 
lostan vid herbariet i Leningrad, där ett rikligt 
material finns samlat (fig 9). Den glidande va
riationen främst i borstlängd tyder hos detta 
material ej på någon ekotypbildning.

Under de relativt stabila förhållanden som 
tidigare kännetecknat jordbruket har råg- 
lostans autogami varit enbart till nytta för den. 
Med ändrade jordbruksmetoder, nya sädessor
ter, jämnare sådd etc går råglostan nu troligen 
snabbt mot sin undergång. Genom att autoga- 
min försvårar förändringar hos arten har den 
knappast en chans att vända på utvecklingen 
genom att anpassa sig till de ändrade förhål
landena.

Fruktbildning och fruktspridning
Råglostans frukter mognar under augusti, vil
ket hos oss sammanfaller med den tid rågen 
mognar (Simmons 1916; fig 8), i USA med 
mognaden hos höstvetet (Spencer 1968). I 
motsats till de flesta andra gräsogräs har råglo

stan kraftiga småaxspindlar, vilket gör att 
frukterna sitter kvar på plantan även när de 
mognat. På så sätt kommer de att tröskas till
sammans med grödan och hamna antingen 
bland säden eller bland halmen. Om den växer 
i sådan miljö att den inte tröskas kan plan
torna stå kvar över vintern, så att vinden eller 
snön sliter av dem och frukterna sprids som 
marklöpare (Sernander 1901). Grobarheten 
hos frukter, som samlats från vinterståndare av 
råglosta, uppges till 52% (Norén & Witte 1904).

Råglosta i sädesbestånd
Hos oss förekommer råglostan företrädesvis i 
höstsäd, eftersom den främst är höstgroende 
(Johansson 1899, Korsmo 1926). I Skåne och 
Tyskland anges den kunna vara både höst- och 
vårgroende (Areschoug 1881, Wehsarg 1918), 
och vi har ibland funnit den i vårsäd på Got
land. I fig 10 redovisas utvecklingen av några 
morfologiska karaktärer hos råglosta som växt 
i konkurrens med säd, främst i höstråg, på
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Gotland. Den var ofta relativt lågvuxen, van
ligen mellan 5 och 80 cm hög (fig 10A), obe
roende av om den växte i höst- eller vårsådd 
gröda. Vid konkurrens från säd bildades oftast 
ett skott per planta (fig 10B), även om det fö
rekom enstaka exemplar med upp till 18 skott 
i höstsäd och 10 skott i vårsäd. Vanligen hade 
plantorna endast några få småax (fig 10C). 
Hos 75% av de insamlade plantorna noterades 
som mest 9 småax, även om det i materialet 
som helhet förekom enstaka plantor med upp 
till 200 småax i vårsäd och 368 småax i höst
säd.

I varje småax finns vanligen 9—12 blommor 
(Palmstruch m fl 1802 — 43), men de övre 
blommorna är sterila. På de undersökta plan
torna fanns vanligen mellan 4 och 7 frukter i 
varje småax (fig 10D), men på de största plan
torna innehöll många av småaxen endast ste
rila blommor. I allmänhet bildades upp till ca 
150 frukter per planta. Ungefär hälften av alla 
undersökta plantor hade mindre än 10 frukter 
(fig 10E). Det största antalet frukter, 1181 styc
ken, noterades på en planta som växte på en 
träda. I litteraturen uppges att råglostan kan 
bilda maximalt 1000—1500 frukter (Wehsarg 
1918, Knörzer 1967), medan normalvärdet an
ges till mellan 200 och 300 (Wehsarg 1954), 730 
(Wehsarg 1918) och så högt som 1450 frukter 
hos Korsmo (1926).

Vi har tidigare visat att råglostan är en plas
tisk art, som gynnas av god tillgång på näring 
och missgynnas av konkurrens från säd 
(Svensson & Wigren 1982). I ett öppet läge 
kunde den bilda upp till tio gånger så många 
småax som när den växte i normaltät råg. Vår
sådda plantor med enbart vegetativ tillväxt 
under hela första året har blivit betydligt större 
än andra odlade plantor. Tyvärr kan vi endast 
redovisa ett litet antal sådana förstärkta plan
tor (17 stycken), då någon ”skördat” våra för
sök före oss. Dessa plantor bildade ca 2,5 
gånger så många skott och ca 5 gånger så 
många småax som de gotländska plantorna i 
medeltal gjorde.

Råglostabeståndets täthet
Inte bara sädens täthet, utan även tätheten hos 
råglostabeståndet, den intraspecifika konkur
rensen, påverkar plantorna inom beståndet. På 
en gotlandslokal, där råglostan växte i råg, un-

%

hårighet

%

borstlängd

Fig 9. Variation hos material av råglosta i herbariet 
i Leningrad. N = 100. — A: Borstlängd. — B: Hå
righet hos de nedre bladslidorna (1 kal, 2 hårig, 3 
luden).
Variation in material of Bromus secalinus at LE. 
N = 100. — A: Awn length. — B: Hairiness of basal 
sheaths (1 glabrous, 2 hairy, 3 villous).

dersöktes samtliga plantor av arten inom två 
ytor med samma rågtäthet men olika täta be
stånd av råglosta. När råglostan växte tätt bil
dade den betydligt mindre plantor med färre 
småax per planta (fig 11, 12). Dessutom var de 
småax som bildades ofta mindre (fig 13). Trots 
att det växte sex gånger så många plantor på 
den tätast bevuxna ytan bildades ungefär lika 
många småax på de två ytorna, och på den tät
bevuxna ytan endast 2/3 av den mängd frukter 
som bildades på den glesbevuxna (tabell 6). 
Detta visar att råglostan är klart missgynnad 
av att växa alltför tätt.

Råglostan på Gotland
På Gotland har råglostan ett av sina sista 
svenska reträttområden. Före I960 förekom 
arten spridd över ön (fig 2C). Därefter har den 
endast noterats på Fårö samt på några få ytter
ligare lokaler, t ex Hammarudden, Närudden, 
Östergarn och vid Vägumeviken.

Liksom ett annat utrotningshotat ogräs, 
klätten, är råglostan praktiskt taget helt utsä- 
desbunden. Detta är för båda arterna lätt att 
konstatera i fält, de växer oftast bara i såra- 
derna. Eftersom råglostan inte aktivt sprider
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Fig 10. Fördelningen av några morfologiska karaktärer hos slumpvis valda råglostaplantor i sädesbestånd 
på Gotland och Öland 1977- 1983. - A: Höjd (393 plantor). - B: Antal skott per planta (400 plantor). - 
C: Antal småax per planta (369 plantor). — D: Antal frukter per småax (321 1 småax). — Antal frukter per 
planta (350 plantor). — m medelvärde.
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Fig 11. Råglostaplantor från två ytor med olika täta råglostabestånd i råg på Gotland. Plantorna visar va
riationsvidden i storlek och antalet småax hos ett tätt (752 plantor/m2; B) resp ett glest (120 plantor/m2; A) 
råglostabestånd. Rågens täthet i båda fallen 650 strån/m2. Undersökt yta 0,25 m2.
Bromus secalinu.s from two stands in rye on Gotland. The plants show the variation range within the material 
both according to size and number of spikelets in a dense (752 plants/m2; B) and a sparse (120 plants/m ; 
A) stand of Bromus secalinus. The density of the rye was in both cases 650 straws/m2, and the investigated 
area 0.25 m!.

The variation of some morphological characters within randomly selected Bromus secalinus growing in ce
real stands on Gotland and Öland 1977- 1983. - A: Height (393' plants). - B: Number of shoots per plant 
(400 plants). - C: Number of spikelets per plant (369 plants). - D: Number of fruits per spikelet (3211 
spikelets). — E: Number of fruits per plant (350 plants). - m mean value.
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Fig 12. Fördelningen av antalet småax per råglosta- 
planta i två olika täta bestånd enligt fig 11. — A: Tät 
råglosta. — B: Gles råglosta.
Histogram showing the number of spikelets per Bro
mus secalinus plant growing in two stands of diffe
rent densities according to Fig. 11. — A: Dense 
stand. — B: Sparse stand.

sina frukter, vilka även är ganska stora och 
tunga, kommer dessa, i likhet med klättens 
frön, till största delen att hamna i sädesfraktio- 
nen vid skördetröskning (jfr Fogelfors 1981).

En liten del av frukterna kan dock falla från 
plantorna och hamna direkt i jorden (Korsmo 
1926). Beroende på brukningen av åkern föl
jande år har lostan olika chanser att klara sig. 
Vi har följt upp ett antal gotlandslokaler för 
råglosta under sju år för att kontrollera hur 
den klarar sig genom hela växtföljden (tabell
7).

Undersökningen av dessa lokaler visade 
tydligt att råglostan främst var bunden till råg 
(tabell 8). Den kunde ibland hålla sig kvar på 
en lokal ett eller ett par år efter det att råg- 
lostablandat utsäde såtts ut. Andra året kunde 
den förekomma i vall, träda eller en vårgröda.

I några fall återkom rågen med losta i utsädet. 
Till skillnad mot klätten är råglostan relativt 
okänslig mot den herbicidbekämpning som 
sker i vårsäden, eftersom den, liksom grödan, 
är ett gräs. Däremot kommer de allra flesta 
höstrosetterna av råglostan att harvas bort vid 
vårbruket, och som tidigare framgått har den 
mycket svårt att bilda skott och frukter när den 
gror på våren. Detta gör att några års vårgröda 
i följd, eller vårsäd följd av harvad träda, 
snabbt medför att råglostan försvinner.

I fleråriga vallar kunde den enbart hålla sig 
kvar ett år efter rågodlingen. Endast i ett fall 
har vi konstaterat den två år i rad, men det 
rörde sig om en extremt gles lusernvall. I en 
vall utsätts råglostan för en kraftig konkurrens, 
och dessutom slås den av vid vallskörden. Om 
vallen endast skördas en gång, i början av juni, 
återhämtar sig råglostan snabbt och hinner 
utveckla mogna frukter före vegetationsperio
dens slut (fig 14), men vanligtvis betas vallarna 
på eftersommaren och råglostan är ett begär
ligt gräs för både får och kor. Vi har studerat 
några plantor som växt i vallar men ej betats. 
Dessa plantor blev sällan mer än 40 cm höga, 
och hade vanligen endast ett skott. Antalet 
småax var oftast mindre än tio, och dessa hade 
maximalt 6 frukter (fig 15A —D).

Två år efter att lostablandad säd odlats 
kunde råglostan finnas kvar om åkern fårbeta- 
des. 1 dessa fall var åkern antingen besådd 
med fodermärgkål eller låg som en naturligt 
igenväxande träda. Dessa trädor harvades inte 
och när lostan inte blev avbetad utvecklades 
den fint, och kunde ofta bilda stora kraftiga 
exemplar, eftersom konkurrensen blev mindre 
genom bete och tramp. På en dylik betad träda 
på Fårö har vi noterat råglostan fyra år i rad. 
Den minskade dock i antal och storlek, och till 
slut försvann den helt. I betade trädor har råg
lostan nytta av sin egenskap att sent sådda 
frukter kan övervintra och gro på våren. I en

Tabell 6. Effekter av råglostabeståndets täthet på småax- och fruktbildning. Råglostan växte i råg (650 
strån/m!) på Gotland, m medelvärde.
Effects of the density of Bromus secalinus stands upon spikelet and fruit production. The investigated stands 
grew in rye (650 straws/m!) on Gotland, m mean.

Råglostabestånd, täthet (plantor/m2)
Chess stand, density (plants/m^)

Småax / planta
Spikelets /plant

Småax / m2 
Spikelets /m?

Frukter / småax 
Fruits / spikelet

Möjlig fruktprod. / m^
Possible fr. prod./nr

752 1 - 8; m: 1,8 1336 0 - 6; 5: 3,7 4940
120 1 - 30; m: 10,8 1292 0 - 10; m: 5,9 7960
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Fig 13. Fördelningen av antalet frukter per småax 
hos råglostaplantor i två olika täta bestånd enligt fig 
11. — A: Tät råglosta. — B: Gles råglosta.
Histogram showing the number of fruits per spikelet 
from Bromus secalinus growing in two stands of dif
ferent densities according to Fig. II. — A: Dense 
stand. — B: Sparse stand.

tät slåttervall har knappast sådana plantor nå
gon chans att utvecklas, men i trampad och 
välbetad träda finns ytor med så liten konkur
rens att även sent bildade frukter kan föra ar
ten vidare.

Tyvärr verkar råglostan vara på retur även 
på Gotland. Antalet gårdar med råglosta har 
minskat från 13 (1978 och 1979) till 5 under de 
sju år vi följt arten. Anledningen kan vara att 
man bytt det lostablandade utsädet mot ny, 
ogräsfri råg. Eftersom rågen är korspollinerad

blir avkastningen successivt sämre om man 
använder eget utsäde många år. Därför byter 
man ut det då och då. På Fårö förekommer det 
att man byter utsäde mellan de olika gårdarna, 
men varje gång ett lostablandat utsäde byts 
mot ett ogräsfritt, betyder det att tidpunkten 
för råglostans försvinnande kommer närmare.

Hot mot råglostan

De viktigaste anledningarna till att råglostan 
försvinner är följande:
(1) Avsaknaden av groningsvila i jord. Genom 
att frukterna snabbt gror oberoende av jord
djupet kan arten inte bygga upp någon fröre
serv. Den blir därför helt beroende av årlig frö
tillförsel.
(2) Utsädesrensningen. Med dagens frörens- 
ningsmetoder och storkorniga säd är råglostan 
lätt att rensa bort ur utsädet. Tillförseln av 
frukter skärs därför av när man köper nytt ut
säde eller rensar sitt eget.
(3) Autogamin försvårar genetiska föränd
ringar hos arten och därmed möjligheten till 
anpassning till en förändrad odlingsmiljö.
(4) Artens kulturväxtegenskaper — kort frö- 
vila, snabb och enhetlig groning, ej avfallande 
småax, stora frukter — är idag till nackdel för 
den.
(5) Arten naturaliseras ej (kanske kan detta

Fig 14. Råglostans storleksutveck- 
ling, bildning av vippa och fruktmog
nad hos höstsådda, vårsådda och ka
pade höstsådda plantor. Medelvär
den. - I Första vipporna framme. - 11 
Vissnande ståndarknappar skjuts ut 
ur blommorna. - III Första mogna 
frukterna. - Endast ca 10 % av de 
vårsådda plantorna bildade skott och 
vippa, därav förgreningen av kurvan.

höstsådd/autumn sown (30.8.1977)

O vårsådd/spring sown (23.4.1978)

höstsådd, kapad till 10 cm (11.6.1978) 
autumn sown, out down to 10 am

Height growth, the production of panicles and the ripening of fruits of Bromus secalinus sown in the autumn, sown 
in the spring and of plants sown in the autumn and cut in the following summer. Mean values. - I Heading time. - II 
Wilting stamens protruding. - III The first ripe fruits. - Only c. 10 % of the spring-sown plants produced shoots and 
panicles.
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Fig 15. Fördelningen av några ka
raktär hos slumpvis utvalda råg- 
lostaplantor från skördade vallar 
på Öland och Gotland 1978 — 82. 
Plantorna har alltså kapats vid 
skörden och därefter vuxit upp 
igen. - A: Flöjd (37 plantor). - B: 
Antal skott per planta (37 plantor).
- C: Antal småax per planta (57 
plantor). - D: Antal frukter per 
småax (87 småax).
The variation of some morpholo
gical characters within randomly 
selected Bromus secalinus growing 
in leys with harvested forage on 
Öland and Gotland 1978-1982. 
The plants were cut off at harvest 
and then produced new shoots. - 
A: Height (37 plants). - B: Num
ber of shoots per plant (37 plants).
— C: Number of spikelets per 
plant (57 plants). - D: Number of 
fruits per spikelet (87 spikelets).

komma att inträffa i Tyskland på de vägslänter 
där den sås).
(6) Råglostans torkkänslighet gör att arten har 
svårare att konkurrera med säden när det är 
torrt. Den fortskridande utdikningen av åker
marken kan därför ha spelat viss roll för råg
lostans tillbakagång.

Varför och hur bör råglostan bevaras?
Även i detta sammanhang kan man dra paral
leller till klätten. Liksom den är råglostan näs
tan helt odlingsberoende och på stark reträtt 
eller redan borta i stora delar av Europa. Ef
tersom den inte har något hemland, utan är en 
”kulturprodukt”, måste de få kvarvarande 
”naturliga” populationerna räddas, annars har 
vi snart bara den råglosta kvar som odlas i de 
botaniska trädgårdarna. Råglostan är en del av 
vårt botaniska och kulturhistoriska arv, den 
fanns redan i våra förfäders odlingar under 
stenåldern. Den har tolererats och troligen 
även medvetet odlats bland säden som en för
säkran mot missväxt. Det är först på senare tid

vi blivit allt mer negativa till allt som inte ger 
ett ekonomiskt utbyte.

Att råglostan skulle kunna fortleva som ett 
spontant ogräs i Sverige är tämligen osanno
likt. Man har dock i Tyskland och USA visat 
att arten fortfarande har en plats som kultur
växt, både som markbindare och som djurfo
der. Detta visar på hur enkelt det egentligen är 
att bevara och samtidigt dra nytta av arten. 
Den är lättodlad och ger många frukter, som 
är enkla att skörda och förvara.

En viktig sak är att bevara den naturliga va
riationen inom arten. Det är inte tillräckligt att 
som nu ofta sker odla och bevara material från 
en enda population, och i sämsta fall ett enda 
exemplar. Så många olika populationer som 
möjligt bör få chans att fortleva, för att vi skall 
kunna bibehålla något av artens variations
bredd.

Ett annat alternativ för artbevarande är att 
lagra frön i kyla i en s k genbank. Även här 
kan det vara problem att kunna lagra ett till
räckligt genetiskt varierat material. Genbank 
är kanske det ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet, men lämnar inget utrymme för
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Tabell 7. Förekomst av råglosta på undersökta gotlandslokaler 1977 — 1983. Gröda eller lokaltyp anges. — 
saknas, e enstaka, + mindre än 2 plantor/m2, ++ 2-20 plantor/m2, + + + mer än 20 plantor/m2, 0 
lokalen ej undersökt.
Occurrence of Bromus secalinus on investigated localities on Gotland 1977— 1983. — missing, e occasional, 
+ less than 2 plants/m2, + + 2 — 20 plants/m2, + + + more than 20 plants/m2, 0 locality not investigated.

Lokal / Locality 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Eks ta: Bürge +++ Råg - Träda e Råg - Vete - Träda - Korn - Havre

Eksta: Kronvald +++ Råg e Korn e Träda - Vete - Vall - Vall - Vall

Fårö: Austers 0 0 0 0 0 + Råg - Havre

Fårö: Austers 0 0 0 0 0 0 e Råg

Fårö: Ava 0 ++ Råg - Träda e Råg - Råg - Råg - Träda

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

Fårö: Fårö kyrka +++ Råg ++ Vall - Vall - Vall - Vall - Vall - Havre

Fårö: Fårö kyrka 0 0 + Råg + Träda e Råg + Träda e Råg

Fårö: Hammars 0 0 0 e Råg e Vall - Vall - Vall

Fårö: Hammars 0 0 0 0 e Råg - Vall - Vall

Fårö: N Hammars 0 0 0 0 0 ++ Råg - Havre

Fårö: SSO Hammars 0 ++ Råg e Träda ++ Råg - Träda +++ Råg + Havre

Fårö: Kornakersmyr 0 +++ Vall + Vall - Vall - Vall - Vall - Vall

Fårö: Kornakersmyr 0 ++ Vall - Vall - Vall - Vall - Vall - Vall

Fårö: Kornakersmyr 0 0 ++ Råg e Märgkål e Råg + Träda - Råg

Fårö: L:a Gasmora ++ Råg - Havre - Vall - Vall - Vall - Råg - Vall

Fårö: L:a Gasmora 0 ++ Råg e Vall - Vall - Vall - Råg " Vall

Fårö: Nordersand ++ Träda ++ Träda e Träda e Träda - Träda - Träda - Träda

Fårö: Nordersand 0 0 + Råg + Träda - Träda - Träda - Träda

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

Fårö: Nors 0 e Råg - Träda - Råg - Träda + Råg e Träda

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

Fårö: pkt 16,9 0 + Råg - Havre - Råg - Träda - Råg " Havre

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

Fårö: pkt 16,9 0 0 0 e Råg - Träda - Råg - Korn

Fårö: Skär e Råg + Träda e Träda - Träda - Träda - Träda - Träda

Fårö: NV Verkegards 0 +++ Träda - Träda - Träda - Träda - Träda - Träda

Fårö: NV Verkegards 0 0 + Råg - Märgkål e Råg - Havre - Råg

Fårö: NV Verkegards 0 0 0 0 + 01jeväxter - Märgkål - Träda

Lärbro: Vägume ++ Havre + Korn e Havre - Vall - Vall - Vall - Vall

När: Frigges 0 0 0 0 + Råg e Råg e Vall

Ö-garn: Falhammars ++ Korn - Vall - Vall - Vall - Vall - Vall - Vall

Antal fyndlokaler 
Number of localities 
with finds

10 14 15 9 8 7 6

den kulturhistoriska aspekten på arten. Denna 
viktiga aspekt kan endast tillgodoses om råglo- 
stan bevaras i sin naturliga miljö, tillsammans 
med säd. Man kan visserligen odla den bland 
säd i en botanisk trädgård, men genom bristen 
på utrymme och personal kan sådana odlingar 
endast bli av mycket små format. Större od
lingar kan endast ske ute i fält, i odlingsreser- 
vat.

Odlingsreservat
Att bevara råglostan i odlingsreservat innebär

att den odlas tillsammans med säd. 1 odlings- 
reservaten ges vi en chans att uppleva en 
ogräsrik åker, samtidigt som ogräsen får leva 
i den miljö de är anpassade till. 1 säd skyddas 
deras tidiga utvecklingsstadier, och i en inte 
alltför tät gröda kommer artens plasticitet 
fram. Man vet att ogräspopulationer som 
växer i områden med äldre sädessorter, där 
ofta en mera extensiv odling levt kvar, uppvi
sar en större variabilitet än ogräs i ”moder
nare” odlingar med ett mera extremt selek- 
tionstryck (Hammer & Hanelt 1980). Även om 
råglostans autogami inskränker inomartsvaria-
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Tabell 8. Råglostans förekomst i olika grödor och på 
andra växtlokaler. Procentuell fördelning av mate
rialet i tabell 7.
The occurrence of Bromus secalinus in different 
crops and at other localities (per cent). The same 
material as in Table 7.

Gröda / Crop % 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Råg
Rye

60 36 53 45 74 71 50

Korn
Barley

10 14 0 11 0 0 0

Havre
Oats

10 0 7 0 0 0 17

Märgkål
Kale

0 0 0 11 0 0 0

Oljeväxter
Rape

0 0 0 0 13 0 0

Vall
Ley

0 29 20 0 13 0 17

Träda
Fallow field

10 14 20 33 0 29 17

Ruderat
Ruderal ground

10 7 0 0 0 0 0

tionen, kan den genetiska variation som trots 
allt finns bäst komma till uttryck och bibehål
las inom ett extensivt odlingssystem.

Det finns redan odlingsreservat, bl a i Väs
tergötland och på Gotland. Här odlas olika 
rågsorter tillsammans med en rad ogräs. 1 de 
gotländska reservaten odlas bland annat s k 
gotlandsråg, en gammal lantsort som är strå- 
svagare och ger lägre avkastning än modernare 
rågsorter. I denna råg odlas t ex råglosta och 
klätt, ofta med samma ursprung som rågen. 
Det är viktigt att dessa reservat bibehålls — 
helst bör deras antal utökas — så att råglostan 
och andra ogräsarter kan bevaras. Visst vore 
det genant om råglostan, som funnits i årtusen
den, skulle utplånas av just vår generation!
Detta arbete ingår i en serie uppsatser rörande ho
tade åker- och byväxter i Sverige. I denna uppsats 
svarar R. Svensson för historiken och biologin fram 
till och med groningen och M. Wigren för resten av 
biologin. Övriga delar har utarbetats gemensamt.

Lokaluppgifter erhölls bland annat från överin
genjör E. Genberg och byrådirektör Å. Lundqvist. 
Arbetet stöttades av K. G. Westmans fond och Fred
rika Bremers forskningsstipendium. Fältarbetet ut
fördes med stöd av svenska stiftelsen för WWF, 
Bjurzons resestipendium, Elias Fries stipendiefond, 
Hahnska donationen, Th. Kroks donation, Lilje- 
walchs resestipendium, Linné-stipendiet samt Ser- 
nanders forskningsfond. Studierna vid herbarierna i 
Leningrad och Moskva har stötts av K. Vetenskaps
akademien. Värdefull information samt ett vänligt 
bemötande erhölls av lantbrukarna på de gårdar vi 
besökte under inventeringsarbetet. Till samtliga 
framför vi vårt varma tack.

Det intesse som många visat vårt arbete uppskat
tas mycket. Däremot uppskattas inte det närgångna 
intresse någon visat våra råglostaodlingar genom att 
två år i rad skörda frukterna av vårt arbete och där
igenom spoliera ett par års försök. Om någon är in
tresserad av fröer kanske vi kan vara behjälpliga på 
annat sätt.
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Om namnen på några serpentinväxter
STEFAN ERICSSON

Ericsson, S. 1985: Om namnen på några serpentinväxter. [On the names of some ser- 
pentinicolous plants.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 115—116. Stockholm. ISSN 0039-646X.
New combinations are made for serpentinicolous varieties of Lychnis alpina L. and 
Silene dioica(L.) Clairv. The correct author citation of Cerastium fontanum Baumg. ssp. 
scandicum H. Gartner var. kajanense (Kotilainen & Salmi) Jalas is also discussed.

Stefan Ericsson. Ekologisk botanik. Umeå universitet. S-901 87 Umeå. Sweden.

I samband med arbetet på en förteckning över 
Åsele lappmarks kärlväxter har det framkom
mit att följande nykombinationer är nödvän
diga:

Lychnis alpina L. var. serpentinicola (Rune) S. 
Ericsson comb. nov.
Basionym: Viscaria alpina (L.) G. Don fil. var. ser
pentinicola Rune 1953. Acta Phvlogeogr. Suec. 31: 
56.

Silene dioica (L.) Clairv. var. serpentinicola 
(Rune) S. Ericsson comb. nov.
Basionym: Melandrium rubrum (Weig.) Garcke var. 
serpentinicola Rune 1953. Acta Phvlogeogr. Suec. 31: 
62.

Silene dioica (L.) Clairv. var. smithii (Rune) S. 
Ericsson comb. nov.
Basionym: Melandrium rubrum (Weig.) Garcke var. 
smithii Rune 1953. Acta Phytogeogr. Suec. 31: 62.

Dessa taxa utgör varieteter, som är bundna till 
serpentin i Jämtland och Lappland. Silene 
dioica var. smilhii förekommer ej i Åsele lapp
mark, och omnämndes därför ej i min förteck
ning (Ericsson 1984). I förteckningen uteläm
nades sidhänvisning för originalbeskrivning
arna av Viscaria alpina var. serpentinicola och 
Melandrium rubrum var. serpentinicola, varför 
de av mig där gjorda nykombinationerna är 
ogiltiga enligt artikel 33.2 av den botaniska 
nomenklaturkoden (Voss m fl 1983).

Ytterligare en nykombination, ”Cerastium 
fontanum Baumg. ssp. scandicum H. Gartner

var. kajanense (Kotilainen & Salmi) S. Erics
son”, även denna ogiltig enligt artikel 33.2, fö
reslogs av mig i förteckningen. Detta taxon, 
förekommande både i fjällkedjan och i östra 
Finland, beskrevs av Kotilainen & Salmi 
(1950) under namnet Cerastium vulgatum L. 
var. kajanense. Rune, som studerade var. kaja
nense på flera rika lokaler i Jämtland och 
södra Lappland, kom emellertid fram till att 
denna serpentinform av hönsarv har ett klart 
samband med den inom fjällområdet spontant 
förekommande typen av arten. Hans nykom
bination, Cerastium scandicum (H. Gartner) 
Kuzen. var. kajanense (Kotilainen & Salmi) 
Rune (1957), är dock även denna ogiltig enligt 
artikel 33.2, då sidhänvisning till originalbe
skrivningen saknas. I motsats till Rune ansåg 
Jalas (1963) att var. kajanense hör samman 
med den sydliga ogräshönsarven, och gav den 
därför namnet Cerastium fontanum Baumg. 
ssp. triviale (Link) Jalas var. kajanense (Koti
lainen & Salmi) Jalas. Denna uppfattning fö
rekommer även i senare finska arbeten, t ex 
Hämet-Ahti m fl 1984.

Genom den av mig föreslagna nykombina
tionen ville jag visa att jag delar Runes upp
fattning om var. kajanense. Den bör alltså räk
nas som en varietet av den nordliga spontana 
hönsarven. Emellertid behöver ingen nykom
bination göras, då det i nomenklaturkodens 
artikel 49.1 stadgas att en varietet behåller 
samma citering av auktor, då den flyttas mel
lan två olika underarter inom samma art. Med 
bibehållande av Runes uppfattning är det 
alltså korrekt att skriva Cerastium fontanum 
Baumg. ssp. scandicum H. Gartner var. kaja-
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nense (Kotilainen & Salmi) Jalas, och min fö
reslagna nykombination var onödig.
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Efterlysningar av frö

Gurkört och nattljus
Ett engelskt företag har bett om hjälp med att få 
frö för medicinsk forskning. De arter det gäller är 
Borago officinalis, gurkört (jodå, det går bra med 
odlade), och Oenothera biennis, nattljus. Så om 
du ser någon av dessa i sommar, samla frö (ca 10 g 
är lagom) och sänd till
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Storsvampfloran i Ombergs bokskogar — 
en regional jämförelse
GERMUND TYLER

Tyler, G. 1985: Storsvampfloran i Ombergs bokskogar - en regional jämförelse. [The 
macrofungal flora in beech forest on Mount Omberg — a regional comparison ] Svensk 
Bol. Tidskr. 79: 117-123. Stockholm. ISSN 0039-646X.

The macrofungal flora of the northern beech forest exclave of Mount Omberg (58 20'N, 
I4 40'E) is surveyed and the occurrence of beech forest taxa is compared with that of 
edaphically similar sites in the province of Skåne, S Sweden. Species of mycorrhiza 
genera play a more prominent role on Mount Omberg than in comparable soils of 
Skåne, e. g. Corlinarius nemorensis, Lactarius pallidus, L. pterosporus, Hygrophorus 
chrysodon, H. leucophaeus, Russula foetens and Tricholoma sulphureum. However, a few 
taxa with high frequencies in Skåne occur only sparsely, e. g., Lactarius subdulcis and 
Russula nigricans. Russula ochroleuca was never observed. The beech forest exclave is 
less rich in species of Mycena with the exception of M. pura. M. crocata, a very frequent 
species of mull soils in Skåne, was never observed, nor was M. pelianlhina. Other de
composer species occurring in remarkably low numbers on Mount Omberg were Cli- 
tocybe clavipes, Laccaria laccala, Oudemansiella platyphylla and Marasmius alliaceus. 
More frequent than in Skåne were, e. g., Clitocybe fragrans, C. odora, Entoloma nido- 
rosum, Lepisla nebularis, Lycoperdon pyriforme, Pseudoclitocybe cyathiformis, Slropharia 
cyanea and Teplirocybe rancida. The genus Inocybe plays a much more prominent role 
on Mount Omberg than in the beech forests of Skåne.
Germund Tyler. Växlekologiska institutionen. Ö. Vallgatan 14. S-223 61 Lund. Sweden.

På södra Omberg i Östergötlands län finns 
mellansveriges ojämförligt största bokskogs
område, totalt 50 — 60 hektar. Det ligger för
hållandevis isolerat, även om smärre bestånd 
av bok finns inom ett avstånd av några mil: vid 
Gränna, på Visingsö och vid Boxholm. Det är 
ca 15 mil till bokens mer allmänna förekomst 
i sydvästra Götaland.

Ombergsskogens ursprung torde väl inte 
vara helt klarlagt, men sannolikt infördes bo
ken någon gång under medeltiden och har se
dan med människans hjälp spritt sig över ber
gets sydligare delar. Nästan hela arealen, hu
vudsakligen med undantag av ett reservat nära 
bergets sydspets vid Strand, är rationellt skött 
skogsmark som ligger i delvis branta slutt
ningar.

Omberg är en 10 km lång urbergshorst, som 
i södra delen höjer sig 263 meter över havet. 
Berget skiljer Vättern från Östergötlands kam- 
brosilurslätt och är till stor del överlagrat av 
kalkrikt lösmaterial. Bokskogen växer på en 
något lerig moränmo - lättlera. Markens yt
skikt (humustäcket) innehåller numera oftast 
inte mycket kalciumkarbonat, men pH och

basmättnadsgraden (som i huvudsak bestäms 
av proportionen mellan vätejoner och kalcium 
+ magnesiumjoner) är högre än i de flesta skogs
marker.

Arbetets omfattning och syfte
Syftet med undersökningen är att jämföra stor- 
svampflorans sammansättning i Ombergs bok
skogar med den skånska bokskogens, som förf 
studerat under det senaste decenniet. Arbets
insatsen på Omberg har varit av mycket mer 
begränsad omfattning, 42 timmar effektiv fält
arbetstid vid god eller rik svamptillgång under 
augusti — oktober 1979—1984.

Fyra områden, vartdera cirka 1,5 hektar ren 
bokskogsmark, har undersökts. De ligger på 
bergets södra del: i sluttningen ovanför Al
vastra klosterruin (RUBIN 08E 2g 44 26), 
nordväst om turisthotellet (08E 2g 43 21), 
nordväst om Strand (08E 2g 44 14, delvis inom 
ett urskogsreservat) samt sydost om Stocklycke 
vandrarhem (08E 3g 07 16). Åldersstrukturen 
varierar från delvis mycket gamla (200 — 300 
år) och synnerligen grova träd vid Strand till



118 Germund Tyler SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)

Tabell 1. Översikt över storsvampflorans sammansättning i bokskog på Omberg. Lokal 1 Stocklycke, 2 Tu
risthotellet, 3 Strand, 4 Alvastra. Siffrorna anger det antal avsökningstillfällen vid vilka arten anträffats på 
resp lokal samt summan av dessa (S). Siffrorna inom parentes anger i skalan I —5 artens observerade max
imala riklighet: 1: 1 — 3 ex eller I grupp. 2: 4 — 10 ex eller 2 grupper. 3: 11 — 50 ex eller 3 — 10 grupper. 4: 
51 —250 ex eller 11 — 50 grupper. 5: Mer än 250 ex eller mer än 50 grupper. Arter med S = 1 har ej medtagits. 
Arter som aldrig eller endast vid något tillfälle iakttagits vid de skånska bokskogsundersökningarna har 
markerats med asterisk före artnamnet. Nomenklaturen följer i alla tillämpliga fall Moser (1978).
Table 1. Survey of the macrofungal flora of the beech forest exclave of Mount Omberg, province of Öster
götland, Sweden (58 20'N, 14 40'E). Four sites of pure beech forest, an area of c. 1.5 ha each, were searched 
on seven occasions at a good or rich sporophore production in 1979— 1984. Figures given are the number 
of occasions with sporophores in each site and the corresponding sum (S) for all four sites. Figures in 
brackets are estimations of maximum quantity according to a five-degree scale. Species with S = 1 are not 
included. Nomenclature according to Moser (1978).

Lokal (site)

Agaricus silvaticus, skogschampinjon
A. fusco-fibrillosus 
A. arvensis, snöbollschampinjon 
Amanita pantherina, panterflugsvamp 
A. rubescens, rodnande flugsvamp 
A. vaginata, grå kamskivling
A. vaginata (vit form)
Armillaria mellea, honungsskivling 
Boletus aestivalis, finluden stensopp
B. edulis, stensopp 
*B. luridus, eldsopp 
Calocera cornea, gullpigg
C. viscosa, gullhorn
Cantharellus cibarius (var. pallens), blek kantarell 
Clavulina cristata, kamfingersvamp 
Clitocybe dicolor 
C. fragrans, dofttrattskivling 
C. inornata
C. gibba, sommartrattskivling 
C. odora, grön trattskivling 
C. vibecina, kantstrimmig trattskivling 
Collybia butyracea, mörk nagelskivling 
C. confluens, brosknagelskivling 
C. dryophila, blek nagelskivling 
C. fuscopurpurea, purpurbrun nagelskivling 
C. peronata, brännagelskivling 
Conocybe tenera, rosthätting 
Coprinus micaceus, glitterbläcksvamp 
Cortinarius anomalus, björkspindelskivling 
*C. hinnuleus, illaluktande spindelskivling 
C. infractus, bitter lökspindelskivling 
C. nemorensis, lundspindelskivling 
C. obtusus, jodoformspindelskivling 
C. paleaceus
*C. torvus, strumpspindelskivling
C. Telamonia, ej artbestämda
Entoloma nidorosurn, stinkrödskivling
E. rhodopolium, tvålrödskivling
Galerina unicolor
Galerina, ej artbestämda
Gymnopilus penetrans, fläckig bitterskivling
Hebeloma crustuliniforme, allmän fränskivling
Hydnum repandum, blek taggsvamp
H. rufescens, rödgul taggsvamp
Hygrophorus eburneus, elfenbensvaxskivling
*H. chrysodon, gulprickig vaxskivling
*H. leucophaeus, sidenkantad vaxskivling

1 2 3 4 S

2(2) 2
1(2) 2(2) 3
3(1) 3

2(2) 2
KD 2(1) 3

2(2) KD KD 4
1(2) KD KD 3
2(2) 3(2) 2(3) 1(2) 8

KD KD 2
1(2) 1(3) 2(3) 1(2) 5

2(2) 2
2(2) KD 3

1(2) 2(1) 2(2) 5
K3) 3(3) 3(2) 2(3) 9
2(3) 2(2) 2(3) 2(2) 8
2(3) 1(2) K5) 2(2) 6
KD KD 2(3) 2(2) 6

1(2) 1(2) 2
1(4) KD 1(2) KD 4
2(2) 1(3) 4(1) 7
3(4) 3(4) 2(4) 3(3) 11
4(5) 3(4) 4(4) 2(4) 13

1(2) 1(1) 2
5(3) 5(3) 6(3) 5(4) 21
4(3) 3(3) 3(5) 4(5) 14
6(5) KD 7
1(1) KD HD 3

1(2) 2(1) 3
HD KD KD 3

2(1) 2(4) 4
KD KD 2
4(2) 1(3) 3(2) 8
2(3) 1(1) 3
1(2) KD 2
1(2) 1(1) 2
2(1) KD 2(2) 2(2) 7
1(3) 3(3) 2(5) 3(4) 9

HI) KD 3(4) 5
3(3) KD 2(1) 6
KD KD 2

3(2) 3
KD 1(2) 2
KD 1(2) 2(1) 4
KD 3(2) 1(3) 3(3) 8
6(3) 6(4) 6(4) 6(4) 24

4(3) 4(3) 8
3(4) 3(5) 3(4) 2(3) 11
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Lokal (site)

H. penarius
Hyphohma fasciculare, svavelgul slöjskivling 
H. radicosum, rotslöjskivling
H. sublateritium, tegelröd slöjskivling 
*lnocybe brunneoatra
I. fastigiata, topptrådskivling 
I. geophylla, sidentrådskivling 
/. geophylla var. lilacina
*1. hirtella, mandeltrådskivling
*/. pyriodora, pärontrådskivling
Kuehneromyces mutabilis, föränderlig tofsskivling
Laccaria amethystina, ametistskivling
L. laccata, Iaxskivling
Lactarius blennius, grönriska
L. pallidus, blekriska
L. piperatus, slät vitriska
L. pterosporus
L. subdulcis, sötriska
L. veUereus, luden vitriska
Lentinellus cochleatus, anisdoftande sågbladsskivling
Leotia lubrica, slemmurkling
Lepista inversa, rödbrun trattskivling
*L. irina, irismusseron
L. nebularis, pudrad trattskivling
L. rtuda, blåmusseron
Lycoperdon perlatum, vårtig röksvamp
L. pyriforme, gyttrad röksvamp 
*Macrolepiota mastoidea, puckelfjällskivling 
*Marasmius cohaerens, hornglänsande broskskivling
M. rotula, hjulbroskskivling 
Merulius tremellosus, dallergröppa 
Mucidula mucida, porslinsskivling 
Mutinus caninus, liten stinksvamp 
Mycena alcalina, luthätta
M. galericulata, rynkhätta 
M. galopus, mjölkhätta 
M. haematopus, blodhätta 
M. metata, frosthätta 
M. polygramma, silverhätta 
M. pura, rättikhätta
M. sanguinolenta, mörkeggad blodhätta
M. vitilis, glanshätta
Nolanea hirtipes, gurkrödhätting
Oudemansiella platyphylla, strecknagelskivling
O. radicata, rotnagelskivling
Panellus stipticus, epålettsvamp
Paxillus involutus, pluggskivling
Peziza sp., skålsvamp
Phallus impudicus, stinksvamp
Pholiota lenta, slemmig tofsskivling
Pluteus cervinus, vanlig sköldskivling
Psathyrella hydrophUum, kastanjesprödskivling
Psathyrella, ej artbestämda
Pseudoclitocybe cyathiformis, kaffebrun trattskivling
*Ramaria flava, gul fingersvamp
R. strida, rak fingersvamp
Russula alutacea, rödfotad läderkremla
R. cyanoxantha, brokkremla
R. delica, trattkremla
R. fellea, gallkremla
R. foetens, stinkkremla

1 2 3 4 S

2(1) 2
5(3) 4(3) 2(2) KD 12
2(2) 2
3(2) 2(1) 5
2(2) 2
KD HD 2
2(1) 2(3) 1(3) 5

KD KD 2
1(4) 1(3) K3) 2(4) 5
2(2) 2
4(2) 3(1) 2(1) 3(1) 12
5(3) 2(2) KD KD 9
1(2) Kl) KD 3
4(4) 6(3) 2(3) 4(2) 16
6(3) 5(2) 5(3) 5(4) 21

3(3) 3
3(4) 4(2) 2(3) 2(3) 11

3(2) 3
HD 3(3) 1(2) 5

2(2) 2
1(4) 2(2) KD 2(1) 6

2(1) KD 3
K3) 1(2) 2
4(4) 4(2) 4(4) 4(2) 16
2(1) 2
7(4) 3(2) 3(4) 5(4) 18
7(4) 4(3) 11
3(2) 3

3(4) 3
3(3) 3

KD KD 2
4(3) 3(3) 7

3(1) 2(1) 5
KD KD 2(1) 4
4(2) 2(3) Kl) 4(1) 11
1(2) 2(2) 1(4) 1(2) 5
3(2) 3(2) 6
2(1) KD HD 4
KD 2(2) Kl) 2(1) 6
6(5) 6(4) 4(5) 5(4) 21
1(1) 1(2) 2(2) 1(2) 5
2(3) 3(3) 2(2) 2(3) 9
KD 3(2) 1(2) 5
1(2) KD KD KD 4
6(5) 5(4) 6(3) 6(4) 23
3(2) 3
KD KD KD 3
KD KD 2
4(3) 4(3) 4(2) 2(1) 14
3(3) 2(1) 2(2) 2(2) 9
6(2) 6(2) 4(1) 3(1) 19
KD 2(1) 3
KD KD KD 3
3(3) 3(3) 1(2) 3(2) 10

KD 2(3) 1(2) 4
1(2) 3(5) 4

3(3) 3
4(3) 3(2) 2(1) 9
3(3) KD 2(1) 6

2(2) 3(2) KD 6
2(3) 3(3) 2(4) 2(3) 9
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Lokal (site) 1 2 3 4 S

R. graveolens, sillkremla KD Kl) KD KD 4
R. integra, mandelkremla 1(2) Kl) 2
R. lutea, äggkremla HD Kl) 2(1) 4
R. mairei, bokkremla 6(3) 4(3) 4(2) 6(3) 20
R. nigricans, rodnande svartkremla KD KD 2
*R. nitida, åderkremla 2(1) 2
R. olivacea (R. alutacea var. olivacea sensu Lange), läderkremla 1(2) 2(2) 3(2) 6
R. romellii, Romells kremla 2(1) 3(3) 2(1) 7
R. rosacea, fagerkremla Kl) KD 1(2) 3
*R. solaris, solkremla 3(2) 3
Stropharia aeruginosa, ärggrön kragskivling 2(3) 2(2) KD 2(2) 7
S. cvanea, blågrön kragskivling KD 1(2) 1(2) 2(3) 5
S. depilata, stor kragskivling HD KD 2
*Tephrocybe rancida, mjölgråskivling 2(1) 2(3) K3) 2(2) 7
Tricholoma lascivum, sämskmusseron 4(5) 4(3) 2(4) 2(4) 12
*T. mvomyces 3(3) 3(4) 2(1) 8
T. sciodes, gallmusseron 2(2) 2
T. sulphureum, svavelmusseron 2(4) 4(3) 1(2) 2(3) 9
T. ustale, bokmusseron 2(2) KD 3
Xerocomus chrvsenteron, rutsopp KD 2(3) 3
Xylaria hypoxylon, stubbhorn 7(5) 5(5) 5(4) 6(4) 23

övervägande ungskog (40 — 60 år) vid Alvastra. 
Bokföryngringen verkar överlag mycket god 
inom området trots det nordliga läget, men 
marken torde också genomsnittligen vara nä- 
ringsrikare än i den sydsvenska bokskogen.

Varje område har under 90 minuter avsökts 
vid sju olika tillfällen. Arbetsinsatsen har helt 
naturligt varit otillräcklig för att fånga alla 
sällsynt uppträdande arter men möjliggör en 
allmän karakteristik och jämförelse med skån
ska förhållanden.

Som ovan nämnts är markegenskaperna på 
Omberg sådana, att en generell jämförelse 
med alla typer av skånsk bokskog skulle bli 
missvisande. En betydande del av storsvamp- 
floran har en preferens för antingen starkt sur 
råhumuspodsol eller mindre sur, välutvecklad 
mulljord och den förstnämnda gruppen kan 
inte förväntas vara rikligt företrädd på Om
berg. Därför kommer jämförelser främst att 
göras med skånska bokskogsjordar av hög bas
mättnad (30 — 65%) i markens översta 5-centi- 
metersskikt. På ännu basrikare mark förekom
mer bokskog knappast i Skåne (det blir då of
tast alm eller ask), men ombergslokalerna lig
ger faktiskt vid eller ovan övre gränsen för 
denna variationsvidd. Detta kan ha betydelse 
för vissa av de skillnader som påvisats, men 
troligen inte i någon avgörande grad.

Sammanlagt har minst 210 arter registrerats

på ombergslokalerna. Vissa Telamonia-former 
har inte gått att säkert bestämma till art och 
redovisas därför kollektivt i tabell 1. Omkring 
80 arter har iakttagits vid ett tillfälle på endast 
en lokal. Dessa förtecknas i tabell 2.

Jämförelser med skånsk bokskog
1 bokskogarna på Omberg har åtskilliga arter 
påträffats, som aldrig eller högst vid något 
enda tillfälle observerats i de skånska under
sökningarna (se Tyler 1984, 1985). Mest an
märkningsvärd är den allmänna förekomsten 
av Hygrophorus leucophaeus (sidenkantad vax- 
skivling), en art som enligt tyska handböcker 
huvudsakligen skall förekomma i bokskog 
men som aldrig påträffats i skåneundersök- 
ningarna, även om den är känd från några lo
kaler. Man kan spekulera i huruvida bokens 
proveniens på Omberg kan vara orsaken till att 
denna vaxskivling uppträder så ymnigt här. 
Men även H. chrysodon (gulprickig vaxskiv
ling), som i sydsvensk bokskog är en raritet, 
uppträder rätt rikligt på ett par av ombergslo
kalerna. Omberg har också en rikare lnocybe- 
flora (trådskivlingar) än jämförbar bokskog i 
Skåne, men här spelar nog de höga basmätt- 
nadsvärdena i marken en roll. De flesta Ino- 
cybe-arter är utpräglade rikjordssvampar.

Intressant är likaså den rätt allmänna före-



Tabell 2. Arter som endast iakttagits vid ett tillfälle på en av lokalerna. Lokalnummer anges i parentes efter 
respektive artnamn.
Table 2. Species observed only once in one of the sites. Site number is given in brackets after the name of 
each species.
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Agaricus haemorrhoidarius, stor blodchampinjon (1) 
Boletus erythropus, blodsopp (2)
Calvatia giganlea, jätteröksvamp (4)
Camarophyllus pratensis, ängsvaxskivling (4)
C. virgineus (1)
Cantharellus cibarius, vanlig kantarell (2)
C!avariadelphus pistiUaris, stor klubbsvamp (4)
C. vermicularis, maskfingersvamp (4)
Clitocybe clavipes, mörk trattskivling (3)
C. phyllophila, lövtrattskivling (I)
Collybia erythropus sensu Lange (1)
Coprinus picaceus, rutbläcksvamp (4)
C. sp. (3)
Cortinarius cf. candelaris Fr. (1)
C. cinnabarinus, cinnoberspindelskivling (4)
C. crystallinus (I)
C. cypriacus/livor (1)
C. duramarus (1)
C. decipiens (4)
C. ochroleucus (2)
C. sa tu rat us (4)
C. Telamonia, flera ej säkert bestämda former (1—4) 
CratereHus cornucopioides, svart trumpetsvamp (2) 
Cystoderma charcarias, blek grynskivling (1) 
Entoloma sp. (4)
Flammulaster carpophila, bokgrynskräling (3) 
Hebeloma sinapizans, senapsfränskivling (2)
Helvetia lacunosa, svart hattmurkla (4)
Hericium ramosum, koralltaggsvamp (3)
Hygrocybe conica, svartnande vaxskivling (4)
Inocvbe cookei, gul trådskivling (1)
/ friesii (2)
/. jurana, vinröd trådskivling (2)
/. langei sensu lato (4)
/. petiginosa (1)
/. napipes, knölfotad trådskivling (4)
1. virgatula (2)
Lactarius glutino-pallens (4, nära en Abies)

L. vietus, gråriska (3)
L. volemus, mandelriska (4)
Lepiota castanea, kastanjefjällskivling (4)
L. clypeolaria (var. minor) (4)
L. cristata, syrlig fjällskivling (3)
Lepista personata (3)
Lycoperdon mammiforme (4)
Lyophyllum connatum, vit tuvskivling (3) 
Marasmius alliaceus, stor lökbroskskivling (3)
M. epiphyllus, dvärgbroskskivling (3)
M. prasiosmus (4)
Macrotyphula fistulosa, pipklubbsvamp (2) 
Mycena aetites (4)
M. capillaris (2)
M. epipterygia, flåhätta (4)
M. fllopes sensu Lange (1)
M. renati (1)
M. vitraea (1)
M. zephirus (2)
Peziza cf. cerea, murskål (4)
P. cochlea!a (1)
Pholiota squarrosa, fjällig tofsskivling (3) 
Pluteus chrysophaeus (1)
P. salicinus, blågrå sköldskivling (3) 
Psathyrella candoUeana, vit sprödskivling (1) 
Ripartites tricholoma (3)
Russula aurata, guldkremla (3)
R. fragilis, skörkremla (3)
R. grisea, gulskivig brokkremla (4)
R. laurocerasi, marsipankremla (4)
R. mollis sensu Lange (2)
R. veternosa (4)
Schizophyllum commune, klyvblad (3) 
Tephrocybe inolens (2)
Tricholoma cf. orirubens (3)
T. rutilans, prickmusseron (4)
Tubaria furfuracea, toffelskräling (3)

komsten av Tephrocybe rancida (mjölgråskiv- 
ling) och Tricholoma myomyces, arter som man 
nästan aldrig ser i den skånska bokskogen. 
Mycket vanligare på Omberg är likaledes Lac
tarius pallidus (blekriska), L. pterosporus (for
merna från Skåne och Omberg är dessutom 
inte helt identiska), Tricholoma sulphureum 
(svavelmusseron), Russula foetens (stink- 
kremla) och Cantharellus cibarius (kantarell), 
som här mest uppträder i den storväxta, bleka 
formen.

Men det finns också negativa drag i Om
bergs bokskogsflora. Två av de skånska mull- 
bokskogarnas verkliga karaktärsarter, som all

tid förekommer — och oftast i stor myckenhet 
— vid höga basmättnader, är Mycena crocata 
(saffranshätta) och Marasmius alliaceus (stor 
lökbroskskivling). Den förstnämnda har över 
huvud inte påträffats och av den sistnämnda 
har en enda fruktkropp noterats inom prov
ytorna. Båda lever på ved- och kvistförna som 
ligger nedbäddad i humus- eller förnatäcket, 
och båda uppträder nästan bara i bokskog 
(Mycena crocata sparsamt även under alm). 
Markförhållandena på Omberg kan verka helt 
idealiska för dessa båda rikmarkssvampar, 
men av okänd anledning har de inte haft möj
lighet att breda ut sig här. Det verkar osanno-
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Tabell 3. Arter som i Sverige endast eller huvudsakligen 
uppträder i bokskog. Deras förekomst på Omberg och 
på jämförbara bokskogsjordar i Skåne har markerats 
med ( + ) sporadisk, + sparsam, + + måttlig - täml rik
lig, + + + riklig.
Table 3. Species which are exclusively or mainly con
fined to beech forest in Sweden. Their occurrence on 
Mount Omberg and in sites with comparable soils in 
Skåne is indicated by ( + ) sporadic, + sparse, + + mod
erate to rather rich, + + + rich.

Art (species) Omberg Skåne

Hygrophorus leucophaeus, 
sidenkantad vaxskivling + + ( + )

Laclarius pallidus, blekriska + + + +
Hygrophorus eburneus, 

elfenbensvaxskivling + + + + +
Russula mairei, bokkremla + + +
Collybia fuscopurpurea, 

purpurbrun nagelskivling + + + +
Laclarius blennius, grönriska + + + +
Mucidula mucida, porslinsskivling + + + +
Mutinus caninus, liten stinksvamp + +
Oudemansiella radicata, 

rotnagelskivling + + + + + +
Tricholoma sciodes, gallmusseron + +
T. ustale, bokmusseron + +
Corlinarius cinnabarinus, 

cinnoberspindelskivling ( + ) +
Russula fellea, gallkremla + + +
Coprinus picaceus, rutbläcksvamp ( + ) + +
Laclarius subduicis, sötriska + + + +
Marasmius alliaceus, 

stor lökbroskskivling ( + ) + + +
M. wynnei — +
Mycena fagelorum, bokhätta — +
M. pelianthina, falsk rättikhätta — + +
M. crocata, saffranshätta — + + +

likt att de smärre klimatskillnaderna gentemot 
t ex norra Skåne skulle vara avgörande.

Allmänt sett tycks ombergsskogen även vara 
fattigare på hättor, om man bortser från My- 
cena pura (rättikhätta), som också här finns i 
riklig mängd. Den huvudsakligen i bokskog 
uppträdande M. pelianthina (falsk rättikhätta) 
har inte alls påträffats. Den i sydsverige alle
städes närvarande M. vililis (glanshätta) upp
träder visserligen regelbundet men inte på 
långt när så rikligt. Anmärkningsvärt är att 
Clilocybe clavipes (mörk trattskivling), som inte 
är ovanlig i Östergötland och rätt allmän i 
skånsk bokskog, bara har setts med en enda 
fruktkropp. Mycket allmännare i Skåne är vi
dare de eljest mycket vanliga Tubaria furfura- 
cea (toffelskräling) och Laccaria laccata (lax- 
skivling). Oudemansiella plalyphylla (streckna-

gelskivling), som växer överallt i sydsvensk 
lövskog under en stor del av året, uppträder 
även på Omberg men här mycket sparsamt.

Mykorrhizasvampar
I de skånska bokskogarna minskar frukt- 
kroppsbildningen hos mykorrhizasvampar (el
ler antalet arter av mykorrhizasläkten) mycket 
påtagligt med stigande basmättnad i marken 
(se Tyler 1984 s 23). Vid ett marktillstånd jäm
förbart med ombergsskogarnas utgör sådana 
livsformer oftast en ringa del av det totala an
talet fruktkroppar, även om det sammanlagda 
artantalet kan vara avsevärt. På Omberg, där
emot, förekommer en mycket rikare frukt- 
kroppsbildning av mykorrhizasläktena, nästan 
jämförbar med de sura skånska råhumusjor- 
darnas. Av enskilda arter förtjänar här Russula 
mairei (bokkremla) att nämnas, en svamp som 
i Skåne nästan helt är begränsad till de sura 
jordarna men där är så mycket rikligare. Den 
uppträder med stor regelbundenhet på Om
berg, om än sällan i större antal. Oftast dyker 
dess fruktkroppar upp intill bokstammar eller 
i murknande stubbar, en miljö som kan vara 
betydligt surare än humustäcket.

Det finns även arter av mykorrhizasläkten, 
som man förväntar sig finna på Omberg, men 
som inte tycks ha funnit sig tillrätta där. Den 
i Skåne i nästan all skogsmark, inte minst bok
skog, överflödande Russula ochroleuca (skarp 
gulkremla) har inte påträffats, och den syd
svenska bokskogens vanligaste riska, Laclarius 
subduicis (sötriska) är högst sparsam. Det är 
också mycket ont om Russula nigricans (rod
nande svartkremla) jämfört med Skånes bok
skog. Möjligen bidrar den höga basmättnaden 
till dessa arters ringa andel i Ombergs bok- 
skogsflora. De har alla en viss preferens för 
surare marker. Russula ochroleuca är dock en 
allmänt sydlig art, vilket är anmärkningsvärt, 
då den minst av allt kan betecknas som speci
fik för vissa trädslag eller skogstyper.

Exklusiva bokskogsarter
Bokskog är rätt rik på svampar som inte alls 
eller tillnärmelsevis lika ofta uppträder i andra 
naturtyper. Många av dessa former har visser
ligen sin huvudutbredning nere på kontinen
ten och är sällsynta redan i sydsverige, t ex
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många Cortinarius-arter (spindelskivlingar), 
men åtskilliga andra uppträder regelbundet i 
den skånska bokskogen. Man kan räkna med 
att ungefär en femtedel av storsvampfloran i 
skånsk bokskog utgöres av sådana arter (Tyler 
1985).

I tabell 3 har förtecknats arter som i Sverige 
huvudsakligen förekommer i bokskog. Fre
kvensen av deras uppträdande på Omberg och 
i Skåne har också angivits översiktligt. Vi ser, 
att floran av ”exklusiva” bokskogssvampar 
inte är mycket fattigare på Omberg än inom 
jämförbar bokskog i Skåne trots Ombergs iso
lerade läge. Om man undantar släktet Mycerta 
(hättor) är skillnaden i artlistan rätt obetydlig 
bortsett från att frekvenserna av enskilda arter 
kan skilja sig rätt mycket. Varför de förnaned- 
brytande, ”bokspecifika” hättorna inte lyckats 
hitta till eller utvecklas på Omberg är i sig ett 
intressant problem, som knappast låter sig lö
sas utan ingående spridningsbiologiska och 
markbiologiska studier. Finns de kanske trots 
allt inom området men bildar fruktkroppar så 
sporadiskt, att de ännu inte registrerats? Den 
enda fruktkroppen av Marasmius aüiaceus, 
iakttagen under den svamprika hösten 1984, 
visar att tillfälligheter kan betyda mycket och 
lätt rubba slutsatser.

Bokskogsreservatet
En av de fyra lokalerna ligger till stor del inom 
”urskogsreservatet” vid Strand, medan de tre 
övriga enbart representerar normalt hävdad 
skogsmark. Det funnes kanske därför anled
ning att se om artsammansättningen i detta 
åldriga bokbestånd väsentligen skiljer sig från 
de övrigas.

I stort kan man säga, att skillnaderna är rätt 
små; de tongivande arterna är desamma. Men 
det är värt att notera, att broskskivlingar (totalt 
fyra), vilka huvudsakligen är ved- och bark- 
nedbrytare, endast har observerats vid Strand. 
Andra vednedbrytare, som bara setts här, of
tast vid ett tillfälle, är Hericium ramosum (ko-

ralltaggsvamp), Lenlinellus cochleatus (anis- 
doftande sågbladsskivling), Pholiota squarrosa 
(fjällig tofsskivling), Pluteus salicinus (blågrå 
sköldskivling) och Schizophyllum commune 
(klyvblad). Om tickor hade beaktats, skulle 
denna lista troligen blivit längre. Ett par säll
syntare arter av mykorrhizasläkten, Boletus lu- 
ridus (eldsopp) och Russula aurata (guld- 
kremla), förtjänar också att nämnas. Av guld- 
kremlan sågs hela 30 fruktkroppar, men bara 
vid ett enda tillfälle, kring en enda åldrig bok
stam. Denna kremla har inte påträffats vid de 
skånska undersökningarna.

Rariteter
Någon fullständig raritetslista för bokskogen 
på Omberg kan helt naturligt inte ges, men 
skulle säkerligen komma att bli lång. Åtskilliga 
arter som omnämnts i texten eller i tabell 1 —3 
får anses som mer eller mindre ovanliga i Sve
rige. Ytterligare några arter, som tillfälligt ob
serverats, förtjänar kanske att omnämnas: 
Langermannia gigantea (jätteröksvamp) (1 ex 
Alvastra 1982), Clavariadelphus pistillaris (stor 
klubbsvamp), Collybia erythropus, Cortinarius 
duramarus och Lycoperdon mammiforme (2 ex 
Alvastra 1984). Särskilt av spindelskivlingar 
och trådskivlingar torde en långvarig och in
tensiv bevakning kunna ge många ovanliga el
ler sällsynta fynd. Hela artlistan omfattar re
dan nu minst 36 former av dessa släkten, mer 
än hälften sedda vid endast ett tillfälle. Myko- 
loger i Östergötland kan kanske komplettera 
listan avsevärt?

Citerad litteratur
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Department of plant ecology, University of Lund. 
Lund.

Tyler, G. 1985: Macrofungal flora of Swedish beech 
forest related to soil organic matter and acidity 
characteristics. Forest Ecology and Management.
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Recension

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattson, M. & 
Porsne, T. 1984: Ölands och Gotlands växt
värld. En ekologisk och kulturhistorisk flora. 
336 sidor. Illustrationerna i färg. Natur och 
Kultur, Stockholm. ISBN 91-27-01319-7. Pris 
inbunden ca 198 kr.
Under de senaste tiotal åren har våra bokhan
delsdiskar försetts med ett flertal till innehåll, 
omfång och kvalitet starkt växlande alster om 
djur och växter. Ofta har det rört sig om lokalt 
präglade bilderböcker över ett antal iögonen
fallande organismer inom några av våra mest 
turisttäta landskap. Ekstam med medarbetare 
ger oss med Ölands och Gotlands växtvärld en 
välkommen omväxling i dieten, när de valt att 
på bred basis skildra vegetationen på Öster
sjöns båda största kalköar. Boken har nämli
gen ej ett traditionellt artcentrerat innehåll. 
Istället har tonvikten lagts på ekologisk och 
växtgeografisk information. Värdefulla upp
gifter om florans och vegetationens beroende 
av skilda kulturhistoriska förhållanden har 
också medtagits. Därtill har beskrivningarna 
av de enskilda arterna givits stort utrymme.

Bokens inledande tredjedel behandlar eko
logiska förhållanden och kulturhistoria (od
lingshistoria). Detta avsnitt är väl så värdefullt 
att studera som beskrivningarna av de enskilda 
arterna. Ölands och Gotlands speciella klimat 
och markförhållanden har fått en föredömligt 
koncis behandling. Florans utbredningstyper 
skildras pedagogiskt med ett antal kartor över 
mera anmärkningsvärda arters totalutbred
ning, vilket väl belyser öarnas floristiskt sett 
unika karaktär.

På ett förtjänstfullt sätt skildras sedan vege- 
tationstyperna, ofta med tonvikt på deras ut
nyttjande historiskt sett. Särskilt betonas hur 
betydelsefull den öppna och lövade ängen var 
som betesmark och för skörd av vinterfoder. 
På Öland och Gotland var de mindre arbets- 
krävande stora arealerna av kärr och kustnära 
våtängar kanske minst lika betydelsefulla i det 
gamla folkhushållet, vilket kunde ha betonats 
något starkare.

Den största delen av Ölands och Gotlands 
växtvärld ägnas åt en presentation av över 300

kärlväxtarter i text och bild. Arterna har grup
perats i vegetationstyper, vilket ger handboken 
en genomgående ekologisk vinkling. Urvalet 
av arter har gjorts med stor noggrannhet. Bara 
i ett fåtal fall kunde en art uteslutits till förmån 
för någon annan.

Illustrationerna är kvalitativt utmärkta i färg
återgivning, format och val av karakteristiska 
artindivid. Det har gynnat helhetsbilden att så 
många gräs och halvgräs medtagits, men för 
dessa arter hade det varit lämpligt att komplet
tera färgillustrationerna med svartvita detalj
teckningar. Kärlväxtnomenklaturen har mo
derniserats, vilket ger ett förtroendeingivande 
intryck. Nomenklatur, stavning och urval vad 
beträffar det fåtal mossor och lavar som 
nämns kunde ha gjorts mera stringent.

Till de fylliga textavsnitten till respektive ar
ter, som är verkligt instruktiva och roliga att 
läsa, har fogats frekvensuppgifter. Sådana är 
ju alltid svåra att formulera. Såsom allmänna 
betecknas arter med förekomst i mer än 90% av 
öarnas respektive delområden, vilket kan tyc
kas vara en alltför snäv avgränsning av denna 
frekvensklass. För ett flertal arter har en 
minsknings- eller ökningstendens markerats. 
Sådana uppgifter är mycket intressanta. Under 
tiden från 40-talets mitt och framåt har jag 
konstaterat (på Öland) att även sådana kultur- 
marksarter som Melampyrum arvense, Agro- 
stemma githago, Consolida regalis, Ballota 
nigra och Ononis repens (pukvete, klätt, riddar- 
sporre, bosyska och puktörne) fortlöpande är 
på retur utöver de arter, som i boken omnämns 
som minskande i frekvens.

På det hela taget har författarnas grepp om 
materialet genomsyrats av ett modernt synsätt, 
där det statiska har fått ge vika för det förän
derliga. Vi förändrar vår miljö i stort och smått 
så att vegetationstyper och arter decimeras el
ler helt försvinner. Hur länge till skall vi kunna 
glädja oss åt att kunna finna silverviol, stor
viol, sumpnycklar och gulyxne i öländska och 
gotländska ängar, skogar och kärr? Det är bl a 
sådana tankar som väcks när man studerar den 
ovan refererade, vackra och viktiga publikatio
nen. Erik Sjögren



Sammankomster år 1984

Botaniska föreningen i Göteborg
2 februari. Fil mag Anders Florén, Göteborg: 
Glimtar av odlade växter i Kenya.
1 mars. Intendent Björn Aldén, Göteborg: 
Svenska expeditionen till Pakistan 1983. Bil
der och kommentarer från en botanisk expe
dition till de norra delarna av landet med hu
vudsakligt syfte att samla in fröer, skott och 
plantor för hortikulturellt respektive agrikultu
rellt bruk.
28 mars. Ingenjör Jan Kuylenstierna, Fjärås: 
Om florainventeringen i Halland, särskilt 
norra delen. En rapport om läget i Kungsbacka- 
regionen, arbetsmetodik, intressanta fynd etc.
26 april. Professor Rolf Santesson, Uppsala: 
Peru-flora i allmänhet, lavar i synnerhet. Bil
der och kommentarer från tolfte regnellska ex
peditionen till Peru 1981.
24 maj. Intendenterna Magnus Neuendorf och 
Jimmy Persson, Botaniska trädgården, visade 
växthusen och berättade om det första året i de 
nya husen.
27 september. Fil kand Svante Hultengren, 
Göteborg: Från Fokstumyra till Varanger — 
bilder från en resa genom Norge sommaren 
1982.
25 oktober. Fil dr Anders Nilsson, Uppsala: 
Blommor och insekter på Madagaskar. En all
män presentation av landets natur, mänsklig 
påverkan m m. Samarrangemang med Väst
svenska Entomologklubben.
22 november. Fil dr Sven Jonasson, Göteborg: 
Tundran på andra sidan — om Alaskas tundra 
och taiga.
7 december. F d aphandlare Christian Irham- 
mar, Sjöbo: Nils Lilja. Klockare, botanist, lit

teratör. — Årsmöte: ordf intendent Lars Ar
vidsson, v ordf intendent Björn Aldén, sekr 
assistent Marie Lindström, kassaförv institu- 
tionssekr Birgit Malm.

Exkursioner
14 april. Tidig vårexkursion till Släps kyrka, 
bokskogen vid Lygnern och Färlandas ”vilda” 
påskliljor under ledning av Ingvar Nordin.
29 april. Vårexkursion med kryptogamtyngd
punkt till Rörö i Göteborgs norra skärgård 
under Lars Arvidssons ledning.
13 maj. Den tidiga lundfloran på Tjolöholms- 
halvön visades av Jan Kuylenstierna.
27 maj. Nybörjarexkursion vid Fiskebäck 
— Önnered tillsammans med Åslög Dahl.
17 juni. Exkursion till Bredfjället vid Ljungs- 
kile under ledning av Ulf Molau.
29 juni— 1 juli. Exkursion till Dalsland under 
ledning av dalslandsbotanisten Torsten Örten
blad, som förevisade rikkärr, lundvegetation, 
rasmarker på Kroppefjäll, torrängar och rika 
skogskärr vid Mjölkudden m m.
4 — 8 juli. Högsommarexkursion till sydöstra 
Skåne tillsammans med Björn Aldén, som vi
sade oss runt bland kalkkärr, torrängar och 
havsstränder.
12 augusti. Exkursion i Nordre älvs dalgång 
under ledning av Harry Andersson.
1 september. Myxomycetexkursion i Botaniska 
trädgårdens naturpark under ledning av Uno 
Eliasson.
13 oktober. Svampexkursion till Risveden till
sammans med Robert Daun och Mats Lind
qvist. I ett äldre barrskogsområde norr om
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Skäfthults gård (Östad sn) påträffades och fö
revisades ett stort antal arter, av vilka följande 
må nämnas: Cordyceps ophioglossoides, smal 
svampklubba, en violettrosa färgvariant av 7o- 
mentellopsis echinospora, samt Pleurocybella 
porrigens, grisöra. Den sistnämnda är vanlig i 
Västsverige på framför allt tallved. Också 
några intressanta lavfynd gjordes: Thelotrema 
lepadinum, havstulpanlav, på al och rönn, 
samt Parmeliella triptophylla, korallblylav, på 
lönn.
21 oktober. Mossexkursion tillsammans med 
sällskapet Mossornas Vänner. Vattenfall, barr
skog och tjärnar i nordöstra hörnet av Svarte- 
dalen, vid Västerlanda, inventerades.
21 november. Kvällsvandring i Botaniska träd
gårdens växthus tillsammans med Magnus 
Neuendorf.
Marie Lindström

Botaniska Sektionen i Uppsala
24 januari. Professor Folke Andersson, Upp
sala: Från Manchuriet till Hunan. — Till ny 
styrelse valdes: ordf Mariette Steiner, v ordf 
Karin Apelgren, sekr Karin Martinsson, v sekr 
Maria Heldt, kassör Leif Källsten, v kassör 
Eva Andersson, övriga ledamöter Anna-Lena 
Fritz och Olle Wiklander.
7februari. FD Magnus Lidén, Göteborg: Bo
taniska strövtåg i Sydspanien.
6 mars. Juan-Carlos Gumucio, Uppsala: Me
dicinalväxter hos indianerna i Nord- och Syd
amerika.
27 mars. FD Maud Wallsten, Uppsala: Flora- 
förändringar i sjön Tämnaren efter vatten- 
ståndshöjningen 1977.
8 maj. FM Mattias Iwarsson, Uppsala: Fågel- 
pollinerade växter.
18 september. Professor Bengt Jonsell, Upp
sala: Från havtornsstränder och axagkärr.
2 oktober. FK Ola Jennersten, Uppsala: S:t 
Bartélemys natur och flora.
23 oktober. FK Mikael Hedrén, Uppsala: Ca- 
rex Fulvellae-gruppen. — FK Barbro Näs
lund, Uppsala: Sumpskog i Florarnas myrom
råde.

6 november. Docent Gunnar Fridborg, Upp
sala: Växthormoner i natur och flaska — något 
för hobbyodlaren.
4 december. FD Ejvind Rosén, Uppsala: 
Ölands stora alvar — naturvård och forskning
1 en unik miljö.

Exkursioner
5 maj. Mossexkursion med Bengt Stridh.
27 maj. Tillsammans med Leif Källsten be
sökte Sektionen Hårsbäcksdalen.
17 juni. Exkursion till Hållnäshalvön med 
Bengt Jonsell. Ett par sjöar med rikkärr runt 
besöktes och man gjorde även strandhugg vid 
kusten.
2 september. Matsvampsexkursion vid Lurbo 
under Sven Nilssons ledning.
23 september. Småsvampsexkursion med Kers
tin och Lennart Holm på Uppsalaåsen.
Karin Martinsson

Botaniska sällskapet i Stockholm
2februari. Anders Delin: Projekt Hälsinglands 
flora, från observation till presentation och 
vård.
22 mars. Jorn Erik Bjorndalen: Kalktallskogar 
i Norden — ett paradis för botanister och or
kidéer.
26 april. Urban Ekstam: Flora och vegetation 
på Öland och Gotland.
11 oktober. Björn Aldén: Svenska expeditio
nen till Pakistan hösten 1983 — reseskildring 
från en botanisk-hortikulturell insamlingsresa.
29 november. Bengt Jonsell berättade om den 
revision av Krok & Almquists klassiska flora 
som han och Lena Jonsell utfört. — Till sty
relse valdes: ordf Lars-Erik Liljelund, v ordf 
Hans-Erik Wanntorp, sekr Göran Thor, skattm 
Hans-Georg Wallentinus. Övriga ledamöter 
Magdalena Agestam, Pelle Holmberg, Roger 
Lundin och Måns Ryberg.

Exkursioner
25 april. Kvällsexkursion under ledning av 
Pelle Holmberg i Ålstensparken väster om
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Stockholm. I denna vackra naturpark finns 
flera botaniska attraktioner, bl a mistel.
24 maj. Kvällsexkursion till Täby med Hans- 
Georg Wallentinus. Här beundrades Stock
holms läns enda förekomst av sumpviol ( Viola 
uliginosa) som finns inom ett nyupprättat na
turminne. Sedan bebyggelsen började tränga 
på omkring 1980 har sumpviolen gått tillbaka 
och de stora tuvor av sumpviol som fanns då 
har i stort sett försvunnit. Orsakerna till tillba
kagången kan vara plockning, grävning eller 
att växtmiljön blivit ljusare genom uthuggning 
vilket förändrat konkurrensförhållandena med 
andra arter, främst älgört (Filipendula ulma- 
ria). Besök gjordes också vid den närbelägna 
Mörtsjön samt ett f d torpställe vid Mörtsjöns 
norra del. På vägen till sumpviolen hittades 
taklosta (Bromus tectorum) på flera ställen i 
vägkanten.
1 september. Per Sigurd Lindberg ledde en 
vandring över den rekonstruerade Stockholms- 
åsen i Hagaparken vid Haga norra. Platsen har 
under några år varit en av de mest givande ru- 
deratlokalerna i stockholmstrakten. Ett stort 
antal ovanliga arter hittades. Utflykten avslu
tades på rullstensåsens fortsättning vid Brunns
vikens NV ände. På denna höjd finns det kvar 
en liten ursprungsrest av torrbacke och här 
finns bl a backsippa (Anemone pulsatilla).
5 september. Kvällsexkursion med Börje Dra
kenberg till trakterna runt Orminge och Boo. 
I den s k Helveteshålan vid Nyckelviken hitta
des bl a vippärt, buskvicker, tandrot och lund- 
bräsma (Lathyrus niger, Vicia dumetorum, 
Dentaria bulbifera, Cardamine impatiens). 
Nästa lokal var Abborrtjärn där granbräken 
och kärrbräken (Dryopteris cristata, Thelypteris 
palustris) fanns kvar på sina gamla lokaler. Vid 
avtagsvägen mot Kummelnäs på Värmdövä- 
gen besågs backvicker och monke (Vicia cas- 
subica, Jasione montana). Slutligen besöktes 
den s k wilsonska tomten i Kummelnäs, där ett 
stort antal planterade och naturaliserade väx
ter besågs, bl a skugglosta, lundskafting, gul- 
plister, rosenkronill, sjögul 1, tuja och douglas- 
gran (Bromus ramosus, Brachypodium sylvati- 
cum, Lamium galeobdolon, Coronilla varia, 
Nymphoides peltata, Thuja occidentalis, Pseu
dotsuga menziesii).
22 september. Moss- och lavexkursion till Kärs-

ön vid Drottningholm med Lars Hedenäs och 
Göran Thor. Här finns en mycket omväxlande 
natur med bl a exponerade klippor, tallhedar, 
fuktiga granskogar, eklundar och strandklip
por med en artrik moss- och lavflora.
Göran Thor

Svenska Växtgeografiska Sällskapet
Den 15 mars höll sällskapet sitt årsmöte. Ny i 
styrelsen blev undertecknad, sekreterare efter 
Ingvar Backéus. — Fred Daniels, Utrecht, Ne
derländerna, höll ett föredrag betitlat ”On the 
vegetation of southeast Greenland.” Områdets 
berggrund är prekambrisk, klimatet är lågark- 
tiskt —oceaniskt. Den mänskliga påverkan på 
vegetationen är liten. Totalt finns på Grönland 
ca 500 arter. De kan indelas i amerikanska, 
östliga (euroasiatiska), cirkumpolära, ende
miska och införda. Den zonala vegetationen i 
det sydöstra eller Angmagssalik-området är en 
dvärgrished med bl a Empetrum hermaphrodi- 
tum, Carex bigelowii och Phyllodoce caerulea 
(nordkråkbär, styvstarr och lappljung). Den är 
differentierad i vindblotte- och snölegevegeta- 
tion. På sydsluttningar med översilande vatten 
finns bl a snår av Salix glauca (ripvide). I om
råden med stagnerande vatten finns torvbil- 
dande rikkärr. I gränsen mellan videsnår och 
snölegor utbildas ofta ett lavdominerat sam
hälle med bl a Stereocaulon-arter, Cladonia 
mitis och C. degenerans.
Den 18 oktober hölls höstmötet. Föredragshål
lare den här gången var professor Jan Bark
man från den biologiska stationen i Wijster, 
Nederländerna. Titeln på föredraget var ”Re
gional variation in European Juniperus com
munis scrub”. Enen är förmodligen den busk- 
växt som har vidast utbredning i världen. I 
nordeuropas lågland bildar den ofta spontana 
bestånd. Enbuskarna här bildar ofta en förna 
rik på kalium och fosfor. I Nederländerna har 
man funnit ca 200 arter av kärlväxter i denna 
vegetationstyp; av dem var 38 nitrofila. Dess
utom fanns ca 900 svamparter. Enbuskvegeta
tionen i nordeuropa kan indelas i tre huvudas
sociationer; Dicrano-Juniperetum, Moeh- 
ringio-Juniperetum och Fragario-Junipere- 
tum. Den förstnämnda associationen är den 
vanligaste. Den finns i Nederländerna, Dan
mark, norra Tyskland och i Skåne — Blekinge.
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Arter som hör till denna association är t ex 
Empetrum nigrum, Sambucus nigra och 
Maianthemum bifolium (kråkbär, fläder och 
ekorrbär). Öland med sin kalkberggrund och 
kalkhaltiga jordmån har en för enbuskvegeta
tionen i allmänhet avvikande karaktär. Barr- 
förnan är här svagt försurande. På Öland kan 
man också finna en särskild association, Ses- 
lerio-Juniperetum. Den karakteriseras av Ses-

Svenska Botaniska Föreningen

Föreningens årsmöte hölls den 8 juli vid Birka 
folkhögskola, Ås, i anslutning till botanikda
garna i Jämtland. Vid årsmötet valdes till ny 
vice ordförande Olle Persson, efter Carl-Johan 
Clemedson som undanbett sig omval på denna 
post, och till ny ledamot av styrelsen valdes 
Ulf Swahn, efter Nils Hakelier som undanbett 
sig omval.

Styrelsen sammanträdde 1984 den 7 juli vid 
Birka folkhögskola och den 1 december i 
Stockholm. Arbetet med en ny volym av tid
skriftens generalregister pågår. Manus till år
gångarna 1967 — 76 har på styrelsens uppdrag 
sammanställts av Ove Eriksson, Umeå. De av 
styrelsen tillsatta kommittéerna för svenska 
växtnamn har fortsatt sitt arbete. Möjligheten 
att 1986 gemensamt för de olika växtgrup- 
perna publicera en förteckning över svenska 
växtnamn undersöks. Stödet till landskapsflo- 
raprojekten har fortsatt med bidrag på 4000 kr 
till det nystartade projektet i Västergötland 
och 2500 kr till projektet i Härjedalen.

Styrelsen hade under 1984 följande sam
mansättning: Nils Lundqvist ordförande,

leria caerulea och Ribes alpinum (älväxing och 
måbär). På Åland är enbuskvegetationen på
fallande lik den på Öland trots olikheterna i 
berggrunden. Några gemensamma arter är Fi- 
lipendula vulgaris, Galium boreale och Avenula 
pubescens (brudbröd, vitmåra och luddhavre).
Christian Andersson

1984

Carl-Johan Clemedson vice ordförande, Kåre 
Bremer sekreterare, Göran Lundeberg kassör, 
Thomas Karlsson redaktör och Per-Arne An
dersson, Lars Arvidsson, Roland Carlsson, 
Stefan Ericsson, Nils Hakelier, Nadja Niord- 
son samt Olle Persson övriga ledamöter.

Botanikdagarna i Storsjöbygden i Jämtland
Botanikdagarnas exkursioner utgick från 
Birka folkhögskola NV om Östersund och pla
nerades och leddes av rektor Hans Mebius 
med assistans av bl a Folke Björkbäck, Nils 
Dahlberg, Anders Lindqvist, Birgitta Lukk- 
sepp, Lars Lundborg, Nils Nilsson, Aina Pers
son och Carl-Olow Wetterhall.

Redan vid ankomsten till Birka den 7 juli 
kunde deltagarna glädja sig åt att botanisera 
bland Carex pediformis (frösöstarr) och Carex 
ornithopoda (fågelstarr) som växte ymnigt i 
skolans omedelbara närhet. Två hela exkursi- 
onsdagar, 8 och 9 juli, stod till förfogande med 
två skilda landskapstyper som mål, dels myr
markerna NÖ om Östersund, dels Storsjöbyg-



den. Deltagarna delades upp i två grupper som 
alternerade.

En dagsexkursion förde till myrarna och de 
örtrika granskogarna på kambrosiluriskt kalk
underlag i Lit och Hammerdal, där Folke 
Björkbäck var ciceron. Första anhalten var 
myrmarkerna mellan Enflon och Stensundet, 
ca 2 km Ö om Handog. På myren mellan ”öar” 
bevuxna med bl a Vaccirtium-arter och Salix 
myrsinites (glansvide) stod tuvor av Schoenus 
ferrugineus (axag) och Carex appropinquata 
(tagelstarr). Här fick deltagarna bekanta sig 
med Carex jemtlandica (jämtstarr), jämföra 
den med den närstående Carex flava (knagg- 
lestarr) och även studera hybriden Carex flava 
x jemtlandica. Carex-entusiasterna kunde lätt 
finna ytterligare arter såsom Carex capitata 
(huvudstarr), Carex diandra (trindstarr) och ur 
mattan av Carex lasiocarpa (trådstarr) stack 
här och där ”trollhuvuden” av Carex juncella 
(styltstarr) upp. Bland övriga arter noterades 
exempelvis Tofieldia pusilla (björnbrodd). 
Mera iögonenfallande var dock de många or
kidéerna, bl a Gymnadenia conopsea (brud
sporre), Dactylorhiza maculata (jungru Marie 
nycklar), D. pseudocordigera (fjällnycklar), D. 
incarnata var. cruenta (blodnycklar) och var. 
ochroleuca (vaxnycklar).

Nästa mål var den artrika granskogen på 
sluttningarna från Stensundet upp mot Niklas- 
bodarna, där delagarna vägleddes av Aina 
Persson. Strax intill vägen låg en lokal för Cyp- 
ripedium calceolus (guckusko), omfattande ett 
hundratal individ som dock alla var helt ut
blommade, så när som på ett nyutslaget friskt 
exemplar. Utmed stigen växte Polygonatum 
verticiUatum (kransrams) och där skogen slöt 
sig om stigen fanns Botrychium virginianum 
(stor låsbräken) och Cystopteris montana (fin- 
bräken). En glänta i skogen där en källa sipp
rade fram, bjöd på flera orkidéarter, bl a Dac
tylorhiza maculata ssp. fuchsii (skogsnycklar) 
och Ophrys insectifera (flugblomster). Intill 
dråget växte Gymnocarpium robertianum 
(kalkbräken) och Equisetum scirpoides (tråd- 
fräken) och i dess förlängning Eriophorum 
brachyantherum (myrull). På vägen tillbaka 
passerades bestånd av Epipactis helleborine 
(skogsknipprot). Vid Niklasbodarna blev ex- 
kursionsdeltagarna gästfritt undfägnade med 
kaffe och smörgåsar av Aina och Niklas Pers
son. Strax intill på en gammal rönn noterades
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den sällsynta svampen Lentinellus vulpinus 
(rynkmussling).

Nästa lokal var Öjeån vid Arås. 1 grästorven 
i åns eroderade strandkant växte Taraxacum 
crocodes (jämtmaskros) och utmed stranden 
bl a Hierochloe odorata (myskgräs) och Gen- 
tianella amarella (ängsgentiana). Under alarna 
fanns gott om Paxillus filamentosus (alplugg- 
skivling). På ett ställe, där vattnet sipprade ner 
mot ån från ett ovanförliggande källkärr, leta
des Carex microglochin (borststarr) fram. I 
själva kärret ovanför, där Pedicularis scep- 
trum-carolinum (kung Karls spira) stod i full 
blom, fanns Polygala amarella (rosettjungfru
lin), Epilobium davuricum (smaldunört) m fl.

Därefter var det åter dags att ge sig in i mör
kare granskog på väg mot Älgfloarna N om 
Gåxsjö, en lokal för den enligt lokalkännarna 
nyckfulla Carex laxa (slakstarr). Trots att en 
stor del av den med Carex magellanica (sump- 
starr) rikligt bevuxna myren genomströvades, 
kunde inget exemplar av Carex laxa urskiljas. 
Däremot sågs Juncus stygius (dytåg) som växte 
i stora bestånd i dyhålen och på återvägen i 
granskogen Carex disperma (spädstarr), Carex 
loliacea (repestarr) och Ranunculus lapponicus 
(lappranunkel).

En sista myr, källmyren vid Nils-Göranbo- 
darna ca 2 km OSO Sikåskälen var ett sant or
kidéparadis med främst Dactylorhiza-arter, 
bl a D. pseudocordigera (fjällnycklar). På väg 
tillbaka från myren noterades Carex media 
(taigastarr) i skogsvägens mittren, rikligt med 
Lactarius zonarioides (granriska) och utmed 
vägkanterna ett överflöd av Alchemilla (dagg
kåpor).

Den andra exkursionsdagen gick färden 
över Frösön och SV förbi Orrviken och Ovi
ken. Först besöktes Wilhelm Peterson-Bergers 
Sommarhagen på Frösön där man gjort försök 
med inplantering av Nigritella nigra (brun
kulla). Några rosetter kunde demonstreras 
men det skulle bli mera brunkulla senare un
der dagen. I skogen runt Sommarhagen fanns 
bestånd av Carex pediformis (frösöstarr). Del
tagarna hann även med ett besök i kompositö
rens forna bostad, numera museum.

Nästa anhalt var Bleksjön i Sunne 2,5 km 
SO Orrviken. Bleksjön är en delvis utdikad 
bleketjärn med typisk rikkärrsvegetation av 
bl a Schoenus ferrugineus (axag), Dactylorhi- 
za-arter och Ophrys insectifera (flugblomster).
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Saxifraga aizoides (gullbräcka) blommade 
vackert. Bland andra arter märktes Salix reti
culata (nätvide), Primula farinosa (majviva) 
och P. strida (smalviva). Åtskilliga svamparter 
påträffades i kalkblekens torrare delar, bl a 
den vita, vackert rodnande trådskivlingen Ino- 
cybe patouillardii. Utmed åker och vägkanter 
på väg tillbaka till bussen kunde många Alche- 
milla-2Lrt.tr (daggkåpor) beskådas.

Dagens huvudämne var brunkullan och den 
aktiva verksamhet som pågår för bevarandet 
av Jämtlands landskapsblomma. Sakkunnig 
ledare var Carl-Olow Wetterhall. Förr var 
brunkullan ett vanligt inslag i Storsjöbygdens 
blomsterängar, och tjocka buketter såldes på 
torget i Östersund. Den kraftiga tillbaka
gången beror dock snarare på ändrad markan
vändning än på utplockning. Minskningen av 
bete och slätter med åtföljande igenväxning 
har missgynnat brunkullan, och för ett tiotal år 
sedan startades Aktion brunkulla med inven
teringar och skötselåtgärder. Jämtland-Härje- 
dalens naturvårdsförbund har också gett ut en 
broschyr över några brunkullalokaler i Oviken 
ca 3 mil SV Östersund.

Två av dessa lokaler besöktes, vid Borgen 
och Önsta 2 respektive 6 km N om Myrviken.
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Efter lunch och promenad genom skogen och 
utmed åkerkanten nåddes en beteshage med 
enbuskage strax NO Borgen. Här fanns vac
kert blommande hagvegetation och säkert nå
got hundratal brunkullor, de flesta dock ut
blommade. Lokalen upptäcktes först i slutet 
på 1970-talet, och brunkullan tycks trivas, för
modligen gynnad av betet.

Den andra lokalen strax Ö om Önsta var för 
några år sedan nästan helt igenvuxen och 
brunkullan var på tillbakagång. Sedan 1982 
pågår skötselförsök med röjning, bete och slät
ter i provytor. Preliminära resultat tyder på att 
ett måttligt bete är gynnsamt för brunkullans 
trivsel. Mer om brunkullan finns att läsa i SBT 
76: 215-228 (1982).

Den 10 juli ordnades en halvdagsexkursion 
till Rannåsen, 2 km NÖ om Östersund, med 
bl a Anders Lindqvist som ledare. Bland spe
ciella arter som demonstrerades kan nämnas 
Poa remota (storgröe) och Ranunculus hyper- 
boreus (jordranunkel).

Föreningen framför sitt varma tack till ar
rangörerna av 1984 års botanikdagar.
Kåre Bremer, Nils Lundqvist och Nadja 
Niordson
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The vascular plant flora of the parish of Ivö, NE Scania, southernmost Sweden, has 
been investigated during 1981 — 83( — 84). The major parts of the 10,5 km2 are covered 
with deciduous (mainly beech) forest, coniferous (mainly pine) forest, arable land and 
dry grassland, only the latter being rich in species. A comparison with old data, above 
all the results of an inventory made by Olof Andersson during 1941 —44, shows that the 
flora has gone through vast changes. Many weeds have disappeared. A lot of plants 
growing in wet places, for example in calcareous fens, have also disappeared or become 
rare, because their habitats have been overgrown with trees and bushes. The vegetation 
of the dry grassland and the woodland has changed only little. A complete species list 
is presented, comprising 798 taxa, 737 of which were found during the present inven
tory. Some of the rarest are Equisetum variegatum, Botrychium malricariifolium, Bal- 
dellia ranunculoides, Festuca rubra ssp. fallax, Orchis militaris, Epipogium aphyllum, 
Consolida regalis, Camelina saliva ssp. microcarpa, Lathyrus tuberosus, Trifolium au- 
reum, Hypericum monlanum, Levisticum officinale, Cuscula epilhymum, Mentha spicata, 
Nepela calaria, Datura stramonium, Veronica opaca, Euphrasia micrantha and Crepis 
praemorsa.

Stefan Ekman. Mjölvägen 88. S-240 10 Dalby. Sweden.

I Villands härad i Skånes nordöstra hörn finns 
landskapets största och djupaste sjö, Ivösjön, 
och i denna sjö ligger Ivö, som är Skånes till 
ytan största ö.

Ivösjötrakten är en till terrängförhållandena 
brokig trakt, där den ligger på gränsen mellan 
Kristianstadsslätten och nord-Skånes urbergs
bygd, och särskilt markant är detta på Ivö, där 
vidsträckt åkermark ligger sida vid sida med 
urbergsknallen Ivö klack, som reser sig 128 
meter över Ivösjöns yta.
Det var under yngre stenålder som de första 
människorna kom till Ivö, men det är först på 
1200-talet som öns historia kommer på fast 
mark, och detta i och med att Andreas Sune
son — ärkebiskopen, politikern och lagstifta
ren — kom till Ivö och bosatte sig här. Han 
dog 1228 av vad man trodde var spetälska, 
men senare undersökningar har visat att han i 
själva verket led av svårartad ledgångsreuma
tism.

Vid medeltidens början var befolkningen — 
huvudsakligen självägande bönder och deras 
pigor och drängar - koncentrerad till två 
byar, Ivö och Hovgården; av den senare åter
står idag endast två gårdar. Under 1200-talet 
uppfördes Bäckaskogs kloster på näset mellan

Ivösjön och Oppmannasjön. På Ivö lades den 
ena gården efter den andra under Bäckaskog, 
och det dröjde inte länge förrän hela ön till
hörde klostret. Efter reformationen upphörde 
klostret och egendomen tillföll danska kronan, 
men efter Skånes försvenskning kom Bäcka
skog att tillhöra svenska kronan. En hård tid 
följde med tung arbetsplikt till Bäckaskog. 
1767 köpte bönderna sina gårdar fria, men det 
mesta av marken kunde inte köpas. 1805 verk
ställdes en delning av Ivö mellan Bäckaskog 
och Ivöborna. Östra delen av skogen i norr till
föll Bäckaskog, resten Ivö. En ända in i våra 
dagar bestående effekt av denna delning är att 
nordöstra Ivö ej tillhör Ivö socken, utan den 
socken där Bäckaskog ligger: Kiaby. Först i 
början av 1900-talet släppte Bäckaskog slutgil
tigt sitt grepp om Ivö, då de sista torparna 
slapp ifrån arbetsplikten.

1886 inträffade någonting som kom att på
verka hela trakten. Den berömde geologen 
Gerard de Geer höll på med undersökningar 
för geologiska kartbladet Bäckaskog, och vid 
Blaksudden på nordligaste Ivö upptäckte han 
då de mäktiga lagren av kaolin under den 
överliggande kalkstenen. Kalken och kaolinen 
gav upphov till en storindustri, AB Iföverken
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Tabell 1. Snabbfakta om Ivö.

Nord-sydlig utsträckning: 7,3 km
Väst-östlig utsträckning: 3,6 km
Ivös yta: 10,5 knr
Ivösjöns yta: 54 knv
Ivös högsta höjd över havet: 133,5 m
Ivösjöns höjd ö h före 1874: 7,7 m
Ivösjöns höjd ö h före 1960-talet: 6,0 m
Ivösjöns nuvarande höjd ö h: 5,8 m
Bofasta invånare 1916: 426
Bofasta invånare 1977: 165
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i Bromölla. Brytningen av kaolin påbörjades 
1887 och upphörde inte slutgiltigt förrän 1958.

Landskapsbilden
Geologi
Ivö ligger på gränsen mellan två helt olika geo
logiska områden, nämligen norra Skånes ur
bergsbygd, dit höjderna kring Ivö klack hör, 
och Kristianstadsslättens kritsystem, dit övriga 
Ivö hör.

Urberget utgörs av 1,5 miljarder år gammal 
s k vångagranit, som är rödfärgad och består 
av ungefär lika delar kvarts och fältspatmine- 
ral. Vångagraniten går i dagen kring Ivö klack 
i form av stora hällar, men lösa block finns 
spridda över hela ön. Urberget på Ivö saknar 
partier med den mer basiska grönstenen, var
för sura egenskaper dominerar. Fläskholmen, 
en liten ö belägen strax öster om Ivö, utgörs 
dock av grönsten, eller för att vara exakt, dio- 
ritskiffer.

Genom djupvittring av urberget bildades 
under kritperioden kaolin, och när havet sedan 
steg under yngre krita, ”konserverades” kao- 
linbildningarna genom att mängder med kalk 
fälldes ut, som tillsammans med skalrester bil
dade en berggrund av kalksten ovanpå kaoli- 
nen. Såväl kalkstenen, kaolinen som den pre- 
kretaceiska urbergsytan (= urbergsytan före 
kritperioden) kan studeras i kaolinbrottet vid 
Blaksudden. Som sagt stod havet högt under 
kritperioden, så Ivö klack var en ö i en trakt 
som närmast liknade en skärgård.

Under den senaste nedisningen kunde det 
översta skiktet av den förhållandevis mjuka 
kalkstenen krossas till relativt fint material. 
Den kalk som isen förde med sig blandades 
med urbergsmaterial och avsattes som morän. 
Dessutom avsattes stora mängder sediment,

glacifluvium, vilket av smältvattenströmmar 
spolades ut i havet utanför iskanten. Glaciflu- 
viet på Ivö avsattes alltså då isen var på reträtt 
och iskanten befann sig omedelbart norr om 
Ivö. Smältvattenströmmarnas (isälvarnas) ren
spolande förmåga förklarar också varför mo
rän inte i någon större omfattning förts upp 
och avsatts ovanpå urberget på Ivö klack. Ej 
heller avsattes något glacifluvium på Ivö 
klack, då denna ju låg över den dåvarande 
havsytan.

Så gott som alla jordarter på Ivö, både mo
räner och glacifluviala sediment, är svallade, 
dvs de omlagrades efter hand som Baltiska is
sjön drog sig tillbaka. Normala, osvallade mo
räner återfinns i ringa omfattning över högsta 
kustlinjen, dit ju Baltiska issjön ej nått upp.

Under Litorinatiden (för ca 7000 år sedan) 
steg havet igen, och dess översta gräns, Litori- 
nagränsen, är vackert utbildad längs öns strän
der med tydligt framträdande strandvallar. 
Eftersom Litorinahavet eroderade kalkstenen 
där sådan var befintlig, är dessa strandvallar 
ovanligt rika på finfördelad kalk, som är lätt- 
tillgänglig för växter. På grund av havets ero
sion uppstod dessutom grottor i kalkstenen. 
De välkända Ugnsmunnarna är sådana grot
tor. Platsen där Ugnsmunnarna finns är dess
utom Sveriges största naturliga blottning av 
skalgruskalksten från kritperioden.

Markanvändning

J. Witt i ”Anteckningar rörande Ivö” (ca 1870; 
opubl) skriver om Ivö:
Wår ö har tre slags jord, nämligen mark, som ej bru
kas, wändjord och ständig jord. Den mark, som ej 
brukas är vanligen bevuxen med träd, småskog eller 
större skog och betas av kreatur liksom wändjorden, 
då den ej är i bruk. Den sistnämnde hvilar någre år, 
upptages derefter och får bära potäter och råg. 
Denna jord är vanligen mager och bär 2 till 3 skör
dar, hvarefter den hvilar. Ständig åker är av alla slag, 
god, dåliga, kärraktig, styf lera, lätt lera, sand och 
mylla. Denna jord trädas vart 5 till 6 år. Dikningar 
är verkställde och kärr uttappade. Jorden besås med 
hvete och råg, korn, ärtor, hafvre, och wicker, afkast- 
ningen är mycket olika. Bruna bönor odlades också 
med fördel. Även lin och bohvete odlas. Och potäter 
sättas i mängd, särdeles å wändjord och gifva i all
mänhet god afkastning.

Jordbruket är och har alltid varit huvudnä
ringen på Ivö, även om man håller och har 
hållit sig med djur också. Med utgångspunkt



från 1929 — 30 års ekonomiska kartblad kan 
man göra en jämförelse mellan dåvarande och 
nuvarande markanvändning. Det första man 
lägger märke till är hur mycket mer åkermark 
det fanns 1930. De stora, sammanhängande 
åkerområdena i sydost utnyttjas idag liksom 
1930 som åkermark. På sydvästra delen av ön 
övergick man till att använda åkermarken som 
betesmark istället. Ett flertal åkrar på västra 
sidan jämte flera små, avsides liggande åker
bitar planterades eller såddes med skog, främst 
tall. Orsaken var att marken på västra sidan är 
särskilt sandig och stenig, och lämpade sig 
därför bättre för skogsbruk än jordbruk. Det 
bör också tilläggas att plantering av skog på 
åkermark inte var någon ny företeelse. En 
ännu äldre karta skulle avslöja större åkerare
aler än 1930. Ytterligare en del åkermark läm
nades åt sig själv att växa igen. Det är på så
dana ställen som mycket av dagens björksko
gar finns.

Som mest fanns 6,0 — 6,5 km2 åker, idag åter
står 3,0 —3,5 km2. I dessa siffror finns dock in
räknat ytor för tobaks- respektive fruktodling. 
Förr var tobaksodlingar en vanlig syn i trakten. 
Det var lönande att odla tobak, men det kräv
des också mycket arbete. I slutet av femtiotalet 
upphörde därför de sista tobaksodlingarna 
och ersattes av de betydligt mer lättskötta 
fruktodlingarna.
Sjösänkningarna. Efter missväxtåren i slutet av 
1860-talet höjdes röster för en drastisk ökning 
av åkerarealen, vilket endast skulle möjliggö
ras genom en sjösänkning. 1874 sänktes så 
Ivösjön 1,7 m och landvinningen blev 3,3 km2. 
I ett slag torrlädes de stora kärrområdena mel
lan Hovgården och Näbben, och förvandlades 
snart till åkermark. På 1960-talet verkställde 
Nymölla bruk ytterligare en sänkning av sjön, 
denna gång med knappt två decimeter.

Vegetation
Med orden bokskog, tallskog, strandskog, torr
äng och åker har man täckt större delen av Ivö. 
Ovanliga biotoper som bara finns som små 
rester är t ex extremrikkärr och andra öppna 
(icke skogsbevuxna) kärr. Vegetationstyper 
som man kanske skulle vänta sig på Ivö, men 
som ändå inte alls finns representerade är art
rika högörtängar samt utpräglade ängslövsko-
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gar. Här finns inga slåtterängar, bäckar, tjär
nar eller mossar, ej heller någon park eller 
järnväg, som ju annars brukar dra till sig myc
ket smått och gott.

Skog
Skogen på Ivö har förändrats oerhört mycket 
genom tidernas lopp. I äldre tid var mer än 
hälften av ön täckt av bokskog, och på västra 
sidan fanns skog av väldiga ekar. Under Karl 
XI :s tid höggs dessa ekar ner och förvandlades 
till skepp på varvet i Karlskrona.

1 ett tingsprotokoll från 1804 kan man läsa 
följande: ”Det är en kjänd sak att Ifö skog i 
senare tider undergått lika öde, som snart alla 
skogar här i landsorten. Den är gles och mest 
uthuggen, så att den vid ållonår icke föder 
hälften av det antal svin skatteläggningarne 
upptaga.” Ungefär 1870 beskriver J. Witt sko
gen så här:
Skogens återstod på ön är mera vacker än rik. Den 
utgöres till mesta delen av björk, kvarlefvor av bok
skogen, som fordom intog större delen av ön, finnes 
ock. Plantagerna hvilka alltmera förkofvra sig, äro 
dock en begynnelse till skogslotter och fägnesamma 
att skåda. Dessa utgöres trädesvis av furu. Af sjelf- 
sådde frön ses der och hvar högt värderade slöjdträd 
såsom ek, ask, rönn och afvenbok, som bildar lundar 
och små skogsdungar. Hylle ses vid gårdarne. Å nå
got ställe är lind, lönn, gran planterade.

Låt oss nu göra ett hopp fram till vår egen tid. 

Lövskog
Bokskogen är jämte tallskogen den vanligaste 
och mest framträdande skogstypen på Ivö. 
Den täcker stora ytor på nordöstra delen av 
ön, och är inte längre så gles som den var förr. 
Bokskog finns också vid Ugnsmunnarna samt 
här och var längs stranden till ca en km norr 
därom. Fläckvis finns dessutom små lundar av 
bok, mestadels i torr strandskog.

Nordöstra Ivös bokskog är högstammig och 
dessutom mycket vacker. Överallt är marken 
täckt av ett tjockt, gulbrunt lövtäcke. Vegeta
tionen, som har karaktär av hedbokskog, är yt
terst gles och ingenstans finns ett slutet växt
täcke. I skuggan förekommer kruståtel, lund- 
gröe och vårfryle, ibland också harsyra, blå
bär, flenört och skogssallat {Deschampsia flex- 
uosa. Poa nemoralis, Luzula pilosa, O.xalis 
acetosella, Vaccinium myrtillus, Scrophularia
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Fig 1. Topografi och berggrund. Ofärgat 0 — 25 m, 
rött 25 — 50 m, violett 50—100 m, blått över 100 m. 
Gränsen mellan krita och urberg följer i stort sett 
50-meterslinjen (krita nedanför, urberg ovanför lin
jen). Undantaget är Fläskholmen (NÖ om Ivö) som 
består av grönsten.

nodosa, Lactuca muralis). Mer sällan träffar 
man på skärmstarr, ängsfryle, vitsippa och stor 
häxört (Carex remota, Luzula multiflora, Ane
mone nemorosa, Circaea lutetiana). Urberget 
är aldrig långt under markytan, och på platser 
med tunt jordlager finns ibland torra gläntor 
med kruståtel, skogsstjärna och ängskovall 
som viktigaste arter (Deschampsia flexuosa, 
Trientalis europaea, Melampyrum pratense). 
Ibland går urberget i dagen och här finns mer

eller mindre stora hällar. Kring dessa vidtar 
blandskog med mycket tall och avenbok. (Mer 
om detta senare.)

Skogen är rikt beströdd med block, speciellt 
i östra delen. På blocken växer stensöta, träjon 
och stinknäva ( Polypodium\ vulgare, Dryopteris 
filix-mas, Geranium robertianum). Längs stigar 
och uppkörda markvägar hittar man skogs- 
narv, källarv och ärenpris, på sina ställen även 
skogsbräsma (Moehringia trinervia, Stellaria 
alsine, Veronica officinalis, Cardamine flex
uosa). Invid stigar finner man ibland också 
den ovanliga och mycket märkliga silverstar
ren (Carex leporina var. argyroglochin). På 
fläckar med lite mer näringsrik jord (mest på 
västsluttningarna) växer också lundviol och 
myska ( Viola reichenbachiana, Galium odora- 
turri).
Ett litet område i norra delen av bokskogsom
rådet avviker starkt från all övrig bokskog. Vid 
ett ytligt påseende kan den te sig likadan. Mar
ken är nämligen lika glest bevuxen som annor
städes, men växtligheten är ändå annorlunda. 
Detta är den klassiska lokalen för skogsfru 
(Epipogium aphyllum). Andra arter som sär
skiljer denna plats är kal knipprot, nästrot och 
korallrot (Epipactis phvllanthes, Neottia ni- 
dus-avis, Corallorhiza trifida). I den omgi
vande, svårtillgängliga blockmarken är vegeta
tionen än mer sparsam med ett ytterst ringa 
antal arter, däribland lundbräsma (Cardamine 
impatiens). Lundbräsman kan ibland även 
dyka upp på rotvältor.

På litorinavallen nära stranden är lövtäcket 
avsevärt tunnare. Detta tillsammans med 
högre kalkhalt och mer ljus resulterar i en an
norlunda flora. Här har fårsvingel, gökärt, vår
ärt, vitmåra, liten blåklocka, skogsfibbla och 
hagfibbla vunnit fäste (Festuca ovina, Lathyrus 
linifolius, L. vernus, Galium boreale, Campa
nula rotundifolia, Hieracium grupp Silvaticifor- 
mia, H. grupp Vulgatiformia).

Vilken är då anledningen till att denna plats 
är så annorlunda? Området har skötts precis 
som all annan omgivande bokskog, dvs samma 
ägare har låtit samma djur beta under samma 
tidsperioder. Orsakerna torde alltså vara strikt 
geologiska: Här är högre kalkhalt och förhål
landevis god grundvattenförsörjning.
Rikligare vegetation hittar man i bokskogen 
vid Ugnsmunnarna, vid stranden en knapp
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Fig 2. Skog. Ljusblått lövskog eller blandskog med 
övervägande lövträd, mörkblått barrskog eller bland
skog med övervägande barrträd

kilometer norr om färjeläget. Här finns dess
utom några arter som indikerar ängsbokskog, 
även om varken skogens utseende eller vegeta
tionen som helhet på något sätt påminner om 
en riktig sydskånsk ängsbokskog. De arterjag 
närmast syftar på är lundslok, tandrot och 
lundviol, samt även blåsippa, som här uppträ
der i sådan mängd att den färgar marken blå 
om våren (Melica unißora, Cardamine bulbi- 
fera, Viola reichenbachiana, Hepatica nobilis). 
Några andra arter som är karakteristiska för

Fig 3. Åkermark. Mörkrött åker 1984 men ej 1930, 
ljusrött åker både 1930 och 1984, gult åker 1930 men 
ej 1984. — Som åkermark har även räknats sådan 
som låg i träda större delen av tiden. Fruktträdgår
dar har inte räknats in.

denna lokal är häckvicker, gökärt, harsyra, 
flenört, gullris och skogsfibbla (Vicia sepium, 
Lathyrus linifolius, Oxalis acelosella, Scrophu- 
laria nodosa, Solidago virgaurea, Hieracium 
grupp Silvaticiformia). Bergjohannesört {Hype
ricum montanum) är platsens kanske intressan
taste växt.

Bokskogen norr om Ugnsmunnarna är 
märkbart torrare, och vegetationen här påmin
ner i stora drag om den på nordöstra Ivö.
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Några trevliga inslag i floran är berberis, berg- 
johannesört och skogsfibbla (Berberis vulgaris, 
Hypericum montanum, Hieracium grupp Silva- 
ticiformia).
Vårtbjörkskog (Betula pendula) är i huvudsak 
ett resultat av igenväxning, t ex av f d åker
mark, och finns lite här och var på ön. Några 
vanliga arter i björkskog är vårbrodd, smult
ron, skogsklöver, ängskovall, teveronika och 
ärenpris (Anthoxanthum odoratum, Fragaria 
vesca, Trifolium medium, Melampyrum pra
tense, Veronica chamaedrys, V. officinalis). 
Ställvis kan man också hitta blåsuga (Ajuga 
pyramidalis). Överhuvudtaget är det mycket 
karakteristiskt för björkskogen att den inne
håller en blandning av skogs- och ängsväxter.

Vårtbjörkskog av helt annat slag finns vid 
södra stranden rakt söderut från Kungagår- 
den. Till skillnad från annan björkskog är den 
fuktig. Den har heller aldrig varit åker. Björk
skogen är också intressant såtillvida att den är 
det enda större skogsområde på Ivö som fort
farande betas regelbundet. Busksnår av rund- 
hagtorn och stenros (Crataegus laevigata, 
Rosa canina) växer visserligen lite här och var, 
men naturligtvis i betydligt mindre omfattning 
än vad som skulle ha varit fallet om skogen 
vore obetad. Inne i buskagen hittar man ibland 
också mindre buskar som berberis, krusbär el
ler brakved (Berberis vulgaris, Ribes uva-crispa, 
Frangula alnus). Skogen hyser en ganska rik 
flora. Tuvtåtel, ormbär, tvåblad, majsmör
blomma, svalört, vitsippa, blåhallon, nejlikrot, 
jordreva och flenört är exempel på några mer 
eller mindre vanliga arter. Här finns också öns 
största bestånd av blåsuga (Deschampsia ces- 
pitosa, Paris quadrifolia, Listera ovata, Ranun
culus auricomus, R. ficaria, Anemone nemo- 
rosa, Rubus caesius, Geum urbanum, Gle- 
choma hederacea, Scrophularia nodosa, Ajuga 
pyramidalis). I skogskanten växer mängder av 
sankt Pers nycklar (Orchis mascula).

Lövblandskog med övervägande vårtbjörk 
finns också på gamla schaktmassor kring kao- 
linbrottet på Blaksudden. Mellan björkarna 
står klibbal, bok eller trädformig sälg (Alnus 
glutinosa, Fagus sylvatica, Salix caprea). Trots 
markens höga kalkinnehåll är floran fattig. 
Smultron, bergdunört, gullris, hästhov och 
skogssallat växer på torrare ställen, tvåblad, 
krypbjörnbär, brakved, jordreva, stinksyska 
och hampflockel på något fuktigare (Fragaria

vesca, Epilobium montanum, Solidago virgau- 
rea, TussUago farfara, Lactuca muralis, Listera 
ovata, Rubus sektion Corylifolii, Frangula al
nus, Glechoma hederacea, Stachys sylvatica, 
Eupatorium cannabinum).
Ekskog (Quercus robur). Vild, skogsbildande 
ek har inte förekommit på Ivö sedan 1600-ta- 
let. Visst finns det en del små lundar med 
övervägande ek, men egentlig ekskog finns 
bara som planterad på centrala och norra de
len av ön. Som all annan planterad skog nuför
tiden är den så tät att undervegetationen blir 
mycket sparsam. Växtligheten påminner om 
den i torr bokskog, fast ännu fattigare.
Strandskog. På Ivö är det mycket ovanligt med 
mot sjön öppna stränder. Istället löper lövskog 
av olika typ — här sammanfattad under nam
net ”strandskog” — som en bård runt ön. För 
den som önskar bese Ivös strandskogar rekom
menderas västra sidan. Här är skogen mest 
varierad och rikast på arter.

Huvudingredienserna i strandskogen är 
klibbal och ask (Alnus glutinosa, Fraxinus ex
celsior). På norra delen av ön finns dessutom 
inslag av gråal (Alnus incana). Söder om Sjö
torpet samt från Hovgården till Näbben på 
västra sidan av sydöstra udden förekommer 
innanför den klibbal-dominerade strandkan
ten nästan rena bestånd av alm (Ulmus gla
bra). Norr om Flötö finns också alm, dock mer 
sporadiskt. Ren vårtbjörkskog finns vid stran
den rakt söderut från Kungagården (se avsnit
tet ”björkskog”). Andra träd som ingår i 
strandskog, om än i mindre omfattning, är asp, 
knäckepil, ek, sötkörsbär och vildapel (Populus 
tremula, Salix fragilis, Quercus robur, Prunus 
avium, Malus sylvestris). Det må också nämnas 
att det är vanligt med täta snår av gråvide 
(Salix cinerea) precis i strandlinjen.

Att ge en allmän beskrivning av strandsko
gens vegetation är svårt, till följd av de varie
rande förhållandena. Åkerfräken, brännässla, 
nejlikrot och besksöta (Equisetum arvense, Ur
tica dioica, Geum urbanum, Solanum dulca
mara) är alla vanliga, speciellt i något fuktig 
strandskog. Vanlig är också blåhallon (Rubus 
caesius), särskilt NO om Flötö, där den växer 
i täta, heltäckande mattor, som gör skogen yt
terst svårframkomlig. Vid kärr är en del andra 
arter också vanliga, t ex tuvtåtel, kabbleka, älg
gräs och strätta (Deschampsia cespitosa,
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Callha palustris, Filipendula ulmaria, Angelica 
sylvestris).

Utöver dessa arter finns ju också strandsko
gens trevliga specialiteter. I lite fuktigare och 
skuggigare miljö trivs t ex tvåblad, lundskaf- 
ting och trolldruva. Dold i den djupaste skug
gan kan man på vissa ställen hitta kal knipprot 
(Listera ovata, Brachypodium sylvaticum, Ac- 
taea spicata, Epipactis phyllanthes). Berberis 
(Berberis vulgaris) ser man ganska ofta i 
strandskog; den tycks emellertid inte vara vi
dare kräsen i sitt val av miljö. I torr strandskog 
växer ofta också hårkörvel (Chaerophyllum te- 
mulum). Arten är exempelvis mycket vanlig i 
almskogen på västra sidan av sydöstra udden. 
Långt upp på östra sidan av ön är strandsko
gen ganska fuktig. Här kan man hitta rasp
björnbär och dvärghäxört tillsammans med 
släktingen stor häxört (Rubus radula, Circaea 
alpina, C. lutetiana).
Ytterligare ett trädslag, tysk lönn (Acer pseu- 
doplatanus), odlas på ett mycket litet område 
nära stranden SO Jeppsagården.

Barrskog
Gran- och tallskog är naturligtvis till största 
delen planterad eller sådd, men ett större om
råde med vild tallskog finns allra högst upp 
kring Ivö klack (se avsnittet Ivö klack).
Gran (Picea abies) finns planterad på syd
västra, västra och centrala delarna av ön. Som 
överallt annars är den odlade granskogen näs
tan helt fri från andra arter.
Planterad tall (Pinus sylvestris) täcker stora 
ytor, främst i väster och i ett brett bälte tvärs 
över öns mitt. Floran är mestadels mycket tri
vial, med arter som exempelvis vårbrodd, krus- 
tåtel, fårsvingel, vårfryle, hallon, klotpyrola, 
björkpyrola, blåbär och ängskovall (Anthox- 
anthum odoratum, Deschampsia flexuosa, Fe- 
stuca ovina, Luzula pilosa, Rubus idaeus, Py- 
rola minor, Orthilia secunda, Vaccinium myrtil- 
lus, Melampyrum pratense). Man kan dock 
ibland hitta enstaka buskar av berberis (Ber
beris vulgaris).

Vid Östergård finns självsådd tallskog som 
markant skiljer sig från annan tallskog. Van
ligtvis är marken gräsbevuxen, men här finns 
istället vida mossmattor. I floran ingår bl a 
revlummer, mattlummer (massvis), knärot,

björkpyrola, klotpyrola, grönpyrola, blåbär 
och skogsstjärna (Lycopodium annotinum, L. 
clavatum, Goodyera repens, Orthilia secunda, 
Pyrola minor, P. chlorantha, Vaccinium myrtil- 
lus, Trientalis europaea). Man skulle kunna tro 
att det rör sig om gammal tallskog, men fak
tum är att den är förhållandevis ung; de äldsta 
träden är ca 50 år, de yngsta ca 20.
Precis norr om Ljungen på östra sidan finns en 
märklig typ av barrskog, nämligen barrbland
skog med både gran och tall. Skogen är gam
mal och är ursprungligen sådd, inte planterad. 
Om man sått både gran- och tallfrö, eller om 
man bara sått gran och tallen är sjävsådd fram
går inte, men det förstnämnda verkar ju i hög
sta grad ologiskt. Hur som helst har det blivit 
riktigt fin, mossig barrskog av den. Den var till 
för några år sedan ganska fuktig, men har på 
senare tiden torkat betänkligt. En stor del av 
den omkringliggande skogen har nämligen av
verkats, och solens strålar når nu in där det 
tidigare var skugga. Förutom många av de 
vanliga tallskogsarterna märks även knärot, 
tallört, skogssallat och styvfibbla (Goodyera 
repens, Monotropa hypopitys, Lactuca muralis, 
Hieracium grupp Tridentata). För några år se
dan fanns här också kråkbär och skogskovall, 
men de har inte visat sig på sistone (Empetrum 
nigrum, Melampyrum sylvaticum).
Några andra barrträd som odlas på Ivö är sil
vergran, som man ganska nyligen börjat plan
tera, europeisk lärk, japansk lärk, sibirisk lärk 
och hybridlärk. Jag vet inte om den sist
nämnda är avsiktligt planterad eller om den 
bara råkat komma med i planteringar med ja
pansk lärk. (Abies alba, Larix decidua, L. 
kaempferi, L. sibirica, L. x eurolepis = L. de
cidua x kaempferi.)

Gräsmark
Torrängar och hedar
På flera ställen utmed öns västra sida, samt på 
stora delar av Söndre mark finns torrängar, 
som oftast är betade, och som företrädesvis 
har fårsvingel (Festuca ovina) som domine
rande gräs. Fårsvingeltorrängarna hyser en 
artrik flora, och en lista bara över de karakte
ristiska arterna skulle täcka ett sextiotal namn.

Vanliga buskar på dessa ängar är en, trubb-
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Fig 4. Översiktskarta. Den nord-sydliga linjen mellan kolumnerna C och D överensstämmer med linjen 14 
12, och den väst-östliga linjen i övre kanten av raden A överensstämmer med linjen 62 25 på topografiska 
kartan 3E Karlshamn SV. — Rutnätet definierar det system för lokalangivelser som används i artlistan. 
Exempel: kyrkan ligger i ruta 119. - Två ofta nämnda platser, vars lägen ej framgår av kartan, är Ugns- 
munnarna (ligger i Cl I/CI2) och färjeläget (ligger i BI5). - Särtryck ur topografiska kartan 3E Karlshamn 
SV (ed 2, 1976) från Lantmäteriet. Medgivande 85.0067. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Statens 
lantmäteriverk 1985-03-15.
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hagtorn, stenros, äppelros och luddros (Juni- 
perus communis, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, R. rubiginosa, R. sherardii). Bland gra- 
miniderna märks, förutom fårsvingel, vår
brodd, rödven, rödsvingel och knippfryle 
(Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, 
Festuca rubra ssp. rubra, Luzula campestris). 
Några av de allra vanligaste örterna är vårarv, 
knölsmörblomma, nagelört, gul fetknopp, 
puktörne, gullusern, humlelusern, jordklöver, 
backtimjan, gulmåra, liten blåklocka, röllika, 
sandmaskros och gråfibbla (Cerastium semide- 
candrum, Ranunculus bulbosus, Erophila verna, 
Sedum acre, Ononis repens, Medicago falcata, 
M. lupulina, Trifolium campestre, Thymus ser- 
pyllum, Galium verum, Campanula rotundifo- 
lia, Achillea millefolium, Taraxacum grupp 
Erythrosperma, Flieracium pilosella). På några 
ängar är även dvärgserradella (Ornithopus per- 
pusillus) rikt förekommande. En av de trevli
gaste fårsvingeltorrängarna är belägen på 
Söndre mark, ca 700 m VSV om Kungagården. 
Här kan man studera strandlosta, berberis, 
luddfingerört och jordtistel bland mycket an
nat (Bromus hordeaceus spp. thominii, Berberis 
vulgaris, Potentilla heptaphylla, Cirsium 
acaule). På Söndre mark kan man också hitta 
småfingerört (Potentilla tabernaemontani).

Bland fårsvingeltorrängarna finns sådana 
som tidigare varit åker och sådana som aldrig 
varit åker eller som varit åker för mycket länge 
sedan. Det skulle ju vara av intresse om man 
kunde finna en tydlig och genomgående skill
nad, men det enda man kan säga är att dvärg
serradella (Ornithopus perpusillus) föredrar 
gammal åkermark, medan blekarv (Stellaria 
pallida) undviker sådan. Den förstnämnda sy
nes emellertid vara insådd tillsammans med 
hårdsvingel (Festuca trachyphylla), och har 
alltså inte valt sin biotop självmant. Det finns 
flera andra arter som man skulle kunna vänta 
sig föredra den ena eller andra typen av tor
räng, men dessa har alla så få lokaler, att man 
inte kan dra någon säker slutsats. Man tvingas 
konstatera att några skillnader egentligen inte 
längre existerar.
En obetad torräng, som för övrigt är en f d 
åker, finns nära västra stranden 600 m SV om 
Bokehem. Eftersom den inte betas har vissa 
bitar vuxit igen, och upptas uteslutande av 
knylhavre (Arrhenatherum elatius). Ängen är

dock mycket torr och det är därför den inte är 
helt igenvuxen. I den del som domineras av 
får- och rödsvingel (Festuca ovina, F. rubra 
ssp. rubra) växer mängder av gullklöver och 
dvärgserradella (Trifolium aureum, Ornithopus 
perpusillus). Detta är också en av Skånes få 
kvarvarande lokaler för rutlåsbräken (Botry- 
chium matricariifolium). Även släktingen lås- 
bräken (B. lunaria) finns här.
Sandig, torr mark med övervägande borsttåtel 
(Corynephorus canescens) finns här och var på 
ön. De täcker i regel små ytor och finns in
sprängda i annan vegetation. Alla på Ivö före
kommande borsttåtelhedar är obetade. Den 
största täcker knappt 1000 m2 och ligger på 
samma lilla äng som rutlåsbräken växer på. 
Samma vegetationstyp finns också vid och 
nära stranden rakt västerut från Ivö klacks 
topp. Förutom borsttåtel är sandkrassing 
(Teesdalia nudicaulis) och gråfibbla (Fliera
cium pilosella) karaktärsarter, men man hittar 
alltid några av vårtåtel, rödsyra, harklöver, 
blåmunkar, spenslig ullört och hedblomster 
(Aira praecox, Rumex acelosella ssp. tenuifo- 
lius, Trifolium arvense, Jasione montana, Fi- 
lago minima, Flelichrysum arenarium).

Kärr
Öppna, icke skogsbevuxna kärr är mycket 
ovanliga på Ivö. Här följer en redogörelse för 
de få som finns (kvar).

Vid stranden ca en halv kilometer NO om 
Flötö finns ett kärr som bäst karakteriseras 
som ett ”medelrikkärr”. Klibbal och gråvide 
hålls tillbaka någorlunda genom betning, men 
små buskar som krypvide, bindvide och pors 
trotsar (Ainus glutinosa, Salix cinerea, S. re
pens, S. aurita, Myrica gale). Här kan man 
också hitta darrgräs, plattsäv, slankstarr, liten 
ärtstarr, hirsstarr, myrtåg, ängsnycklar, slåtter- 
blomma, tätört, sumpmåra och småvänderot 
(Briza media, Blysmus compressus, Carex 
flacca, C. oederi ssp. pulchella, C. panicea, Jun- 
cus alpinus ssp. nodulosus, Dactylorhiza incar- 
nata var. incarnata, Parnassia palustris, Pin- 
guicula vulgaris, Galium uliginosum, Valeriana 
dioica). På tuvor som höjer sig över fuktighe
ten finner man kattfot (Antennaria dioica).

Flötö utgörs delvis av kärr, även om dessa 
håller på att växa igen totalt. Denna lilla udde 
består av näringsfattig sand, som blivit ordent
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ligt urlakad av regn och sjövatten. Det mest 
talande beviset för detta är att här år 1979 
fanns ett exemplar av rosling (Andromeda po- 
lifolia) \ En markväg går ut på Flötö och precis 
där denna slutar finns den minst fattiga floran. 
Här finns bl a brunven, knägräs, tagelsäv, liten 
ärtstarr, knapptåg, myrtåg, jolster och ljung 
(Agrostis canina, Danthonia decumbens, Eleo- 
charis quinqueflora, Carex oederi ssp. pul- 
chella, Juncus conglomeratus, J. alpinus ssp. 
nodulosus, Salix pentandra, Calluna vulgaris). 
Längre ut på Flötö finns ett mycket artfattigt 
kärr med i stort sett bara blåtåtel, bindvide och 
pors (Molinia caerulea, Salix aurita, Myrica 
gale).

Precis NO om kyrkan finns ett rikkärr, en av 
Ivös intressantaste platser. De kvarvarande 50 
kvadratmetrarna är bara en liten rest av det 
kärr som fanns förr, då här bl a växte honungs- 
blomster och gulyxne (Herminium monorchis, 
Liparis loeselii). Dessa arter finns tyvärr inte 
kvar, men floran omfattar ändå flera intres
santa arter: kärrfräken, kärrsälting, darrgräs, 
plattsäv, loppstarr, hundstarr, slankstarr, hirs- 
starr, ryltåg, ängsnycklar, kärrknipprot, två
blad, knutnarv, slåtterblomma, blodrot, vild
lin, tätört, småvänderot och klasefibbla (Equi- 
setum palustre, Triglochin palustris. Briza me
dia., Blysmus eompressus, Carex pulicaris, C. 
nigra, C.flacca, C. panicea, Juncus articulatus, 
Dactylorhiza incarnata var. incarnata, Epipac- 
tis palustris, Listera ovata, Sagina nodosa, Par- 
nassia palustris, Potentilla erecta, Linum cat- 
harticum, Pinguicula vulgaris, Valeriana dioica, 
Crepis praemorsa). 1 ett fuktigare parti i kärrets 
periferi står agnsäv och blåsäv (Eleocharis 
uniglumis ssp. uniglumis, Scirpus tabernaemon- 
tani). Älggräs (Filipendula ulmaria) och några 
andra högvuxna arter håller sig i bakgrunden, 
parata att invadera så fort betestrycket mins
kar. Inget ont som inte också för något gott 
med sig: Tillsammans med älggräset står mad- 
rör (Calamagrostis stricta), en art på reträtt i 
Skåne. Även diverse dunört-arter frodas; här 
finns rosendunört, luddunört, amerikansk dun
ört, grendunört och kärrdunört (EpUobium 
hirsutum, E. parviflorum, E. ciliatum ssp. cilia- 
tum, E. roseum, E. palustre). Detta bäddar na
turligtvis för hybridbildning. Hittills har jag 
hittat amerikansk dunört x grendunört, ludd- 
dunört x grendunört och kärrdunört x ludd- 
dunört.

På östra sidan av Kyrkvikens inre finns öns 
enda kärr som ligger utanför bården av strand
skog. Kärret är i huvudsak uppbyggt av döda 
och levande tuvor av bunkestarr (Carex data) 
och är mycket djupt. Här växer slokstarr, blås- 
starr, kråkklöver, kärrsilja och sprängört (Ca
rex pseudocyperus, C. vesicaria, Potentilla pa
lustris, Peucedanum palustre, Cicuta virosa). I 
sänkor hittar man dessutom dvärgigelknopp, 
gräsnate och vattenbläddra (Sparganium mini
mum, Potamogeton gramineus, Utricularia vul
garis).

Ytterligare ett kärr finns i kaolinbrottet; se 
avsnittet om detta.

Stränder
Ivösjön vilar på kalkberggrund, men är defi
nitivt inte någon eutrof sjö. Av nedanstående 
beskrivning drar man snabbt slutsatsen att det 
överhuvudtaget är omöjligt att sätta etiketten 
”eutrof’ eller ”oligotrof’ på Ivösjön. Holjeån, 
sjöns största tillflöde, rinner upp långt in i ur
bergsbygderna, och påverkar sjön med sitt fat
tiga vatten. I det inre av vikar och andra ställen 
med svagare strömmar och mindre omrörning 
får dock vattnet stå kvar så pass länge att det 
hinner ta upp en hel del näring. Detta är som 
jag ser det förklaringen till att notblomster och 
strandpryl kan växa sida vid sida med spräng
ört och vattenmärke.

Fängs större delen av ön dominerar en 
ganska trivial Strandflora med arter som 
svärdslilja, älggräs, fackelblomster, videört, 
frossört, strandklo, åkermynta, vattenmåra och 
hampflockel innanför strandkanten, och sjö- 
fräken, vass, knappsäv, sjösäv, bunkestarr och 
vasstarr med fotterna i vattnet (Iris pseudaco- 
rus, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, 
Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, 
Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Galium 
palustre, Eupatorium cannabinum, Equisetum 
fluviatile, Phragmites australis, Eleocharis pa
lustris, Scirpus lacustris, Carex data, C. acuta). 
Annorlunda är då vegetationen i det inre av 
Kyrkviken. Här kan man se blomvass, grov- 
nate, nålsäv, sprängört och med lite tur sylört 
(Butomus umbeUatus, Potamogeton lucens, 
Eleocharis acicularis, Cicuta virosa, Subularia 
aquatica).

De allra intressantaste strandpartierna hittar 
man rakt söderut från Kungagården. Här sak
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nas vass eller annan förkvävande vegetation. 
Björkskogen innanför stranden är betesmark, 
och djuren bidrar till att buskage i strandkan
ten hålls tillbaka. På sina ställen finns i strand
kanten högvuxna arter som stor igelknopp, 
igelknopp, madrör, rörflen, pors och vatten
märke (Sparganium erectum, S. emersum, 
Calamagrostis stricta, Phalaris arundinacea, 
Myrica gale, Sium latifolium). På mer eller 
mindre grunt vatten växer knappsäv, agnsäv, 
flaskstarr, strandranunkel, spikblad, vatten
klöver och sumpförgätmigej (Eleocharis pa
lustris ssp. vulgaris, E. uniglumis, Carex rost- 
rata, Ranunculus reptans, Hydrocotyle vulgaris, 
Menyanthes trifoliata, Myosotis laxa ssp. caes- 
pitosa). Tillsammans med dessa blommar varje 
år flocksvalting (Baldellia ranunculoides) i 
mängd. På flera ställen är bottnen klädd med 
små rosetter av strandpryl och notblomster 
(Littorella uniflora, Lobelia dortmanna). Även 
sylört (Subularia aquatica) står att finna här. 
Långskottvegetationen är mycket fattig och 
består endast i några enstaka exemplar av vat
tenpest, gräsnate, ålnate och vattenpilört (Elo- 
dea canadensis, Potamogeton gramineus, P. 
perfoliatus, Polygonum amphibium).

Åkermark m m
En genomsnittlig åker på Ivö har en ganska 
bred, obesprutad marginal längs kanten, och 
här frodas förstås en mängd ogräs. Några ex
empel på sådana man kan träffa på är åker- 
kösa, italienskt rajgräs, renlosta, kornvallmo, 
jungfrukam, sminkrot och åkerrödtoppa 
(Apera spica-venti, Lolium multiflorum, Bromus 
arvensis, Papaver rhoeas, Aphanes arvensis, 
Lithospermum arvense, Odontites verna). Ett 
intressant exempel på motsatsen — till alla 
bönders stora glädje — är flyghavre (Avena 
fatua), som inte visat sig på Ivö på nära två 
decennier.

En annan, närbesläktad miljö är fruktträd
gården. Fruktträdgårdarna besprutas hårt och 
är därför utomordentligt artfattiga. Intressant 
är dock att notera att skär kattost (Malva neg- 
lecta) tycks trivas i denna miljö.

Med några års mellanrum kalkar bönderna 
sina åkrar. Från t ex Karpalunds lokalförening 
i Kristianstad köper man då s k slamkalk, som 
man sedan lägger i en hög på någon lämplig

plats i väntan på den rätta tidpunkten att 
kalka. Under de få månader som högarna lig
ger här gror frön som råkat följa med. Adven- 
tivfloran på slamkalkhögarna består av röd- 
målla, blåmålla, svinmålla, spjutmålla och 
vägmålla (Chenopodium rubrum, C. glaucum, 
C. album, Atriplex prostrata, A. patula). Detta 
är ett värdefullt tillskott till öns flora; blåmålla 
växer bara på slamkalk, medan röd- och spjut
målla bara finns på vardera en lokal förutom 
på slamkalken.

Övriga växtmiljöer
Kaolinbrottet
Om skogsfrun är Ivös symbol nummer ett, så 
är väl kaolinbrottet nummer två. Fram till slu
tet av femtiotalet tog man kaolin och kalk här, 
och lämnade sedan efter sig denna gigantiska 
vita gryta, som har dragit till sig så många geo
loger och botanister.

Nere i kaolinbrottet råder extrema förhål
landen. En molnfri dag fungerar den vita om
givningen som en jättelik parabol; ljus och 
värme reflekteras och koncentreras nere i hå
let. En effekt av detta är att växterna här har 
en onormalt kort blomningsperiod.

Fältskiktet är överallt glest, dock jämförel
sevis tätare på de fuktigare bitarna. Buskar och 
träd står heller inte tätt. De få som finns är 
mest svartvide eller vårtbjörk (Salix myrsinifo- 
lia, Betula pendula). Klibbal (Ainus glutinosa) 
Finns det gott om i kaolinbrottets utkanter. En 
stor del av kaolinbrottets botten är blöt, och i 
den våta leran trivs kärrfräken, smalfräken, 
kärrsälting, torvtåg, gräsull, ängsnycklar och 
kärrknipprot (Equisetum palustre, E. variega- 
tum, Triglochin palustris, Juncus alpinus ssp. al- 
pinus, Eriophorum latifolium, Dactylorhiza in- 
carnata var. incarnata, Epipactis palustris). 
Den allra våtaste zonen kring ”Gröna sjön” 
(= den del av kaolinbrottet som är vattenfylld) 
är dock bevuxen med tät och kvävande vass 
(Phragmites australis). Sparsamt förekom
mande på mindre fuktiga platser är t ex berg- 
gröe, slankstarr, syltåg, johannesnycklar, vild
lin och spåtistel (Poa compressa, Carex flacca, 
Juncus tenuis, Orchis militaris, Linum catharti- 
cum, Carlina vulgaris). På en undanskymd 
plats i östra delen av kaolinbrottet står ett ex
emplar av klådris (Myricaria germanica), som
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är en planterad stickling av en ursprunglig, 
spontant förekommande buske.

I kaolinbrottets sydvästra del finns en liten 
platå som ligger ungefär tre meter högre än 
bottnen. På denna platå ligger ett litet källkärr, 
från vilket en rännil rinner ner och bevattnar 
en stor del av kaolinbrottets botten. I detta 
kärr finns smalfräken, slankstarr och kärr- 
knipprot (Equisetum variegatum, Carex flacca, 
Epipactis palustris), medan skavfräken och 
kvastfibbla växer på torr mark runt kärret 
(Equisetum hyemale, Hieracium grupp Stiptole- 
pidea).

Kring vägen som går längs södra kanten må 
nämnas sandtrav, vildlin, grusviva och grå 
ögontröst (Arabis arenosa, Linum catharticum, 
Andosace septentrionalis, Euphrasia nemo- 
rosa). På ängen precis öster om kaolinbrottet 
är backdunört och kvastfibbla av särskilt in
tresse (Epilobium collinum, Hieracium grupp 
Stiptolepidea).

Lertag på Näbben
På Näbben finns ett gammalt lertag där man 
tidigare tog röd lera. Denna transporterades 
sedan — precis som kaolinen från Blaksudden 
— till Iföverken i Bromölla. Lertaget är grunt, 
förmodligen bara någon meter djupt, och är 
numera helt vattenfyllt. Längs stränderna 
växer vass och säv (Phragmites australis, Scir- 
pus lacustris) i täta bestånd, här och var också 
stor igelknopp och slokstarr (Sparganium erec- 
tum, Carex pseudocyperus). Nära stränderna 
kan man på ställen med glesare vass hitta vat
tenväxter som korsandmat, dyblad, vatten
blink och vattenbläddra (Lemna trisulca, Hyd- 
rocharis morsus-ranae, Hottonia palustris, Ut- 
ricularia vulgaris).

Ivö klack
För inte ens ett sekel sedan var Ivö klack en 
jättelik naken klippa. Så upphörde fårbet
ningen, sedan mulbetningen, och så var igen- 
växningen ett faktum. Man vill gärna tro att en 
så karg miljö inte växer igen, men det gör den 
sannerligen. Öppen hällmark finns nu bara 
fläckvis där berget lutar starkt och är fritt från 
större sprickor. Från dessa hällar har man en 
magnifik utsikt; Ivösjöbygden breder ut sig 
som en karta under en. Vegetationen på häl
larna är inte lika magnifik. Direkt på hällarna

förmår i stort sett bara kruståtel och ljung 
(Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris) att 
klamra sig fast. I mindre skrevor sitter sten- 
söta, bergven och rödsyra (Polypodium vulgare, 
Agrostis vinealis, Rumex acetoseUa ssp. tenui- 
folius).
Hur ser då de igenvuxna områdena ut? Högst 
upp på höjderna är marken relativt flack, och 
här dominerar mest blandskog med tall, vårt
björk, bok och avenbok (Pinus sylvestris, Be
tula pendula, Fagus sylvatica, Carpinus betu- 
lus). Avenbok växer dessutom tillsammans 
med bok som en bård kring hällmarkerna. 
Markvegetationen i blandskogen består också 
till stor del av kruståtel, men här finns dess
utom blåbär och lingon ( Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea). På ställen där lövträd domine
rar tillkommer arter som örnbräken, skogs
stjärna och ängskovall (Pteridium aquilinum, 
Trientalis europaea, Melampyrum pratense).

På sluttningarna finns gott om stora skrevor 
och här står tätt med en (Juniperus communis), 
så tätt att vegetationen på vissa ställen förtjä
nar benämningen skog. Det är mellan dessa 
dungar av en som de öppna hällarna ligger.

Småöarna
Inom Ivö socken och inom den på Ivö belägna 
delen av Kiaby socken ligger några betydligt 
mindre öar. Nordväst om Ivö ligger den 
största, Stora Danmark, vars största längd är 
100 meter. Ön, som är uppbyggd av grus, är 
bevuxen med gles vårtbjörkskog och med klibb- 
al längs stranden (Betula pendula, Ainus glu- 
tinosa). Största ytan upptas av ett enda stort 
hallonsnår (Rubus idaeus). Vegetationen är 
överhuvudtaget ytterst trivial.

Ingridsskär ligger söder om Ivö, har en 
största längd av 90 meter och är uppbyggd av 
grus och stenblock. Den höjer sig endast nå
gon enstaka decimeter över sjöns yta, och är 
följaktligen täckt med täta snår av klibbal, grå
vide och brakved (Ainus glutinosa, Salix cine
rea, Frangula alnus). Trevligare är då att no
tera att Ingridsskär utgör en mycket skyddad 
lokal för flocksvalting (Baldellia ranunculoi- 
des).

Helt nära Ingridsskär ligger Korporen. Den 
förtjänar knappast benämningen ”ö” och jag 
har heller inte undersökt dess flora.
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Nordost om Ivö ligger Fläskholmen (största 
längd 50 m), som är unik såtillvida att det är 
den enda grönstenslokalen inom hela det in
venterade området. På den lilla ytan trängs ett 
flertal träd- och buskarter, men de viktigaste är 
tall och asp (Pinus sylvestris, Populus tremula). 
Karaktärsväxt för Fläskholmen är kärleksör
ten (Sedum telephium ssp. maximum), som trivs 
i de solvarma bergsprickorna. Det intressan
taste inslaget i floran är backdunört (Epilobium 
collinum), som växer i ett fåtal exemplar i jord- 
fyllda sprickor.

Föregångare
De tidigaste uppgifterna om Ivös kärlväxtflora 
hittar man i Elias Fries’ Flora Scanica från 
1835. Här nämns bland annat hybriden mellan 
gaffelbräken och svartbräken (dock inte för- 
äldraarternal), nattglim, backvicker, glans- 
näva, bergjohannesört, blåsuga, kalvnos och 
ulltistel (Asplenium septentrionale x trichoma- 
nes, Silene noctiflora, Vicia cassubica, Gera
nium lucidum, Hypericum montanum, Ajuga 
pyramidalis, Misopates orontium, Onopordum 
acanthium). I två andra skånska 1800-talsflo- 
ror, Lilja (1838, 1870) och Areschoug (1866, 
1881) citeras många av Fries’ uppgifter. Dess
utom nämner Lilja för första gången hundrova 
och fältnocka (Bryonia alba, Senecio integrifo- 
lius), medan Areschoug tar upp berberis och 
gullklöver (Berberis vulgaris, Trifolium au- 
reum).

Man får sedan gå framåt i tiden till 1920- 
och 30-talen, då Thorvald Lange, John Kin- 
nander, Henning Nilsson, Olof J. Hasslow och 
Nils Sylvén gjorde en del anmärkningsvärda 
fynd. Lange hittade exempelvis gulyxne och 
sumpgentiana, Kinnander huvudtåg, ljung- 
och klöversnärja, Nilsson torvtåg, myrtåg, 
grusnejlika och korndådra, Hasslow sylnarv 
och lökgamander, och slutligen Sylvén back
dunört och klotullört (Liparis loeselii, Gentia- 
nella uliginosa, Juncus capitatus, Cuscuta epi- 
thymum ssp. epithymum och ssp. trifolii, Juncus 
alpinus ssp. alpinus och ssp. nodulosus, Gyp- 
sophila muralis, Neslia paniculata, Sagina su- 
bulata, Teucrium scordium, Epilobium collinum, 
Filago vulgaris). Av dessa är det bara ljung- 
snärja, torvtåg, myrtåg och backdunört som 
lever kvar idag.

Gunnar Norrman, konstnär och botanist, 
undersökte Ivö under året 1938. Bl a lämnade 
Norrman en detaljerad redovisning för områ
det kring skogsfrulokalen (se Norrman 1939), 
där han bland mycket annat fann lundstarr, 
nästrot, skogsbräsma, lundbräsma och kal tall
ört. Han gjorde även en del andra intressanta 
fynd: ekorrsvingel, honungsblomster, stor- 
sileshår, och framför allt klådris (Carex mon- 
tana, Neottia nidus-avis, Cardamine flexuosa,
C. impatiens, Monotropa hypophegea, Vulpia 
bromoides, Herminium monorchis, Drosera 
anglica, Myricaria germanica).

Den som betytt mest för kännedomen om 
floran på Ivö är lektor Olof Andersson. Som 
ett led i Skånes flora-inventeringen granskade 
Andersson ett antal socknar i östra och nord
östra Skåne, däribland Ivö, där han var verk
sam under åren 1941 -44. Han gjorde ca 120 
nyfynd, exkluderande fynd av de 280 arter 
som förmodades vara allmänna och därför ej 
registrerats i skåneflorans arkiv. Det verkliga 
antalet nyfynd torde alltså vara högre. Olof 
Andersson inventerade en ö som såg annor
lunda ut än nutidens, och han kunde inkassera 
ett flertal intressanta växter som han är ensam 
om att ha sett: brunag, vippstarr, knagglestarr, 
brunstarr, gaffelglim, åkerranunkel, grådådra, 
revig blodrot, sandviol, majviva, dvärgarun, 
hjärtstilla, bolmört, vattenveronika och klubb- 
fibbla. Några andra fina fynd är näbbstarr, 
ängsstarr, klätt, sandnörel och rosettjungfru
lin, men dessa arter har även noterats av andra 
personer (Rhynchospora fusca, Carex panicu
lata, C. flava, C. acutiformis, Silene dichotoma, 
Ranunculus arvensis, Alyssum alyssoides, Po- 
tentilla anglica, Viola rupestris, Primula fari- 
nosa, Centaurium erythraea, Leonurus car- 
diaca, Hyoscyamus niger, Veronica anagalUs- 
aquatica, Arnoseris minima, Carex lepido- 
carpa, C. hostiana, Agrostemma githago, Mi- 
nuartia viscosa, Polygala amarella).

Fil dr C. C. Hammarlund gjorde under fem
tio- och början av sextiotalet en rad fina fynd: 
klotgräs, rosenlök, sjöranunkel, ungersk vic- 
ker, dvärghäxört, bäckmärke, fodervallört, 
kungsmynta, grönmynta, kalvnos och åker- 
madd (Pilularia globulifera, Album carinatum, 
Ranunculus lingua, Vicia pannonica ssp. pan- 
nonica, Circaea alpina. Beruh erecta, Symphy
tum asperum, Origanum vulgare, Mentha spi- 
cata, Misopates orontium, Sherardia arvensis).



144 Stefan Ekman SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985)

Tabell 2. Vilda, förvildade eller naturaliserade kärlväxtarter som ej återfunnits. Observera att växterna inte 
i första hand har grupperats efter den biotop de brukar växa i, utan efter den biotop de förekommit i på lvö.

Ogräs, alla kategorier
Agrostemma githago, klätt
Alyssum alvssoides, grådådra
Arnoseris minima, klubbfibbla
Avena falua, flyghavre
Cuscuta epithymum ssp. trifolii, klöversnärja
Gypsophila muralis, grusnejlika
Hyoscyamus niger, bolmört
Leonurus cardiaca, hjärtstilla
Minuartia viscosa, sandnörel
Misopates orontium, kalvnos
Neslia paniculata, korndådra
Sherardia arvensis, åkermadd
Silene dichotoma, gaffelglim
S. noctiflora, nattglim
Symphytum asperum, fodervallört

Rikkärrs- och kalkfuktängsväxter
Carex diandra, trindstarr
C. flava, knagglestarr 
C. hostiana, ängsstarr 
C. lepidocarpa, näbbstarr
C. paniculata, vippstarr
Herminium monorchis, honungsblomster 
Liparis loeselii, gulyxne 
Polygala amarella, rosettjungfrulin 
Primula farinosa, majviva

Vatten-, strand- och strandkärrsväxter
Berula erecta, bäckmärke 
Carex acutiformis, brunstarr 
Drosera anglica, storsileshår
D. intermedia, småsileshår 
Gentianella uliginosa, sumpgentiana 
Juncus capitatus, huvudtåg 
Mvriophyllum spicatum, axslinga 
Pilularia glohulifera, klotgräs

Potamogeton praelongus, långnate 
Radiola linoides, dvärglin 
Ranunculus lingua, sjöranunkel 
Rhynchospara fusca, brunag 
Teucrium scordium, lökgamander 
Veronica anagaUis-aquatica, vattenveronika

Växter på torrängar och hedar
Centaurium erythraea, flockarun 
Cerastium glutinosum, klibbarv 
Senecio integrifolius, fältnocka 
Viola rupestris, sandviol 
Vulpia hromoides, ekorrsvingel

Skogsväxter, alla kategorier
Carex montana, lundstarr
Geranium lucidum, glansnäva
Monotropa hvpophegea, kal tallört
Pyrola rolundifolia ssp. rotundifotia, vitpyrola
Vicia cassubica, backvicker

Övriga
Allium carinatum, rosenlök
Asplenium septentrionale x trichomanes, gaffelbrä- 

ken x svartbräken 
Brvonia alba, hundrova 
Filago vulgaris, klotullört 
Lathyrus palustris, kärrvial 
Ornithogalum nutans, aftonstjärna 
Potenlilla anglica, revig blodrot 
Ranunculus arvensis, åkerranunkel 
Sagina subulata, sylnarv 
Sedum annuurn, liten fetknopp 
Senecio vernalis x vulgaris, vårkorsört x korsört 
Verbascum densiflorum, ölandskungsljus

Till sist vill jag påpeka att det är mycket 
kännetecknande för Ivös floristiska upptäckts- 
histora, att en mycket stor del — ungefär 40% 
— av alla nyfynd är att betrakta som ”strö- 
fynd”.

Floristiska förändringar
Vegetationen och floran har genomgått stora 
förändringar under detta sekel. De största för
ändringarna har drabbat strandområdena, 
som vuxit igen dramatiskt. Den sammanlagda

sträckan av de strandremsor som fortfarande 
är öppna mot sjön, dvs är fria från träd och 
buskar, torde inte överstiga 100 meter! Vatten
vegetationen påverkades också negativt, efter
som strandlinjen kom att beskuggas och be
lamras med nedfallna klibbal- och gråvide-löv 
i stor mängd. I anslutning till stränderna låg 
också samtliga rikkärr. Sådana har t ex funnits 
vid Ugnsmunnarna, vid färjeläget och på Näb
ben. På dessa platser finns numera inget annat 
än artfattig klibbalskog. En rikkärrsrest finns 
för all del vid kyrkan, men för några decennier 
sedan var detta kärrområde vida större.
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En annan orsak till förändringar i strandom
rådenas vegetation hänger samman med den 
”oligotrofiering” som Ivösjöns vatten genom
gått de sista 10 — 20 åren. Främst under 
1950 — 70 var sjön hårt belastad av förore
ningar. Den livliga trafiken av kaolintranspor- 
terande pråmar tillsammans med utsläpp av 
avloppsvatten gjorde att halten av närsalter 
steg till en katastrofalt hög nivå. Först sedan 
kaolinbrytningen upphört och man infört av- 
loppsrening kunde Ivösjön under 1970-talet 
åter tillfriskna; halten av närsalter sjönk. (Se 
Almer 1980.) Detta kan mycket väl vara orsa
ken till att växter som sjöranunkel och bäck
märke (Ranunculus lingua, Berula erect a) har 
försvunnit. Det har säkerligen också inneburit 
räddningen för styvt braxengräs, strandpryl 
och notblomster (Isoétes lacustris, Littorella 
uniflora, Lobelia dortmanna).

Ogräsen är en annan grupp som uppvisat en 
tydlig tillbakagång, och liksom överallt annars 
beror det på förbättrad ogräsbekämpning och 
frörensning, förändrade brukningsmetoder 
och -rutiner, samt bättre ”renhållning” vid går
darna. Tillbakagången gäller alltså både åker
ogräs som klätt (Agrostemma githago) och 
gårdsogräs typ bolmört (Hyoscyamus niger).

Vad gäller de torra gräsmarkerna, är den art
mässiga förlusten relativt liten. De arter som 
ändå försvunnit är sådana som haft små före
komster på ytterst begränsade ytor, t ex sand
viol (Viola rupestris). Samma sak gäller skogs- 
växterna, trots att skogsområdena förändrats 
mycket. Detta hänger sannolikt samman med 
att ingen skogstyp utarmats eller helt utrotats. 
Det är bara mängdförhållandet mellan de 
olika skogstyperna som genomgått en förskjut
ning.

Jag vill också betona att det naturligtvis 
även förekommit förändringar i form av ök
ningar eller minskningar av idag befintliga 
växtarter, men eftersom det inte finns några 
fullständiga inventeringsresultat att gå tillbaka 
till, är det i princip omöjligt att objektivt be
döma sådana förändringar.

Metodik
Det egentliga inventeringsarbetet pågick under 
1982 — 83, även om jag dessförinnan hade be
kantat mig med Ivös flora under några år. 
Några få arter har dessutom kommit som ”ef-

tersläntrare” under 1984. Målsättningen har 
varit att hitta så många arter som möjligt på så 
många lokaler som möjligt. Antalet dagar i fält 
torde uppgå till drygt 100, plus ett antal kor
tare visiter på olika platser på ön.

Ön har delats in i 65 sektioner, vars storlek 
och form har varierat. Deras gränser har följt 
de naturliga gränserna i landskapet. Från varje 
sektion har jag registrerat samtliga arter samt 
dessutom antecknat var inom sektionen jag 
hittat dem (även för vanliga arter). Jag har se
dan fört över dessa lokalangivelser till det rut- 
system som jag använder i artlistan. Nackde
len med detta system är att det inneburit en del 
jobb att övergå till rutsystemet, men i gengäld 
har det blivit lättare att redogöra för vegetatio
nen, eftersom sektionerna blivit mer homo
gena.

I mitt privata herbarium förvarar jag belägg
exemplar av de flesta växter som det kan anses 
nödvändigt att samla (främst växter ur mer el
ler mindre kritiska artgrupper).

Kommentarer till artlistan
Artlistan upptar alla vilda, förvildade, adven- 
tiva, naturaliserade och kvarstående arter, un
derarter, varieteter och hybrider som jag hittat 
under inventeringen 1981 —83. Ett fåtal växter 
funna före eller efter denna tidsperiod har 
också medtagits. I artlistan finns också samt
liga andra/äldre, tillförlitliga uppgifter om 
växter jag själv ej sett. För ovanligare växter 
har jag tagit med andra/äldre uppgifter även 
om jag hittat arten. Om inget annat nämns är 
uppgiften min egen; i annat fall har jag skrivit 
ut upphittarens namn. Äldre uppgifter är hu
vudsakligen hämtade från skåneflorans arkiv 
på Botaniska museet, Lund.

Flela Ivö har belagts med ett rutnät, där 
varje ruta är 250 x 250 m (se fig 4). Varje lokal 
anges med koordinaterna för en sådan ruta.
Frekvensangivelserna följer denna mall:
Mycket sällsynt (förkortat Ss): Växten finns i 1 ruta
Sällsynt (S): 2 — 4 rutor
Mindre allmän (Ma): 5—12 rutor
Tämligen allmän (Ta): 13 — 30 rutor
Allmän (A): 31 — 80 rutor
Mycket allmän (Aa): >80 rutor

I de fall en art förekommer inom 12 rutor eller 
mindre, dvs är mindre allmän eller sällsyntare, 
har samtliga rutlokaler angivits.
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Det är inte självklart att man ska ta upp pre
cis alla rutor som en art finns inom. Anta att 
en art förekommer spridd över en yta som helt 
inryms i precis en ruta. Det är då naturligt att 
ange att växten förekommer just i den rutan. 
Anta istället att samma lokal är belägen på 
gränsen mellan två rutor, med 99% av bestån
det i den ena rutan och 1% i den angränsande 
rutan. Självklart är det då inte korrekt att säga 
att växten blivit dubbelt så vanlig, bara för att 
den finns i två rutor. Konsekvensen av detta är 
att jag för små lokaler endast nämner den eller 
de rutor där större delen av beståndet finns.

I frekvensangivelserna döljs ett annat fel, 
som dock inte kan korrigeras med en rimlig 
arbetsinsats. Det här använda systemet tar 
nämligen ingen som helst hänsyn till artens 
täckning inom rutan, vilket har till följd att ar
ter som är koncentrerade till ett fåtal rutor ver
kar vara ovanligare än de som har glest ut
spridda förekomster. Felet blir dock i regel li
tet, eftersom rutorna är små.

Det totala antalet taxa i artlistan (bortsett 
från underarter av Ranunculus auricomus och 
arter tillhörande andra apomiktiska komplex 
inom Rubus sektion Corylifolii, Taraxacum 
och Hieracium) uppgår till 798, varav jag själv 
hittat 737. Av de 798 är 5 stycken varieteter, 
medan 19 är med säkerhet spontana hybrider. 
Ca 80 växter är spridda från eller kvarstående 
efter odling.

Ordningsföljd, familjeindelning samt latinsk 
och svensk namnsättning följer i huvudsak 
Svensk flora (Krok & Almquist 1984) med ett 
viktigt undantag: I de fall författarna valt att 
låta arten få ett svenskt namn medan underar
terna förblivit namnlösa (t ex ängsgröe) har jag 
istället valt att följa Svenska kärlväxtnamn 
(Karlsson 1982), där arten i regel är namnlös, 
medan underarterna fått svenska namn (i detta 
exempel smalgröe, smågröe och ängsgröe). 
För arter som saknas i Svensk flora ges hänvis
ningar till lämplig litteratur.

Lycopodiaceae — Ophioglossaceae
Lycopodium annotinum, revlummer. Torr bok- och 

tallskog. Ma B24 CIO EI5 G5 G14 H3 J13 J14.
L. clavatum, mattlummer. S i tallskog (E14 F14) och 

bokskog (G9). — 1956 C. C. Hammarlund. 
Isoétes lacustris, styvt braxengräs. Sandiga och/eller 

steniga sjöbottnar. Ma B17 G25 H25 K22 K29 L23 
N24 N28.

Equisetum arvense, åkerfräken. Strandskog, vägkan
ter, åkerkanter. A.

E. arvense x fiuviatile, åkerfräken x sjöfräken. 
Fuktig strandskog. S F23 119. Liknar mest en stor 
E. arvense.

E. sylvaticum, skogsfräken. Ss J7 (bokskog).
E. pratense, ängsfräken. Ss H4 (vid stig i torr löv

skog).
E. palustre, kärrfräken. Fuktig kalk- eller lerrik 

mark; skogskärr. Ma D23 E4 F3 G3 119 120 K23 
L27 L28.

E. fiuviatile, sjöfräken. Stränder. Ta.
E. hyemale, skavfräken. Ss F3 (kaolinbrottet).
E. variegatum, smalfräken. Ss F3 (fuktiga ställen i 

kaolinbrottet). — Kaolinbrottet 1979 T. Holm.
Ophioglossum vulgatum, ormtunga. Ss E4 (torräng). 

- 1954 T. Norlindh.
Botrychium lunaria, låsbräken. Sandiga torrängar. S 

Dl 1 D12. - Ivö klack 1920 G. Andersson. F4 
1950-talet S. Snogerup (muntl).

B. matricariifolium, rutlåsbräken. Ss Dll (sandig 
torräng). Ett tjugotal exemplar växer på en yta av 
ca 10 m\

Polypodiaceae — Marsileaceae
Polypodium vulgare, stensöta. Block, stengärden, 

hällar. A.
Pteridium aquilinum, örnbräken. Torr löv- eller 

blandskog. Ta.
Asplenium septentrionale x trichomanes, gaffelbrä- 

ken x svartbräken. — Ivö klack E. Fries i Flora 
Scanica (1835). Ivö klack Lilja i Skånes flora 
(1838, 1870). Ivö klack Areschoug i Skånes flora 
(1866, 1881). Några rapporter om föräldraarterna 
finns inte.

Athyrium filix-femina, majbräken. Torr eller fuktig 
skogsmark; även vägkanter. A.

Dryopteris filix-mas, träjon. Skog (helst bokskog); 
vägkanter. A. Förekomster på vägkanter och nära 
bebyggelse är sannolikt förvildade.

D. carlhusiana, skogsbräken. Skog av alla typer. A.
D. dilatata, lundbräken. Rikligast i fuktig skog och 

i skogskärr; även torrare löv- och tallskog. Ta.
D. expansa (D. assimilis), nordbräken. S G 15 (svagt 

fuktig bokskog) H5 (torr tallskog).
Thelypteris phegopteris, hultbräken. Något fuktig 

lövskog. S D6 G5 15 J7.
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken. Torr eller fuk

tig skog; stengärden. Ta.
Cyslopteris fragilis ssp. fragilis, stenbräken. På block 

och stengärden. S B13 CI7 Fil 114.
Pilularia globulifera, klotgräs. — 1956 C. C. Ham

marlund. Liten bukt på Flötös västra sida 
1958 — 60 G. Dahlgren (muntl).

Pinaceae — Cupressaceae
Pinus sylvestris, tall. Torra ställen med tunt jordskikt, 

t ex nära hällar. Vilda och förvildade förekomster: 
Ma B22 C23 F6 G4 G5 G6 H5 H6 H7 H8 14 J4. 
Beaktar man planterade förekomster blir tallen 
betydligt vanligare.
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Picea abies, gran. Insprängd i lövskog. Ma E4 G4 G5 
H5 119 L15. Spontan kring Ivö klack (G4 G5 H5)? 
Jag har endast beaktat förvildade (och spontana?) 
förekomster. Gran odlas flerstädes på ön.

Juniperus communis, en. Hällmark, torrängar, ljus 
och torr skog. A. I F23 finns en fristående, ca 9 m 
hög och vackert pelarformig en ( = ”f. suecica", 
träd-en). Stammens omkrets är nedtill närmare en 
meter.

Alismataceae — Juncaginaceae
Alisma planlago-aqualica, svalting. Stränder. Ta.
Baldellia ranunculoides, flocksvalting. Sjöstränder, 

på grunt vatten. Ma A24 D23 D24 E24 F26. — 
1930 L. Lindquist. S om kyrkan 1932 O. J. Hass- 
low. Flötö 1943 O. Andersson. Färjeläget 1945 B. 
Holmgren.

Butomus umbellatus, blomvass. Ss JI9 (på grunt vat
ten i Kyrkvikens inre, näringsrikare del).

Hvdrocharis morsus-ranae, dyblad. Stillastående nä- 
ringsrikt vatten. S F26 M27 N24.

Elodea canadensis, vattenpest. S på sandiga sjöbott
nar (A 19 E24 K29) och i dike (F23).

Triglochin palustris, kärrsälting. Kalkkärr. S F3 G3 
119.

Potamogetonaceae — Zannichelliaceae
Potamogeton naians, gäddnate. Gyttjiga sjöbottnar; 

på ca en meters djup. S F24 J6 K12 K19.
P. gramineus, gräsnate. Ma på grunt vatten på san

diga sjöstränder (A24 E24 F26 K2I) och i djupt 
strandkärr (K 19).

P. lucens, grovnate. S 119 (gyttjebotten på ca 2 m 
djup) 126 (sandbank; djup ca 2 m).

P. perfoliatus, ålnate. Sjöbottnar på 0,2 — 2 m djup. 
Ma A15 A19 A24 B24 E24 Fl F24 K29.

P. praelongus, långnate. — Utanför färjstället 1938
T. Lange.

P. crispus, krusnate. Sandiga sjöbottnar. S Bl9 Fl 
H3.

ZannicheUia palustris ssp. palustris, hårsärv. Ss A16 
(sandbotten, innanför vassrugg). Ett fåtal exem
plar.

Liliaceae — Iridaceae
Gagea pratensis, ängsvårlök. Ss NI9 (i gräsmatta).
G. lutea, vårlök. Lövskog (ej bok-), renar. Ta.
G. spathacea, lundvårlök. Strandskog på näringsrik 

mark. S L16 LI7 M17 M30.
Scilla siberica, rysk blåstjärna. S C2I (kvarstående 

efter odling) G19 (förvildad i lövsnår).
Ornilhogalum nutans, aftonstjärna. — Ex herb.L.M. 

Neuman. Areschoug i Skånes flora (1866,1881). 
Lilja i Skånes flora (1870).

Allium scorodoprasum, skogslök. Torra vägkanter. S 
114 (utgången) 116.

A. oleraceum, backlök. Åker-, väg- och stigkanter. 
Ta.

A. carinatum, rosenlök. - 1951 C. C. Hammarlund.
Hemerocallis lilioasphodelus, gul daglilja. Ss H8 

(kvarstående efter odling).

Asparagus officinalis, sparris. Ss HI8 (förvildad i 
fruktodling).

Polvgonatum odoratum, getrams. S C12 (torr bland
skog) E6 (torr tallskog).

P. multiflorum, storrams. Mest i strandskog. Ma Al6 
D6 G25 H24 14 16 J7 M17 021

Convallaria majalis, liljekonvalj. Torr lövskog. Ta.
Maianthemum bifolium, ekorrbär. Mest i tallskog 

och hedbokskog. Ta.
Paris quadrifolia, ormbär. Fuktig, frodig strandskog. 

Ma B23 B24 D23 D24 E24 G25 K22.
Galanthus nivalis, snödroppe. Ss 119 (förvildad i 

strandskog).
Iris pseudacorus, svärdslilja. Stränder och i våt 

strandskog. Ta.
/. x germanica, trädgårdsiris (se Hylander 1953). 

Kvarstående efter odling. S C21 Dl 1.

Juncaceae
Juncus effusus, veketåg. Stränder, kärr, fuktig halv

öppen skog. Ta.
J. conglomeratus, knapptåg. Stränder, kärr. Ma B24 

D23 E4 H3 H5 119 J19 K9 K23 N24.
J. compressus, stubbtåg. Fuktig gräsmark. S 119 J18 

K22.
J. tenuis, syltåg. Ss G2 (kaolinbrottet).
J. bufonius, vägtåg. Fuktig bar mark. Ma B24 C14 

Dl2 F22 G8 H24 119 J10 K19 M19 M27 N24.
J. minutulus, pysslingtåg. Ss 119 (bar fuktig jord på 

utfyllnad).
J. capitatus, huvudtåg. — S kyrkan 1924 J. Kinnan- 

der. 1924 T. Lange. 1931 H. Nilsson.
J. bulbosus, löktåg. S på sjöstränder (A24 B24 E24) 

och i fuktig sänka i bokskog (18).
J. articulatus, ryltåg. Stränder och kärr, helst på nä

ringsrik och/eller kalkrik mark. Ma D23 E4 Fl F3 
G3 H24 119 K12 K22 L27 M27.

J. alpinus ssp. alpinus, torvtåg. S på kaolinbrottets 
botten (F3 G3). - 1931 H. Nilsson. 1932 N. Jo
hansson. 1932 O. J. Hasslow. Rikkärr mitt på ön 
1966 A. Nilsson.

J. alpinus ssp. nodulosus, myrtåg. Fuktig gräsmark. S 
B24 D23. - 1931 H. Nilsson. 1938 G. Norrman. 
Stränder på sydvästra delen av ön 1950-talet S. 
Snogerup (muntl). Sjöstrand nära kaolinbrottet 
1957 S. Snogerup.

Luzula campestris, knippfryle. Torr gräsmark (helst 
betad) och torr öppen skog. A.

L. multiflora ssp. multiflora, ängsfryle. Mest i torr 
bokskog. Ma CIO C12 D9 F6 G8 G9 H3 17 J9 K8.

L. pilosa, vårfryle. Torr, ljus skog. A.

Poaceae
Setaria viridis, grön kavelhirs. Bar eller glest be

vuxen, sandig mark, mest åker- och vägkanter. Ma 
DIO G18 118 119 JI8 K 12 KI9.

Phragmites australis (P. communis), vass. Längs 
stränder, dammar; även på åkerkant. Aa.

Phalaris arundinacea. — var. arundinacea, rörflen. 
Stränder och strandskog. Ta. - var. picta, rand
gräs (se Weimarck 1963). Ss G17 (förvildad).
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Anthoxanthum odoratum, vårbrodd. Torr skog och 
gräsmark. A.

Phleum pratense ssp. pratense, timotej. Vägkanter, 
åkerkanter, torr gräsmark. Förvildad från vallod
ling. A.

P. pratense ssp. bertolonii (P. bertolonii), vildtimotej. 
Torr gräsmark, helst betade torrängar. Ma B20 
C12 C13 C20 D22 D23 E6 E13 E20 E22 F9 FI4.

Alopecurus geniculatus, kärrkavle. Kärr, åkerkanter. 
Ma D22 D23 F22 H24 119 J19 K23 N24.

A. pratensis, ängskavle. Stränder, kärr, åkerkanter. 
Ma D22 E4 F22 H24 118 119 J19 K23 M27 M28.

Agrostis stolonifera, krypven. Kulturmark, t ex väg- 
och åkerkanter; lövskog. Ta.

A. gigantea, storven. S F4 (torr skogskant) G17 (väg
kant) 18 (fuktig svacka i bokskog) K19 (dike). För
bisedd.

A. capillaris (A. tenuis), rödven. Torr gräsmark, väg
kanter, hällmark. A.

A. canina, brunven. Ss B24 (på fuktig sand).
A. vinealis (A. stricta, A. canina ssp. montana), berg

ven. Hällmark, torr och sandig gräsmark, dito väg
kanter. Ta.

Calamagrostis stricta (C. neglecta), madrör. Sjö
stränder, fuktig gräsmark. Ma A24 D22 D23 E24 
119 Kli. — Ivö hamn 1929 T. Brandt. 1933 N. 
Sylvén. Västra stranden vid färjstället 1933 G. 
Norrman.

C. canescens, grenrör. Mest i strandskog. Ma Dl E4 
G2 119 J5 J6 K8 Kil K12.

C. epigeios, bergrör. Strandskog, torr lövskog, väg
kanter, bar sandig kulturmark. Ta.

Apera spica-venti, åkerkösa. Mest på åkerkanter, 
men även vägkanter och annan kulturmark. A.

Hoicus lanatus, luddtåtel. Mest på stränder och torr 
eller fuktig gräsmark. Ma C19 D6 F14 F22 G21 
H8 119 JI9 Kl 1 M27.

H. mollis, lentåtel. Bokskog, åkerkanter, buskage. 
Ma E14 F21 G23 III KI9 L25 M20.

Corynephorus canescens, borsttåtel. Sandiga torra 
ställen. Ma D6 Dll E4 E6 EI4 F3 F14 J14 K25.

Aira praecox, vårtåtel. Sandiga ställen. Ma C6 D4 
D6 Dl I D23 E6 E14 F5 FIO K12 K26.

Deschampsia flexuosa, kruståtel. Torr löv- och tall
skog; hällmark. A.

D. cespitosa, tuvtåtel. Mest i strandskog. Ta. En lo
kal i ruta F20 är belägen på onormalt torr mark. 
Detta, sammantaget med att Bromus erectus och 
Festuca trachyphylla växer i dess närhet, antyder 
att den är insådd med gräsfrö.

Arrhenatherum pubescens (Helictotrichon p.), ludd
havre. Torr gräsmark. S B16 B19 B20 E21.

A. elatius, knylhavre. Väg- och åkerkanter; obetade 
torrängar. Aa.

Avena sativa, havre. Tillfälligt kvarstående efter fö
regående års odling.

A.fatua, flyghavre. - Enligt Kungliga lantbrukssty- 
relsens kung. 72:6. Jag har har ej sett notisen med 
egna ögon, men utgår från att uppgiften är kor
rekt. — Enligt lantbrukare Sonesson på Kunga- 
gården fanns förr flyghavre i åkrarna, men den ut
rotades för ungefär två decennier sedan, och har 
ej setts till sedan dess.

Danthonia decumbens (Sieglingia d.), knägräs. S på 
fuktig (B24 D23 119) och torr (G10) gräsmark.

Melica nutans, bergslok. Mest i lövskog, helst 
strandskog. Ta.

M. uni/lora, lundslok. Näringsrik bokskog. S C12 
G5.

Molinia caerulea, blåtåtel. Kärr, stränder. S B24 D23
Fl J4.

Briza media, darrgräs. Torr eller fuktig kalkrik gräs
mark; ljusa kalkrika lundar. Ma B20 CIO D22 
D23 E4 F4 FI4 119 K22.

Dactylis glomerata ssp. glomerata, hundäxing. Kul
turmark, igenväxande ängsmark. Aa.

Cynosurus cristatus, kamäxing. Torra eller fuktiga 
betesängar. Ta. Åtminstone på en del lokaler san
nolikt insådd, då den ofta förekommer tillsam
mans med växter som Festuca trachyphylla. Bro
mus erectus och Ornithopus perpusillus.

Poa annua, vitgröe. Kulturmark, t ex åkerkanter, 
fruktodlingar, trädgårdar, stigar och mittsträngar 
på grusvägar. A.

P. trivialis, kärrgröe. Öppna eller skogsbevuxna fuk
tiga ställen; åkerkanter. Ta.

P. pratensis ssp. angustifolia, smalgröe. Torr gräs
mark, tallskog. S B20 E6 El6 F20.

P. pratensis ssp. irrigata, smågröe. Torr gräsmark. 
Ta. Sannolikt förbisedd.

P. pratensis ssp. pratensis, ängsgröe. Torr gräsmark, 
löv- och tallskog; väg- och åkerkanter samt annan 
kulturpåverkad mark. Aa.

P. nemoralis, lundgröe. Mest lövskog, men även tall
skog. A.

P. palustris, sengröe. Mest åkerkanter; även i frukt
odling och på betesäng. Ma D19 D21 E19 E20 FIO 
119 120 L26 L29.

P. compressa, berggröe. Mer eller mindre bar, sandig 
mark, t ex kaolinbrottet och åkerkanter. Ma B20 
B24 C6 C13 F3 F13 G3 G15 H18 M18 N21.

Glyceria fluitans, mannagräs. Näringsrika stränder 
och strandkärr. Ma B14 D23 119 J7 JI8 JI9 K22 
M27 N24.

G. declinata, blågrönt mannagräs. Ss 119 (på fuktig, 
kalkrik jord i fruktodling).

Vulpia bromoides, ekorrsvingel. — 1938 G. Norr
man.

Festuca ovina ssp. ovina, fårsvingel. Torr öppen 
gräsmark (helst betade torrängar); torr och ljus 
barr- och lövskog. A.

F. trachyphylla, hårdsvingel. Torrängar. Ma B20 D22 
E5 E6 E7 E13 E22 F5 F20 K25. Från början in
sådd på ängar för att förbättra betet.

F. rubra ssp. rubra, rödsvingel. Torr gräsmark; väg
kanter och åkerkanter samt annan kulturpåverkad 
mark; även i tallskog. A.

F. rubra ssp. fallax (F. nigrescens), tuvsvingel. Fuk
tig strandskog på landvinningar efter 1874 års sjö
sänkning. S H23 L17. Uppträdandet utesluter helt 
att denna växt kommit hit med gräsfrö. Antingen 
är den vild eller också har den spritt sig från nå
gon annan lokal. Den närmaste är (var?) belägen 
i Årups slottspark i Ivetofta socken (Hylander 
1943), dit den kommit med tyskt gräsfrö. Avstån
det från Årup till närmaste Ivö-lokal är en dryg 
halvmil.

F. sp. eller F. rubra ssp. Ma på väg- och åkerkanter 
(D13 K18 K19 L27) samt på betesäng som för
modligen är en f d vallåker (E4). - Denna typ
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känns lätt igen på att den är grov, mångblommig 
och svagt tuvad. Den överensstämmer med F. 
rubra ssp. multiflora (se Hansen 1981), men det 
skulle ju kunna röra sig om någon annan, närstå
ende typ. Närmare till hands ligger då att kalla 
den F. diffusa, som tycks vara ett provisoriskt 
samlingsnamn för ett antal olika typer, som har 
det gemensamt att de är just grova, mångblom- 
miga, svagt tuvade och står F. rubra nära. F. dif
fusa uppges dessutom för Sverige i Flora europaea 
(Markgraf-Dannenberg 1980).

F. pratensis, ängssvingel. Vägkanter, åkerkanter, 
starkt kulturpåverkade ängar. Ta.

F. gigantea, långsvingel. Fuktig strandskog. Ta.
Festuca pratensis x Lotium perenne, ängssvingel x 

engelskt rajgräs. Ss M27 (vägkant). En tuva 1982; 
ej återfunnen senare.

Lotium perenne, engelskt rajgräs. Väg- och åkerkan
ter, starkt kulturpåverkade ängar. A.

L. multiflorum, italienskt rajgräs. Åkerkanter. Ma 
C20 C21 D19 E13 E19 K21 L23 L26 L27. Åtmins
tone en del av förekomsterna är förvildade från 
vallodling i sen tid.

Bromus inermis, foderlosta. Väg- och åkerkanter. Ma 
05 DI6 E19 F5 FI5 F19 F20 M18 M19.

B. erectus, raklosta. Torrängar. S E20 F20. Säkerli
gen insådd med gräsfrö.

B. arvensis, renlosta. Åkrar. Ta B18 08 C20 C21 
D13 D14 D19 E13 E14 F22 F23 K21 K22 L21 L26 
L27. Varierande i frekvens från år till år. 1983 var 
ett mycket bra år för renlostan. På vissa ställen, 
t ex El3, växte den då i massor, och många exem
plar var nästan två meter höga!

B. hordeaceus ssp. hordeaceus, luddlosta. Torr gräs
mark, kulturmark t ex väg- och åkerkanter. A.

B. hordeaceus ssp. thominii, strandlosta (se Hansen 
1981). Betade torrängar, helst där grässvålen är 
skadad, som t ex kostigar. S B20 C20 El3.

Brachypodium sylvaticum, lundskafting. Kalkrik 
strandskog. S Å16 B12 02.

Secale cereale, råg. S som förvildad (G 17 119); dess
utom tillfälligt kvarstående i åkrar.

Triticum aestivum, vete. Ss som förvildad (A 16); 
dessutom tillfälligt kvarstående i åkrar.

Elymus repens (Elytrigia r., Agropyron r.), kvickrot. 
Väg- och åkerkanter; starkt kulturpåverkad gräs
mark. A.

E. caninus (Roegneria canina), lundelm. Fuktig, 
skuggig strandskog. Ma A24 B12 B14 02 F24 
G25 H 23 021.

Leymus arenarius (Elymus a.), strandråg. Ss D6 (san
dig strand).

Araceae — Ty phaceae
Calla palustris, missne. Kärr i strandskog. S J6 J7. 
Lemna minor, andmat. Stillastående näringsrikt vat

ten. Ma B16 D8 F26 119 J6 J18 J19 K26 K29 M27. 
L. trisulca, korsandmat. Stillastående vatten i damm. 

S M27 M28.
Sparganium erectum, stor igelknopp. Sumpiga, nä- 

ringsrika stränder. Ma B14 E24 J5 Kil L17 M27. 
På flera lokaler synes denna vara företrädd av ssp. 
neglectum. Den är dock svårskild från ssp. micro-

carpum, varför jag vill uttala mig med viss försik
tighet.

S. emersum (S. simplex), igelknopp. S på stränder 
(D24 J6) och i dike (119).

5. minimum, dvärgigelknopp. Ss K19 (djupt strand
kärr).

Typha latifolia, bredkaveldun. Näringsrika damm- 
och sjöstränder. Ma C6 E4 G2 J18 J19 Kil.

Cyperaceae
Scirpus sylvaticus, skogssäv. Stränder, sumpig 

strandskog. S B24 D4 119.
S. lacustris, säv. Stränder. Ta.
5. tabernaemontani, blåsäv. S 119 (rikkärr) N29 (sjö- 

strand).
Blysmus compressus, plattsäv. Fuktig gräsmark. S 

D23 119 K22.
Eleocharis acicularis, nålsäv. Sjöstränder. S 119 120 

J19 K12. — 25 m S väntrum vid färjeläget 1984 H. 
Wittzell.

E. palustris ssp. vulgaris, knappsäv. Stränder, kärr. 
Ma A24 B19 D6 E24 119 J5 KI2 K22 M27 N29.

E. uniglumis ssp. uniglumis, agnsäv. S E24 (sjö- 
strand) 119 (rikkärr).

E. quinqueflora (E. pauciflora), tagelsäv. Fuktig 
gräsmark. S B24 K22.

Eriophorum angustifolium, ängsull. Kalkkärr. S F3 
G3 119.

E. latifolium, gräsull. S i kärr på kaolinbrottets bot
ten (F3 G3); massvis.

Rhynchospora fusca, brunag. — Flötö 1943 O. An
dersson.

Carex pulicaris, loppstarr. Ss 119 (rikkärr). — Fukt
äng, betesmark vid kyrkan 1943 O. Andersson.

C. disticha, plattstarr. S på sjöstränder (A24 Fl) och 
i rikkärr (119).

C. arenaria, sandstarr. Öppna sandiga ställen. Ma 
D22 E4 K23 K29 N25.

C. leporina. — var. leporina, harstarr. Lövskog, gräs
mark, hällar. Ma G4 H5 H8 H11 17 J7 J9 J18 J19 
L23. — var. argyroglochin, silverstarr (se Wei- 
marck 1963 och Hylander 1965). Fuktiga ställen i 
lövskog, helst bokskog. Ma G4 H4 17 18 Kil. 
Karakteristiskt för silverstarren är att axfjällen 
och fruktgömmena är glänsande blekgröna, samt 
att den ej är tuvbildande. Den kan tas för en 
skuggform av var. leporina, men på de två ställen 
på Ivö där de två varieteterna växer tillsammans 
i bokskog, har var. leporina behållit sitt vanliga ut
seende. Var. argyroglochin växer heller inte alltid 
skuggigt; den finns t ex ymnigt längs den solbe
lysta lilla vägen i 17 — 18.

C. paniculata, vippstarr. — Ugnsmunnarna, ca 2 km 
SSV kaolinbrottet 1942 O. Andersson.

C. diandra, trindstarr. — 1928 A. Hall. Hall uppgav 
växten från Ivö klack, men det är orimligt. San
nolikt har han använt Ivö klack som fixpunkt för 
alla sina Ivö-lokaler.

C. spicata (C. contigua), piggstarr. Vägkanter, löv- 
och barrskog, kulturpåverkad gräsmark. Ta.

C muricata (C. pairaei), snårstarr. Torr gräsmark, 
helst betesmark. A.

C. echinata, stjärnstarr. Ss 18 (fuktig svacka i bok
skog).
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C. remota, skärmstarr. Fuktig lövskog. S B14 16 17 
J7.

C. elongata, rankstarr. Våt strandskog. Ma B13 C12 
J7 K8 K19.

C. canescens, gråstarr. S 119 (rikkärr) K8 (fuktig 
strandskog).

C. digitala, vispstarr. Näringsrik lövskog, helst i den 
kalkrika litorinabranten. Ta.

C. caryophvllea, vårstarr. Torr gräsmark, helst be
tade torrängar. Ma B20 B21 E4 E22 H14 H2I.

C. pUulifera, pillerstarr. Torr tall- och lövskog, torra 
stigar, kaolinbrottet. Ma CIO Fl 1 F20 G3 G9 J9 
JU J 14.

C. montana, lundstarr. — Bokskog NO Ivö klack 
1938 G. Norrman.

C. hirta, grusstarr. Torr eller fuktig sandig mark. Ma 
C6 C21 D23 E16 115 118 K22 K23 K29 L23.

C. acutiformis, brunstarr. — Vid färjestället mot 
Enön (= M19?) 1942 O. Andersson.

C. vesicaria, biåsstarr. S i näringsrika kärr (119 K19 
M28) och i fuktig svacka i bokskog (17).

C. rostrata, flaskstarr. S B24 (näringsfattigt kärr) 
E24 (sjöstrand).

C. pseudocyperus, slokstarr. Stränder, strandkärr, 
strandskog. S BI4 119 K19 M27.

C. flava, knagglestarr. — Kärr ca 150 m N gården 
mot Bromölla (= N27?) 1942 O. Andersson. 
Södra udden, kärr 1942 O. Andersson.

C. lepidocarpa, näbbstarr. — Ugnsmunnarna ( = 
Cl 1, CI2) 1942 O. Andersson. Kaolinbrottet 1942 
O. Andersson. Källa 950 m N färjeläget (felaktigt 
infört som 980 m i skåneflorans arkiv) 1942 O. An
dersson. Ugnsmunnarna 1953 H. Weimarck.

C. oederi ssp. oederi, ärtstarr. S E24 (sjöstrand) F3 
(rikt strandkärr och kaolinbrottet) G3 (kaolinbrot
tet).

C. oederi ssp. pulchella (C. scandinavica), liten ärt
starr. S i kalkkärr (D23 F3 G3) och på fuktig ur
lakad sand (B24). - 1924 T. Lange.

C. demissa (C. tumidicarpa), grönstarr. Kaolinbrot
tet, kalkrikt strandkärr. S F3 G3. — 1 kaolinbrottet 
och i ett kärr vid stranden väster om detsamma 
uppträder C. demissa, C. oederi ssp. oederi och 
ssp. pulchella i en kaotisk mångfald. Pga de ex
trema förhållandena i kaolinbrottet är de alla ofta 
småvuxna. Dessutom uppträder mellanformer; ja, 
vissa exemplar har drag av alla tre! Typisk C. de
missa finns överhuvudtaget inte på Ivö. Den går 
dock oftast att känna igen på fruktgömmenas 
jämna övergång i fruktsprötet och oftast också på 
förekomsten av ett honax som är avskilt från de 
övriga. Bladbredd och fruktgömmelängd stämmer 
däremot mindre bra.

C. hostiana, ängsstarr. — Kärret vid färjan 1943 O. 
Andersson. Kaolinbrottet 1978 J. T. Johansson.

C. pallescens, blekstarr. Strandskog, bokskog, torr 
gräsmark. Ma B24 E4 E6 H5 17 119 J7 K8.

C. panicea, hirsstarr. Rikkärr. S D23 119.
C. flacca, slankstarr. Kaolinbrottet, stränder, strand

skog, torr och fuktig gräsmark; helst kalkrika stäl
len. Ta.

C. nigra, hundstarr. Stränder, fuktiga ställen. Ma 
B24 C6 D4 18 119 Kl 1 K22.

C. data, bunkestarr. Sjöstränder, strandkärr. A.
C. acuta, vasstarr. Sjöstränder. Ta.

Orchidaceae
Orchis militaris, johannesnycklar. Ss F3 (kaolinbrot

tet). — Kaolinbrottet 1975 T. Holm.
O. mascula, sankt Pers nycklar. Strandskog, lito- 

rinabranter, betesmark. Ma A16 BI6 B20 B21 B22 
E23 F23 G25 H25 120 121.

Dactylorhiza sambucina, Adam och Eva. Ss D11. 
Odlas i trädgård; ursprungligen hämtad från lokal 
i Blekinge. 1983 förvildad i ett exemplar till an
gränsande igenväxt torräng (1984 Per Svensson 
muntl). Ej sedd av mig.

D. incarnata var. incarnata, ängsnycklar. Kalkkärr. 
Ma D23 F3 G3 119 J18.

D. majalis, majnycklar. Ss G3 (kaolinbrottet). Ett 
exemplar 1978; ej sedd senare.

Platanthera chlorantha, grönvit nattviol. S H6 (bok
skog) J7 (fuktig strandskog).

Herminium monorchis, honungsblomster. — 1938 G. 
Norrman. 200 m ONO kyrkan, kärräng; fuktäng, 
betesmark vid kyrkan; kyrka, Kyrkviken, kalk
kärr, samtliga 1943 O. Andersson.

Goodyera repens, knärot. S El5 (tallskog) G15 
(några få ex under en björk) K10 (barrblandskog).

Epipactis helleborine, skogsknipprot. S El2 (vägkant 
vid tallskog; utgången) F3 (strandskog). Har ofta 
förväxlats med E. phyllanthes.

E. phyllanthes, kal knipprot. Strandskog, bokskog, 
torr vägkant. Ma B13 B19 B24 B25 CI2 Fl F4 F19 
samt skogsfrulokalen. — 1930 L. Lindquist. 1931 
J. Kinnander. SÖ-delen av ön, Flottö udde 1931 
H. Nilsson. ”Helleborine latifolia” (= E. hellebo- 
rine) NÖ om Ivö klack 1938 G. Norrman avser E. 
phyllanthes. Samma sak gäller ”E. helleborine” 
Ugnsmunnarna (= Cl 1, C12) 1948 O. Andersson.

E. palustris, kärrknipprot. Kalkkärr. S F3 G2 G3 119.
Listera ovala, tvåblad. Mest i lövskog, helst fuktig 

strandskog. Ta.
Neottia nidus-avis, nästrot. Bokskog. S G4 och 

skogsfrulokalen. — Bokskog NO Ivö klack 1938
G. Norrman.

Epipogium aphyllum, skogsfru. Bokskog. S (två rut- 
lokaler). För att undvika onödigt slitage på 
skogsfrulokalen har jag valt att även fortsättnings
vis låta den vara anonym. — Skogsfrun är den 
mest svårknäckta nöten i Ivös floristiska upp- 
täcktshistoria: Vem hittade henne först — var det 
C. C. Hammarlund 1902, eller var det G. Norrman 
1938? Haken är att Hammarlund inte offentlig
gjorde sitt fynd förrän efter 1938. Somliga menar 
att det rör sig om en efterkonstruktion från Ham
marlunds sida. Någon bevisning finns inte.

Corallorhiza trifida, korallrot. Bokskog. Ss skogsfru
lokalen. Varierande i mängd från år till år.

Liparis loeselii, gulyxne. — 1923 T. Lange. Västra 
stranden 1930 L. Lindquist. Kyrka, Kyrkviken, 
kalkkärr 1943 O. Andersson. 1951 C. C. Hammar
lund.

Salicaceae
Populus tremula, asp. Löv- och tallskog, hyggen. A. 
Salix pentandra, jolster. Ma i kalkkärr (F3 G2 119), 

på sjöstrand (B 13) och på fuktig sand (B24).
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S. fragilis, knäckepil. Stränder och strandskog. Ta.
5. alba, vitpil. Kvarstående (eller förvildad?). S E21 

F20.
S. alba x fragilis, grönpil. Ss F24 (sjöstrand). Spon

tant uppkommen. Föräldraarterna finns båda i 
närheten.

S. purpurea, rödvide. Stränder, lövskog, invid sten
gärden; även kvarstående efter odling. Ta.

S. purpurea x viminalis, rödvide x korgvide. Ss E4 
(vid damm). Växtens ursprung är osäkert. Dam
men är konstgjord, och det är möjligt att växten 
planterades i samband med anläggningen av 
denna. Å andra sidan finns båda föräldraarterna 
i närheten, så den kan mycket väl vara spontant 
uppkommen.

5. viminalis, korgvide. Stränder. S B15 BI9 G2 K29.
S. caprea, sälg. Skogsbryn, gläntor, strandskog. A.
S. caprea x viminalis, häckvide. Ss B16 (strand

skog). Spontant uppkommen; båda föräldraar- 
terna finns alldeles i närheten.

S. aurila, bindvide. Stränder, kärr. Ma B24 D23 Fl 
F3 119 J4.

S. aurila x repens, bindvide x krypvide. Ss D23 
(strandkärr).

S. cinerea, gråvide. Mest längs stränder. A.
■S. repens ssp. repens, krypvide. Ma på fuktig kalk

mark (CIO D23 F3 119), på fuktig sand (B24) och 
på sjöstrand (E24).

S. repens ssp. argentea (S. arenaria, S. repens var. 
nitida), sandvide. På torr eller fuktig, sandig mark. 
S B24 C6 G2 G15.

5. myrsinifolia (S. nigricans), svartvide. Kaolinbrot- 
tet samt skog och stränder kring detsamma. S F3 
G3.

Myricaceae — Betulaceae
Mvrica gate, pors. Stränder, strandkärr. Ma A24 B23 

B24 D23 Fl J4 K9.
Juglans regia, valnöt. Kvarstående efter odling. Ss 

H18 (ett stort träd).
Carpinus beiulus, avenbok. Flällmark, bokskog, 

skogsbryn. Ta.
Corylus avellana, hassel. Gles skog, skogsbryn, invid 

stengärden. A.
Betula pendula (B. verrucosa), vårtbjörk. Skogsbil

dande (ensam eller tillsammans med andra träd); 
stränder, strandskog, hyggen, barrskog, hagmark. 
Solitära träd flerstädes. Aa.

B. pubescens, glasbjörk. S på fuktig sand (B24, be- 
ståndsbildande), i strandskog (K8 Kli) och på 
hygge (J9).

Ainus incana, gråal. I och kring kaolinbrottet; strän
der, invid stig i bokskog. Ma D8 E3 E4 G2 G3 H3 
14 17.

A. glulinosa, klibbal. Längs stränder samt i och kring 
kaolinbrottet. Aa.

A. glulinosa x incana, klibbal x gråal. Ss 14 (fuktig 
strandskog; ett typiskt exemplar). Förmodligen 
förbisedd, då föräldraarterna förekommer tillsam
mans på flera ställen.

Fagaceae — Urticaceae
Fagus sylvalica, bok. Skogsbildande. Aa.
Quercus robur, ek. Torr skog (spec tallskog), skogs

bryn. Små lundar av gamla ekar finns i F23/G23 
och H19/H20. A.

Q. pelraea, bergek. Tallskog, skogsbryn, strandskog. 
Ma E4 E7 El 1 F4 F10 112 114 J4 K10 K13 KI4 
Ml 7.

Q. rubra (Q. borealis), rödek (se Hansen 1981). Ss 
J11 (förvildad).

Ulmus glabra, alm. Skogsbildande längs stränder; 
dessutom solitära träd flerstädes. A.

Humulus lupulus, humle. Strandskog, stengärden, 
snår. Ta. Förr allmänt odlad vid gårdar och torp. 
De flesta förekomsterna är sannolikt förvildade.

Urtica urens, etternässla. Fruktträdgårdar, träd
gårdsland. Ma BI5 C15 E19 E24 Fil H18 HI9 
L17 M28.

U. dioica ssp. dioica, brännässla. Näringsrik lövskog, 
gårdar, snår, fruktträdgårdar, annan kulturpåver- 
kad mark. A.

Polygonaceae
Polygonum amphibium, vattenpilört. Längs stränder 

på upp till flera meters djup; åkerkanter, frukt
trädgård. Ta.

P. lapalhifolium ssp. lapalhifolium, knutpilört. Åker
kanter. S C12 Dl3.

P. lapalhifolium ssp. pallidum, vanlig pilört. Mest 
åkerkanter. Ta.

P. persicaria, åkerpilört. Åkerkanter. Ma Cl2 Dl5 
K19 L18 M28.

P. hydropiper, bitterpilört. Ss K19 (på översvämmad 
åker).

P. aviculare ssp. aviculare, trampört. Åker- och väg
kanter, fruktträdgårdar, bar och hård jord; störda 
fläckar på betesmark. A.

P. aviculare ssp. aequale (P. arenastrum), bägar- 
trampört. Åkerkanter, fet gräsmark, trampade sti
gar. Ma B15 Dl2 E20 G10 J14 J18 N22.

Fallopio convolvulus, åkerbinda. Åker- och vägkan
ter; skadade fläckar på gräsmark. Ta.

F. dumetorum, lövbinda. Snår, buskage. Ma C19 
DIO D21 D23 E4F1I H18 119 Kli K22 L19 M28.

Reynoulria japonica, parkslide. Kvarstående och se
dermera självspridd. Ss C21.

Rumex acetosella ssp. acetosella, bergsyra. Vägkan
ter, åkerkanter, trampade stigar, bar mark, torr 
gräsmark. A.

R. acetosella ssp. lenuifolius (R. tenuifolius), röd
syra. Torr gräsmark, hällmark. A.

R. acelosa, ängssyra. Torr eller fuktig gräsmark; ljus 
skog. Ta.

R. thyrsiflorus, stor ängssyra. Torr, gärna kulturpå- 
verkad gräsmark; vägkanter, gräsbevuxna åker
kanter. Ä.

R. longifolius (R. domesticus), gårdsskräppa. Ss H 18 
(bar kulturmark vid f d fruktpackeri).

R. hydrolapalhum, vattenskräppa. Sjöstränder. Ma 
B15 B19 C6 C12 F24 119 J19 Kl I K19.

R. crispus, krusskräppa. Vägkanter, åkerkanter, fet 
gräsmark. A.
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R. obtusifolius, tomtskräppa. Kulturmark. Ma C19 
G18 H18 119 J10 J19 N19.

Chenopodiaceae
Chenopodium album, svinmålla. Åkerkanter, gårdar, 

trädgårdar och annan kulturmark. A.
C. hybridum, lönnmålla. Ss 118. Ett fåtal exemplar 

på jordhög 1982. Jordhögen borttagen senare 
samma år.

C. glaucum, blåmålla. Tillfällig på slamkalkhögar. S 
C16 N24.

C. rubrum, rödmålla. S på slamkalkhögar (C 16 N24) 
och vid gård (K21).

Beta vulgaris, beta. På åkerkanter tillfälligt kvarstå
ende efter odling.

Atriplex prostrata, spjutmålla. S på slamkalkhögar 
(C16 N24) och på utfyllnad (119).

A. patula, vägmålla. Bar mark, t ex åkerkanter; helst 
på beskuggade ställen. Ma C16 D16 F22 G17 H19 
H20 K2I L30.

Caryophyllaceae
Silene alba (Melandrium album), vitblära. Åker- och 

vägkanter samt annan kulturmark. Ta.
S. vulgaris ssp. vulgaris, smällglim. Väg- och åker

kanter samt annan kulturmark; torr gräsmark. A.
S. nutans, backglim. Torra vägkanter, torr gräsmark. 

Ta.
S. dichotoma, gaffelglim. — Gården vid Flötö 1943 

O. Andersson.
■S. noctijlora (Melandrium noctiflorum), nattglim. —

E. Fries i Flora Scanica (1835). Lilja i Skånes flora 
(1838, 1870). Areschoug i Skånes flora (1866, 
1881).

Lychnis viscaria (Viscaria vulgaris), tjärblomster. 
Torr gräsmark, vägkanter, skogsbryn. Ta.

L. flos-cuculi, gökblomster. Fuktängar. S E4 119.
Agrostemma githago, klätt. — Södra gården på 

västra sidan av östra udden 1942 O. Andersson. 
1,3 km S Hovgården (K27 el L27) 1942 O. Anders
son. — Förr så riklig, särskilt i rågåkrar, att rågen 
nästan blev förstörd (Nils Strid muntl).

Saponaria officinalis, såpnejlika. Förvildad på kul
turmark. Ma C15 C21 D18 F10 Fl 1 F17 G17 G18 
119.

Dianthus barbatus, borstnejlika. Förvildad på väg
kanter; kvarstående vid ruiner. S D9 E13 115 K18.

D. deltoides, backnejlika. Torr gräsmark. Ma B21 
C20 E4 EI6 E20 FI4 F18 G19 H2I.

Gypsophila muralis, grusnejlika. — Norr om kyrk
byn 1931 O. J. Hasslow. 1931 H. Nilsson. 1951 C. 
C. Hammarlund.

Stellaria nemorum ssp. glochidisperma, sydlig lund
arv. Fuktig lövskog, helst strandskog. Ta.

5. media, våtarv. Odlade ställen, fet gräsmark, stigar. 
A.

S. pallida, blekarv. Betade torrängar. Ma B16 B20 
D21 D22 E18 E21 E22 E23 F23 G23 K25.

S. graminea, grässtjärnblomma. Torr gräsmark, väg
kanter. A.

S. palustris, kärrstjärnblomma. Sjöstränder. Ma C6 
H24 K19 M27 N19 N24.

S. alsine, källarv. Vid fuktiga stigar i bokskog. S H4 
18 19.

Myosoton aquaticum, sprödarv. Fuktig strandskog. S 
119 J19 K19.

Cerastium arvense, fältarv. Torr gräsmark, torra väg
kanter. Ma B20 C14 E13 E22 F10 F15 F23 H20 
K21 K25.

C. arvense x tomentosum, fältarv x silverarv. Nära 
trädgårdar. S G16 GI9 H18 N18.

C. fontanum ssp. triviale (C. holosteoides, C. vulga- 
tum), hönsarv. Gräsmark; kulturmark såsom väg- 
och åkerkanter. A.

C. semidecandrum, vårarv. Torr sandig mark, helst 
betade torrängar. Ta.

C. glutinosum, klibbarv. — 1928 A. Hall.
Moehringia irinervia, skogsnarv. Torr eller fuktig 

skog, mest i strandskog. A.
Arenaria serpyllifolia, sandnarv. Torr sandig mark, 

mest torrängar och åkerkanter. A.
Minuartia viscosa, sandnörel. — 1905 H. Witte. 1 km 

S kyrkan, gammal träda 1943 O. Andersson.
Sagina nodosa, knutnarv. Torr eller fuktig, starkt 

kalkhaltig mark. Ma F3 FI3 G3 G13 119.
S. subulata, sylnarv. — N kyrkan 1932 O. J. Hass

low. Vid kvarnen (= G17) 1943 O. Andersson.
S. procumbens, krypnarv. Trampad, gärna bar mark. 

Ta.
Spergula arvensis, åkerspärgel. Åkerkanter och över

givna åkerstycken. Ta.
Spergularia rubra, rödnarv. Torr trampad mark. Ta.
Herniaria glabra, knytling. Torra, sandiga, trampade 

ställen. Ta.
Scleranthus annuus ssp. annuus, grönknavel. Åker

kanter, skadade fläckar på torrängar. Ta.
S. annuus ssp. polycarpos, tuvknavel. Torr gräsmark, 

helst betade torrängar. Ta.
S. perennis, vitknavel. Torrängar. S D6 E6 EI3 G19.
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Nyniphaeaceae— Ranunculaceae
Nymphaea alba, vit näckros. S F24 119. På båda stäl

lena ursprungligen planterad; sedermera själv- 
spridd och förvildad.

Nuphar lutea, gul näckros. Sjöstränder (i "luckor” i 
vassbältet). S D23 14 Kl 1 K12.

Ranunculus ficaria (Ficaria verna), svalört. Mest i 
strandskog. A.

R. lingua, sjöranunkel. — 1951 C. C. Hammarlund.
R. flammula, ältranunkel. S E4 (vid damm) 18 (fuk

tig svacka i bokskog) Kl 1 (sumpig sjöstrand).
R. reptans, Strandranunkel. S D23 (strandkärr) E24 

(strand, på några cm djupt vatten). — N Sylvén 
utan årtal (ca 1930). 150 m N gården vid Näbben 
1942 O. Andersson. Södra udden, kärr 1942 O. 
Andersson. Flötö 1943 O. Andersson. Kyrkbac
ken, stranden 1943 O. Andersson. Stranden 1,4 km 
SSV kyrkan 1943 O. Andersson. 25 m S väntrum 
vid färjeläget 1984 H. Wittzell. - Förmodligen 
förbisedd.

R. bulbosus, knölsmörblomma. Torr gräsmark. A.
R. repens, revsmörblomma. Fuktängar, ljus fuktig 

strandskog, åkerkanter, skogsbryn. A.
R. acris ssp. acris, smörblomma. Torr eller fuktig 

gräsmark, ljus skog, vägkanter. A.
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R. arvensis, åkerranunkel. — Fuktäng, betesmark 
vid kyrkan 1943 O. Andersson.

R. auricomus, majsmörblomma. Mullrik lövskog. S 
D22 E24 K27 — Material från två av de tre loka
lerna - den tredje lokalen (D22) var tyvärr illa 
åtgången av betande kor — har bestämts av Erik 
Julin. Så här skriver han: — ssp. lundensis Nannf. 
ex Julin (ined.) ”förekommer i två områden i 
Skåne. Till det ena hör socknarna Ivö, Näsum, 
Trolle-Ljungby, Fjälkestad och Kristianstads stad. 
Det andra är Lund (Bot. trädg.) och Dalby (betes
marken N om Dalby Söderskog).” K27. — ssp. 
skoenabaeckensis Julin (ined.) ” är endast känd 
från Din lokal och originallokalen: Norra Åsum, 
Skönabäck, alskog vid Hammarsjön.” E24. Obser
vera att underarterna ännu inte är formellt be
skrivna, men man kan ju hoppas att de blir det 
inom en snar framtid!

R. sceleratus, tiggarranunkel. Våta, näringsrika stäl
len. Ma 119 J18 K22 K23 K26 M27 N24.

R. peltatus, sköldmöja. På grunt vatten (0,1 —0,5 m). 
S Kl 1 KI2 K22.

Myosurus minimus, råttsvans. Bar sandig jord. Ma 
114 F23 G23 J18 K22.

Hepatica nobilis (Anemone hepatica), blåsippa. 
Kalkrik lövskog, helst i eller nedanför litorina- 
branten. Ta.

Anemone ranunculoides, gulsippa. Mullrik strand
skog. S AI6 B17 E24.

A. nemorosa, vitsippa. Lövskog. A.
Pulsatilla pratensis (Anemone p.), fältsippa. Ss E6 

(obetad torräng).
P. vulgaris (Anemone pulsatilla), backsippa. Torr 

gräsmark. Ma B20 B21 D21 Fl2 Fl8 Hl6.
Thalictrum flavum, ängsruta. Stränder och strand

skog. Ta.
Caltha palustris, kabbleka. Stränder och våt strand

skog. Ta.
Aquilegia vulgaris, akleja. Förvildad. S E4 G17.
Consolida regalis (Delphinium consolida), riddar- 

sporre. Ss D21 (i granplantering på f d åker). Ett 
dussintal exemplar 1976. Granarna är nu upp
vuxna och Consolida finns ej längre kvar. — 1867
H. Sandberg. 1925 J. Kinnander.

Actaea spicata, trolldruva. Kalkrik lövskog. Ma B16 
B17 F4 H24 H25 M18 021.

Berberidaceae— Papaveraceae
Berberis vulgaris, berberis. Torr eller fuktig strand

skog, tallskog, hagmark. Ta A24 B19 B20 B21 B22 
Cll C20 D21 D23 D24 E13 E15 E16 E17 E23 E24 
F4 FI3 Fl5 F20 G16 H16 H23 H25 K29 L13. - 
På höjderna på Ivö Areschoug i Skånes flora 
(1866). Lilja i Skånes flora (1870). Söndre mark, 
betesmark SV kyrkan 1967 T. Karlsson. — Anled
ningen till att denna växt så effektivt motstått alla 
utrotningsförsök, är antagligen att den fick vara i 
fred i de svårtillgängliga strandskogarna, och se
dan kunde sprida sig härifrån.

Papaver somniferum, opievallmo. Ss Fil (ogräs i 
trädgård). Enligt markägaren (Nils Strid) ej sådd 
eller planterad av honom. Säkerligen spridd från 
odling längre tillbaka i tiden.

P. rhoeas, kornvallmo. Mest på åkerkanter. Ma B15 
D18 H22 119 L27 M21 M29 N22 N24.

P. dubium, rågvallmo. Åkerkanter, skadade fläckar 
på gräsmark. A.

P. argemone, spikvallmo. Åkerkanter. Ta.
P. orientale, jättevallmo (se Mowat & Walters 1964). 

Ss C2I (förvildad).
Chelidonium majus, skelört. Vägkanter och annan 

kulturmark nära bebyggelse. Ma E4 G18 H19 118 
K21.

Corydalis intermedia, smånunneört. Näringsrik löv
skog. Ma A16 B17 B18 C12 F4 H20 H25 121 J7 
L16 L17.

Fumaria officinalis, jordrök. Mest på åkerkanter. Ta.

Brassicaceae
Brassica rapa, åkerkål och rybs. Ma på vägkanter 

(E13 F15 L24), vid gård (H17) och på skadad fläck 
på gräsmark (B19). Om det rör sig om åkerkål 
(ssp. sylvestris), rybs (ssp. oleifera) eller båda två 
går inte att avgöra. Rybs har odlats på Ivö, men 
det är länge sedan.

B. napus ssp. oleifera, raps. Tillfälligt förvildad från 
eller kvarstående efter föregående års odling.

Diplotaxis muralis, mursenap. Kaolinbrottet samt 
grusväg kring detsamma. S G2 G3.

Sinapis arvensis, åkersenap. Bar jord, helst åkerkan
ter. Ta.

Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides, åkerkå- 
rel. Åkerkanter och annan bar mark; vägkanter. 
Ma F23 GI7 G24 H23 118 L27 L29 M26 M27 
M28.

Alliaria petiolata, löktrav. Lövskog, snår, skuggig 
kulturmark. Ta.

Sisymbrium officinale, vägsenap. Kulturmark. Ta.
S. altissimum, hamnsenap. Ma på bar jord (G 17 118), 

på vägkant (F10), på utfyllnad (H23) och på torr 
obetad gräsmark (B20).

Descurainia sophia, stillfrö. Kulturmark. A.
Arabis thaliana (Arabidopsis t.), backtrav. Sandiga 

ställen, både på naturliga lokaler och på kultur
mark. Ta.

A. arenosa (Cardaminopsis a.), sandtrav. Sandiga 
väg- och stigkanter; lövskog på kalkrik mark. Ta. 
— 700 m S nordspetsen 1942 O. Andersson. Kao
linbrottet 1942 O. Andersson.

A. hirsuta, lundtrav. Strandskog och torr gräsmark, 
helst på kalkrik mark. Ta.

A. glabra (Turritis g.), rockentrav. Väg-, stig- och 
åkerkanter; torr gräsmark. Ta.

Cardamine pratensis ssp. pratensis, ängsbräsma. 
Fuktängar, strandkärr. S 119 J19 K26 N24.

C. pratensis ssp. palustris, kärrbräsma. Fuktängar, 
kärr. Ma D23 E4 J18 J19 K22 K23 L23 M27.

C. amara, bäckbräsma. Ss C12 (alkärr).
C. hirsuta, bergbräsma. Sandig kulturmark, torr 

gräsmark. Ma D7 E5 F4 G2 119.
C. flexuosa, skogsbräsma. Vägar och stigar i bok

skog. Ma 15 18 19 J8 J9. — Bokskog NO Ivö klack 
1938 G. Norrman. 1945 J. Kinnander. Fuktig 
skogsväg V Ivö klack 1945 J. Hallberg. Norra de
len, i bokskog 1947 T. Lange.

C. impatiens, lundbräsma. S på block och rotvältor 
i bokskog vid skogsfrulokalen, samt söder därom.



— Bokskog NO Ivö klack 1938 G. Norrman. Flera 
senare uppgifter från samma lokal.

C. bulbifera (Dentaria b.), tandrot. Ängsartad, kalk
rik lövskog. S B17 C12.

Barbarea vulgaris ssp. arcuata, sommargyllen. Väg
kanter, åkerkanter, sandiga ställen. Ta.

Rorippa palustris, sumpfräne. S på stränder (K26 
M27 M28) och på bar fuktig mark (119).

R. amphibia, vattenfräne. Sjöstränder. Ta.
Armoracia rusticana, pepparrot. Förvildad nära går

dar. S FIO Fl 1 H18 K.21.
Teesdaiia nudicauiis, sandkrassing. Sandiga ställen, 

gärna borsttåtelhed. Ma D6 Dll D23 E5 E6 E7 
El3 E14 F5 Fl4 J11 J14.

Capsella bursa-pastoris, lomme. Kulturmark, t ex 
åkerkanter; fet gräsmark; skadade fläckar på be
tesmark. A.

Thiaspi arvense, penningört. Åkerkanter och annan 
kulturmark; fet gräsmark. Ta.

Neslia panicuiata, korndådra. — 1931 H. Nilsson.
Cameiina saliva ssp. microcarpa, sanddådra. Åker

kanter. S D20 J16.
Lunaria annua, judaspenningar. Förvildad nära be

byggelse. S Fl 1 G17 G18.
Alyssum aiyssoides, grådådra. — Södra gården på 

västra sidan av östra udden 1942 O. Ändersson. 
Västra udden, södra gården 1942 O. Andersson.

Berteroa incana, sandvita. Sandiga vägkanter. Ma 
C14 FIO F14 119 K12 N24.

Erophila verna, nagelört. Mest på torr gräsmark, men 
även på sandig kulturmark. Ta.

Subularia aquatica, sylört. Sandiga eller steniga sjö
stränder, på 1 — 3 dm djup. S E24 119. — 1932 O.J. 
Hasslow & G. Hasslow. 25 m S väntrum vid fär- 
jeläget. 1979 T. Holm.
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Droseraceae — Saxifragaceae
Drosera anglica, storsileshår. - 1938 G. Norrman.
D. intermedia, småsileshår. — 1931 H. Nilsson. 

Flötö 1943 och 1944 0. Andersson. 1951 och 1956 
C. C. Hammarlund.

Sedum telephium ssp. maximum, kärleksört. Stengär- 
den, torra vägkanter, på grönstensberg (= Fläsk
holmen). Ta.

S. spurium, kaukasiskt fetblad. Kvarstående (förvil
dad?) på gammal mur. Ss Fl 1.

5. acre, gul fetknopp. Torr gräsmark, stengärden. Ta.
S annuum, liten fetknopp. - Ivö klack, södra sidan 

Lilja i Skånes flora (1838, 1870). Ifö klack 1850 M. 
Falén. Ifö klack 1861 C. O. Hamnström. Ifö klack 
Areschoug i Skånes flora (\866). SV-sluttningen av 
Ivö klack 1916 H. Johansson.

Saxifraga tridactylites, grusbräcka. Torr sandig 
mark; på stenblock. Ma B20 B21 D21 G13 L23 
M30.

S. granuiata, knölbräcka. Gräsmark, torra och ljusa 
skogsbackar. Ta.

Chrysospienium alternifolium, gullpudra. Ss J6 (skug
gigt strandkärr).

Parnassia palustris, slåtterblomma. Rikkärr. S D23 
119. _ Sydvästra udden, nära sydöstra stranden 
1938 G. Norrman. Strax NO kyrkan 1938 G. Norr
man. Kärret vid färjan 1943 O. Andersson. Fukt

äng, betesmark vid kyrkbacken 1943 O. Anders
son.

Ribes uva-crispa, krusbär. Strandskog, tallskog, vid 
stengärden. A.

R. rubrum, röda vinbär. Strandskog; även kvarstå
ende efter odling. Ta.

R. nigrum, svarta vinbär. Förvildad och kvarstående 
efter odling. S B17 C19 C21.

Philadelphus coronarius, doftschersmin. Kvarstå
ende efter odling. Ma E7 F4 G19 H8 HI8.
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Rosaceae
Pyrus communis, päron. Ss F19 (kvarstående efter 

odling).
Malus sylvestris, vildapel. Torr lövskog, hagmark. 

Ma B19 Cl C22 D7 E23 F2 H9 H24 14 K29.
M. domestica, apel. Förvildad och kvarstående efter 

odling. Ma CIO C19 C2I E7 F19 F20 G4.
Sorbus intermedia, oxel. Torr skog, skogsbryn. Ma 

BI9 B20 E4 E16 G15 G22 MI8.
S. aucuparia, rönn. Torr skog, skogsbryn, hyggen, 

hagmark. A.
Crataegus laevigata (C. oxyacantha), rundhagtorn. 

Mest på ljusa ställen i skog, helst strandskog. Ta.
C. monogyna, trubbhagtorn. Torr gräsmark (helst 

betesmark), torra ställen i skog, snår. Ta.
Cotoneaster divaricatus, spärroxbär (se Fitschen 

1977). Förvildad. S F4 G16 Hl8. Bestämd av Ber
til Hylmö.

C. dieiseanus (se Fitschen 1977). Ss G3 (ett förvildat 
exemplar i kaolinbrottet). Bestämd av Bertil 
Hylmö.

C. ascendens. Ss F14 (förvildad i tallskog). Bestämd 
av Bertil Hylmö.

Prunus spinosa, slån. Hagmark, skogsbryn, vägkan
ter, åkerrenar. A.

P. domestica ssp. domestica, plommon. Förvildad el
ler kvarstående. S E6 E9.

P. domestica ssp. insititia, krikon och terson. Sten
gärden, väg och åkerkanter. Förvildad eller kvar
stående. Ta. På de flesta ställen rör det sig om ter
son, som har mindre frukter med kärvare smak än 
krikon (se Weimarck 1942, 1963). Terson är inte 
en hybrid mellan krikon och slån, som anges i 
Svensk Flora (Krok & Almquist 1984).

P. domestica ssp. insititia x spinosa, krikon (terson) 
x slån (se Weimarck 1942, 1943). Ss B16 (sten- 
gärde vid gård). Ett konstaterat exemplar, som har 
dåligt pollen och svag fruktsättning, men som i öv
rigt är svårskilt från föräldraarterna. — Ca 1,2 km 
NO färjstället, vägkant 1942 H. Weimarck. Ca 1,1 
km NNO färjstället, åkerren vid liten gård 1942 H. 
Weimarck.

P. avium, sötkörsbär. Skog, skogsbryn, hagmark, 
stengärden. A. På en del ställen ställen förmodli
gen kvarstående eller förvildad från odling.

P. cerasus, surkörsbär. Förvildad eller kvarstående. 
Ta.

P. padus, hägg. S Cl 1 el Dl 1 (invid stig i skog; 1984 
Per Svensson muntl; ej sedd av mig) D19 (sten- 
gärde vid åker).

Agrimonia eupatoria, småborre. Vägkanter, obetade 
torrängar. A.
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Aphanes arvensis, jungfrukam. Åkerkanter. Ma C15 
E17 E21 F21 H23 K26 L24 L26 L27. - 1,3 km S 
Hovgården (= K27 el L27) 1942 O. Andersson. 
Åker vid vägen mot Ugnsmunnarna 1943 O. An
dersson.

A. microcarpa, småfruktig jungfrukam. Ss K24 
(åkerkant).

Alchemilla glaucescens, sammetsdaggkåpa. Torr be
tesmark. S G23 121.

A. monlicola (A. pastoralis), betesdaggkåpa. Ss F23 
(betesmark).

A. filicaulis, späddaggkåpa. Ss E4 (fuktigt skogs- 
bryn).

Polenlilla palustris (Comarum palustre), kråkklöver. 
Sumpiga sjöstränder och strandkärr. Ma C6 D4 14 
J7 KIO K12 K19 L17.

P. argenlea ssp. argenlea, femfingerört (se Hansen 
1981). Torr gräsmark (helst på trampade ställen); 
bar kulturmark, t ex väg- och åkerkanter. A.

P. argenlea ssp. impolita, stor femfingerört (se Han
sen 1981). Torr gräsmark, någon gång på kultur
mark. Ta. - Jag har fått intrycket att ssp. argenlea 
är mer kulturgynnad än ssp. impolita, och föredrar 
hård (t ex trampad) mark. Ssp. impolita trivs bäst 
på mer naturliga ståndorter, och när den någon 
gång växer på kulturmark, så är det sådan som har 
legat orörd under ganska lång tid.

P. tabernaemontani, småfingerört. Betade torrängar. 
S D22 H21.

P. heplaphylla, luddfingerört. Ss C20 (betad torr
äng).

P. erecla, blodrot. Ljusa ställen i skog; torr eller fuk
tig gräsmark. Ma B24 CIO D4 E22 Fil G7 G10 
G20 18 19 119.

P. anglica, revig blodrot. — Södra gården mot Bro
mölla 1942 O. Andersson. Vid stranden vid södra 
gården på västra sidan av östra udden 1942 O. An
dersson. Kärret vid Ugnsmunnarna 1942 O. An
dersson.

P. replans, revfingerört. Torr gräsmark, vägkanter, 
åkerkanter, strandskog. Ma B17 B20 C6 D21 D23 
E20 F2 F20 F23 G2 H23.

P. anserina, gåsört. Stränder, vägkanter. Ta.
Fragaria vesca, smultron. Torr och ljus skog, spe

ciellt tall- och björkskog; skogsbryn, vägkanter. A.
F. x ananassa, jordgubbar. Kvarstående efter od

ling. S CI9 Dl2.
Geum rivale, humleblomster. Strandskog, på väg

kant. Ma B23 D6 D23 E4 F4 H24 119.
G. urbanum, nejlikrot. Mest lövskog (spec strand

skog) och snår (gärna på kulturmark). A.
Rubus idaeus, hallon. Strandskog, skogsbryn, hyg

gen, vägkanter, åkerkanter, stengärden, snår. Aa.
R. caesius, blåhallon. Strandskog och annan skog; 

stengärden, snår, vägslänter. A.
R. caesius x idaeus, blåhallon x hallon. Fruktträd

gårdar, vägkanter. S B19 (i stor mängd) DI9 E16 
Hl8. Mycket variabel; oftast mer eller mindre in
termediär, men ibland svårskild från ren R. cae
sius.

R. sektion Corylifolii, krypbjörnbär. Strandskog, 
hagmark, snår, stengärden. A. - Av de rena ar
terna synes endast R. wahlbergii och R golhicus 
vara företrädda. De är ungefär lika vanliga. Kring 
Ivö by (Hl8, Hl9) uppvisar krypbjörnbären en

otrolig formrikedom. Prof Heinrich E. Weber har 
tittat på material härifrån, och kommit fram till att 
här finns åtminstone tre olika lokala hybridpro
dukter, som inte kan ges taxonomisk rang (se 
Weber 1981).

R. plicalus, sötbjörnbär. Hagmark, snår, stengärden. 
Ta.

R nessensis, skogsbjörnbär. S Kl 1 (strandskog) 022 
(snår vid åkerkant).

R. radula, raspbjörnbär. Strandskog. S 14 J5.
Rosa canina, stenros. Torr gräsmark, vägkanter, 

snår. A. - var. dumetorum med håriga blad finns 
i E21 (se Nilsson 1967).

R. dumalis, nyponros. S på vägkanter (B 16 E7 E17 
Fl 1) och i buskage vid åkerkant (Dl6).

R. rubiginosa, äppelros. Torr gräsmark, vägkanter, 
stengärden. Ta.

R. sherardii, luddros. Betesmark, vägkanter, snår. 
Ta.

R. kamtchatica, kamtjatkaros. Ss H18 (kvarstående 
efter odling).

Filipendula ulmaria, älggräs. Stränder, fuktig strand
skog. A.

Spiraea salicifolia, häckspirea. Ss K8 (stort snår i 
fuktig strandskog). Hur växten kommit hit är 
okänt. Platsen har aldrig varit bebodd.

5. chamaedryfolia, kvastspirea. Kvarstående efter 
odling. S G17 118.

Fabaceae
Pisum sativum ssp. sativum, trädgårdsärt. Ss G3 (till

fällig i och kring kaolinbrottet). Ej sedd de senaste 
åren.

Lathyrus pratensis, gulvial. Ängsmark, väg- och 
åkerkanter. Ta.

L. tuberosus, knölvial. Ss C11. Lokalen utgörs av 
björkskog som nyligen gallrats kraftigt. Platsen är 
markerad som åker på 1930 års ekonomiska karta, 
vilket möjligen förklarar dess uppträdande i en för 
denna art så märklig biotop.

L. odorants, luktärt. Kvarstående efter odling. S C20 
E6.

L. sylvestris, backvial. S H22 (åkerkant) 116 (väg
kant).

L. palustris, kärrvial. — I LD finns en insamling 
märkt ”ex. herb. J. G. Agardh” utan årtal; insam- 
lare okänd.

L. linifolius(L. montanus), gökärt. Ljus skog, lundar, 
stigar. Ta.

L. vernus, vårärt. Näringsrik lövskog. Ma F4 F5 G5 
samt skogsfrulokalen och söder därom.

Vicia tetrasperma, sparvvicker. Obetad gräsmark, 
väg- och stigkanter. Ma E6 E7 E16 Fl I J12 M20.

V. hirsuta, duvvicker. Torrängar (helst obetade), väg
kanter, tallskog. Ta.

V. cracca, kråkvicker. Gräsmark; väg-, stig- och 
åkerkanter. A.

V. villosa, luddvicker. Ss K19 (vägkant).
V. cassubica, backvicker. — E. Fries i Flora Scanica 

(1835). Lilja i Skånes flora (1838, 1870). Are- 
schoug i Skånes flora (1866, 1881).

V. sepium, häckvicker. Bokskog. Ma CIO CI2 E5 F5 
G3 H14.
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V. angustifoliafV. sativa ssp. a.), sommarvicker. Torr 
gräsmark, gles torr skog, väg- och åkerkanter. A. 
Mycket variabel. Vissa typer är förhållandevis 
grova och bredbladiga, dock inte tillräckligt för att 
kallas V. sativa (ssp. sativa).

V. lathyroides, vårvicker. Torrängar. Ta.
V. pannonica ssp. pannonica, ungersk vicker. Ss H18 

(vägslänt vid åker). — 1957 C. C. Hammarlund.
Robinia pseudacacia, robinia (se Weimarck 1963). Ss 

M30 (förvildad på torräng).
Astragalus glycyphyllos, sötvedel. Strandskog, väg- 

och stigkanter, skogsbryn. Ma CIO Cll El3 F5 
F13 G24 M26 N2I.

Ornithopus perpusiUus, dvärgserradella. Torr gräs
mark, övergivna åkrar. Ma Dl 1 D12 E6 E13 K25. 
— I beteshagen 50 m SV Bokehems gård (ca 1 km 
SV Ivö klack) 1952 A. Gustavsson. 1953 B. Nor- 
lindh. — Förmodligen delvis insådd tillsammans 
med Festuca trachyphylla. De förekommer i alla 
fall ofta på samma ställen. Tycks vara under 
spridning.

Lotus corniculatus, käringtand. Mest på gräsmark 
och vägkanter. A. I kaolinbrottet förekommer 
grova typer av käringtand, som inte ska förväxlas 
med L. pedunculatus, stor käringtand.

Anlhyllis vulneraria, getväppling. Ma på sandiga sti
gar och vägkanter (B21 E6 F13 F15 H23), på en 
kalkrik backe (CIO) och på hygge (C 13).

Melilotus officinalis, sötväppling. Kulturmark. S C15 
F10 Fl 1. Sötväppling var förr vanlig på slagghö
garna kring kaolinbrottet (Nils Strid muntl).

M. alba, vit sötväppling. Mest på vägkanter. Ta.
Medicago sativa, blålusern. Väg- och åkerkanter. 

Förvildas kontinuerligt. Ta.
M. falcata, gullusern. Torr gräsmark, vägkanter. A.
M. falcata x sativa, mellanlusern. Torr gräsmark, 

väg- och åkerkanter. A.
M. lupulina, humlelusern. Torr gräsmark, vägkanter. 

A.
Trifolium campestre, jordklöver. Torr gräsmark, kul

turmark t ex väg och åkerkanter. A.
T. dubium, trådklöver. Torr eller fuktig gräsmark. 

Ta.
T. aureum, gullklöver. Torr gräsmark, sandiga väg- 

och åkerkanter. MaDlODll E6EI6F14I13JI1 
J12 J13. — Areschoug i Skånes fora (1881). 400 m 
S kyrkan 1942 O. Andersson. Hassellunden 600 m 
S kyrkan 1943 O. Andersson. Vägkant 1,5 km N 
kyrkan 1966 H. Johansson.

T. hybridum, alsikeklöver. Åker- och vägkanter. Ma 
D16E16E21 F2 F12 114 116 I18J18 K21 L20 L28.

T. repens, vitklöver. Gräsmark (helst kulturpåver- 
kad), vägkanter, gräsmattor och andra kultur
ståndorter. A.

T. medium, skogsklöver. Ljus skog, skogsbryn, gräs
mark, väg- och åkerkanter. A.

T. pratense, rödklöver. Gräsmark, väg- och åkerkan
ter. A.

T. arvense, harklöver. Torra sandiga ställen. Ta.
Ononis repens, puktörne. Torr gräsmark, vägkanter. 

A.
Cytisus scoparius, harris. Sandiga ställen vid vägar 

och stigar. Ta.
Laburnum anagyroides, gullregn (se Fitschen 1977). 

Ss H18 (kvarstående efter odling).

Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Förvildad nära 
bebyggelse. Ma C20 C21 F12G15G17JII N19.

Oxalidaceae— Linaceae
Oxalis acetosella, harsyra. Skog av alla typer. A.
O. fontana (O. europaea), klöveroxalis. Ss Fl2 

(fruktodling i trädgård).
Geranium sanguineum, blodnäva. Ss CIO (kalkrik 

äng vid strand).
G. molle, mjuknäva. Torr gräsmark, mera sällan på 

kulturmark. A.
G. pusillum, sparvnäva. Åker- och vägkanter, frukt

odlingar, fet gräsmark. Ta.
G. dissectum, fliknäva. S F22 (fruktodling) HI8 

(åkerkant).
G. columbinum, duvnäva. Vägkanter, bar mark t ex 

åkerkanter. Ma C18 H19 119 120 L20 L25.
G. lucidum, glansnäva. E. Fries i Flora Scanica 

(1835). Lilja i Skånes flora (1838, 1870). Are
schoug i Skånes flora (1866, 1881). Bokskog NO 
Ivö klack 1938 G. Norrman.

G. robertianum, stinknäva. Strandskog, bokskog, 
block, stengärden. A.

Erodium cicutarium, skatnäva. Kulturmark, torr
ängar. A. Även sandhedstypen (”E. danicum”) 
finns representerad, t ex i C14.

Linum catharticum, vildlin. Kaolinbrottet; torr eller 
fuktig, kalkhaltig gräsmark. Ma B21 F3 F13 G3 
119 L27.

Radiola Hnoides, dvärglin. — Vid sjöstrand 1932 G. 
Hasslow. 1938 G. Norrman. Flötö 1943 O. An
dersson. Stranden 1,4 km SSV kyrkan 1943 O. An
dersson.

Euphorbiaceae— Aceraceae
Euphorbia cyparissias, vårtörel. S D19 (kvarstående) 

E9 (förvildad).
E. helioscopia, revormstörel. Åkerkanter, fruktträd

gårdar, trädgårdar. Ta.
E. peplus, rävtörel. Åkerkanter, trädgårdsland. Ma 

E24 F10 F19 G17 114 119 K2I M28.
Polygala vulgaris, jungfrulin. Torrängar, ljus löv

skog. Ma B20 CIO Cll E4 E22 FI6 F18 F21 G13 
G23 H16 114.

P. amarella, rosettjungfrulin. — Kärret vid färjan 
1943 O. Åndersson. Stranden 1,4 km SSV kyrkan 
1943 O. Andersson. D23 1950-talet S. Snogerup 
(muntl).

Rhus typhina, rönnsumak (se Fitschen 1977). Kvar
stående efter odling. S CI9 G17.

Acer platanoides, lönn. Ma i bokskog (G4) och nära 
gårdar eller annan bebyggelse, där den säkerligen 
är förvildad (B18 E12 Fil G16G17 H19 119 K21 
LI7 N22).

A. campestre, naverlönn. Ss H18 (kvarstående efter 
odling).

A. pseudoplatanus, tysk lönn. Förvildad i skog och 
nära bebyggelse; dessutom kvarstående efter od
ling. Ma C21 D23 E12 E14 E15 Fil F12 Fl 3 G17.
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Hippocastanaceae— Rhamnaceae
Aesculus hippocastanum, hästkastanj. Kvarstående 

efter odling. Ma C19 C21 Dll D19 E6 EI8 H8 
H18.

Evonymus europaeus, benved. Snår och stengärden 
vid åker- och vägkanter; strandskog. Ta.

Impatiens glandulifera, jättebalsamin. Ss K22 (för
vildad på utfyllnad).

Rhamnus catharticus, getapel. Strandsnår, torra 
skogsbryn. Ta.

Frangula alnus (Rhamnus frangula), brakved. Fuk
tig skog, mest strandskog. Ta.

Tiliaceae — Thy melaeaceae
Tilia cordata, lind. Strandskog, blockig bokskog. Ma 

AI6 B21 B24 G16 14 17 J7 NI9 N21.
Malva neglecta, skär kattost. Kulturmark, rikligast i 

fruktträdgårdar. Ma G17 H19 H23 119 JI8 K21 
L29 M28.

M. sylvestris, rödmalva. Kulturmark (ej åkerkanter). 
Ma C21 G17 G18 H18 H19 119 L19 L22.

M. moschata, myskmalva. S som förvildad på väg
kanter (J11 Kl 1) och på åkerkant (DI5).

Daphne mezereum, tibast. Ss G17 (förvildad på väg
kant).

Hypericaceae — Violaceae
Hypericum maculalum, fyrkantig johannesört. Åker

kanter. S DI3 M28.
H. perforatum, äkta johannesört. Torr gräsmark, 

väg- och åkerkanter, gles skog. A.
H. montanum, bergjohannesört. Torr lövskog. S C11 

Cl2 G4. — Ifö klack E. Fries i Flora Scanica 
(1835). Ifö klack Lilja i Skånes flora (1838, 1870). 
Ivö klack Areschoug i Skånes flora (1866, 1881). 
1951 C. C. Hammarlund.

Viola palustris, kärrviol. Våt strandskog. S B25 120 J7 
LI7.

V. hirta, buskviol. Torr strandskog, torr gräsmark.
Ma A16 B17 B18 B19 B20 B24 C22 H20 H21.

V. odorata, luktviol. S C21 (f d trädgård) H19 (invid 
stengärde) H20 (vägkant) 119 (invid kyrkomur). 
Säkerligen förvildad.

V. riviniana, skogsviol. Löv- och tallskog, skogsbryn. 
A.

V. reichenhachiana, lundviol. Strandskog, bokskog. 
Ta.

V. reichenhachiana x riviniana, lundviol x skogs
viol. Näringsrik bokskog; tillsammans med för- 
äldraarterna. S C12 F4 F5.

V. rupestris, sandviol. - 1800 m NNV kyrkan 1942 
O. Andersson.

V. canina ssp. canina, ängsviol. Torr gräsmark, torr 
skog, väg- och stigkanter. Ta. I E13 och J8 finns 
former som har en viss likhet med ssp. montana. 

V. tricolor, styvmorsviol. Åker-, väg- och stigkanter; 
torr sandig gräsmark. A.

V. x wittrockiana, pensé. Förvildad på kulturmark. 
S GI7 119 K12.

V. arvensis, åkerviol. Åkerkanter och annan bar, san
dig mark. A.

Tamaricaceae— Lythraceae
Myricaria germanica, klådris. Ss G2 (kaolinbrottet). 

— Förutom de fyra välkända exemplaren har det 
funnits ytterligare åtminstone tre exemplar. Här 
följer en kronologisk redogörelse för samtliga: — 
De tre originalexemplaren i kaolinbrottets södra 
brant hittades 1938 av Gunnar Norrman, och 
fanns kvar till 1966 då Hellmut Merker tog det 
sista levande skottet med sig till Helsingborg för 
att göra ett räddningsförsök (se Merker 1968). — 
Ett exemplar i sydvästra branten av kaolinbrottet, 
hittat 1952 av dåvarande förmannen vid kaolin
brottet (Nils Strid muntl). — Ett stort exemplar i 
kanten av kärr i sydvästra delen av kaolinbrottet. 
Hittades på 1950-talet av Nils Strid (Nils Strid 
muntl). — Ett exemplar på botten av f d slambas- 
säng norr om kaolinbrottet, hittat av Per Svensson 
på 1960-talet (Per Svensson muntl). — Det nuva
rande exemplaret planterades i slutet av 1960-ta- 
let, och härstammar från Hellmut Merkers lyc
kade räddningsförsök.

Bryonia alba, hundrova. — Kring Hovgården i 
mängd Lilja i Skånes flora (1838, 1870). Are
schoug i Skånes flora (\ 866, 1881).

Lythrum salicaria, fackelblomster. Sjöstränder. Ta.

Onagraceae
Oenothera biennis, nattljus. Vägkanter nära bebyg

gelse. Ma E6 E7 Fl 1 114 K12.
Epilobium angustifolium (Chamaenerion a.), mjölke. 

Hyggen, torr skog, skogsbryn, snår. A.
E. hirsutum, rosendunört. Stränder, kärr, diken, på 

åkerkant. Ma Al6 C9 E4 119 K29 L23 L29.
E. parviflorum, luddunört. Stränder, kärr, dammar. 

Ma Bl 4 D24 E4 119 J18.
E. parviflorum x roseum, luddunört x grendunört. 

Ss 119 (rikkärr).
E. montanum, bergdunört. Skog, snår; väg-, stig- och 

åkerkanter. A.
E. collinum, backdunört. S G2 (kaolinbrottet) J4 

(klippspringor i grönsten). — Vid kalkbrottet Syl- 
vén utan årtal (ca 1930). Nära kalkbrottet 1933 G. 
Norrman. Kaolinbrottet 1980 S. Snogerup.

E. ciliatum ssp. ciliatum, amerikansk dunört. Kärr, 
stränder, ruderatmark. Ma B14 B23 C6 C21 E3 E4 
E19 H18 119 M27.

E. ciliatum ssp. ciliatum x roseum, amerikansk dun
ört x grendunört. Ss 119 (rikkärr).

E. roseum, grendunört. Kärr, stränder. S B14 119.
E. tetragonum ssp. tetragonum (E. adnatum), kant- 

dunört. Ss 119 (kulturmark vid sjöstrand).
E. palustre, kärrdunört. Fuktiga ställen. Ma B24 C12 

18 119 J10 J19 Kil K29.
E. palustre x parviflorum, kärrdunört x luddunört. 

Ss 119 (rikkärr).
Circaea alpina, dvärghäxört. Fuktig strandskog. S J5 

J7. — 1961 C. C. Hammarlund.
C. lutetiana, stor häxört. Fuktig lövskog. Ma B24 H4 

H9 17 119 J5.
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Haloragaceae— Araliaceae
Myriophyllum spicatum, axslinga. — N. Sylvén utan 

årtal (ca 1930).
M. alterniflorum, hårslinga. Sandiga eller gyttjiga 

sjöbottnar på upp till 2 m djup. Ma A24 B19 B22 
B25 Dl D6 E24 119 J7 Kl 1 K12. Förbisedd.

Cornus sericea, videkornell. Förvildad i skog. S F3 
F4 F10. — C. sericea och C. alba är inte samma 
sak, som anges i Svensk floras (Krok & Almquist 
1984) synonymlista. Den förra (= den vanligaste) 
har nedböjda, rotslående grenar och en fruktsten 
med rundad bas, medan den senare vanligen helt 
saknar rotslående grenar, och har en sten med 
killik bas.

Hedera helix, murgröna. Torr lövskog. S B19 CIO 
G25 H7. Massvis på de två sistnämnda lokalerna.
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Apiaceae
Myrrhis odorata, körvel. S Fl I (förvildad på väg

kant) H8 (kvarstående efter odling).
Anthriscus sylvestris, hundloka. Väg- och åkerkanter, 

fet gräsmark, gles skog. A.
Chaerophyllum temuium, hårkörvel. Strandskog, 

snår. Ta.
Torilis japonica, rödkörvel. Torr obetad gräsmark, 

vägkanter. Ta.
Daucus carota, morot. Torr obetad gräsmark, väg

kanter. Ta.
Angelica sylvestris, strätta. Stränder, strandskog. Ta.
Levisticum officinale, libbsticka. Ss H18 (kvarstående 

efter odling).
Selinum carvifolia, krussilja. Mest i strandskog. Ta.
Peucedanum palustre, kärrsilja. Stränder, strandkärr. 

Ta.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, sibirisk björn- 

loka. Vägkanter, strandsnår. Ta.
H. mantegazzianum coli., jätteloka. Ss Dll (förvil

dad i ett exemplar).
Pastinaca saliva, palsternacka. Vägkanter, torräng. 

Ma C21 C22 F2 F3 F10 G2 M26.
Anethum graveolens, dill. Ss Hl 8. Förvildad på över

givet åkerstycke; stabil och regelbundet återkom
mande.

Aethusa cynapium ssp. cynapium, vildpersilja (se 
Weimarck 1963). Kulturmark, mest åkerkanter. 
Ma AI6 B18 D19 Fl 1 G18 H18 H19 L23 L27 L28 
L29.

A. cynapium ssp. cynapioides (A. c. ssp. elata), stor 
vildpersilja (se Weimarck 1963). Ss C21 (vägkant).

Cicuta virosa, sprängört. Sumpiga sjöstränder. Ma 
C6 J19 Kli K19 K26 M27.

Sium latifolium, vattenmärke. Sjöstränder (helst 
sumpiga och näringsrika), diken. Ma A24 Bl5 
D24 E24 F23 F26 119 .119 M27 N24.

Berula erecta, bäckmärke. — 1951 C. C. Hammar
lund.

Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga, bockrot. Torr 
gräsmark, väg-, stig- och åkerkanter. Ta.

Carum carvi, kummin. Torr obetad gräsmark, väg
kanter. S Fil G2 G17 K22.

Aegopodium podagraria, kirskål. Strandskog, väg
kanter och snår nära gårdar. Ta.

Hydrocotyle vulgaris, spikblad. Stränder, strandkärr. 
Ma A24 B19 D23 E24 G25 119 K22.

Pyrolaceae
Pyrola chlorantha, grönpyrola. Ss F14 (torr tallskog).
P. rotundifolia ssp. rotundifolia, vitpyrola. — 1953 A. 

Oredsson. F4 1950-talet S. Snogerup (muntl).
P. minor, klotpyrola. Torr skog, mest barrskog. Ta.
Orthilia secunda (Pyrola s., Ramischia s.), björkpy- 

rola. Torr skog, mest tallskog. Ta.
Chimaphila umbellata, ryl. Ss H12. Växtplatsen är 

märklig. Hela omgivningen består av barrskog där 
den skulle kunna växa, men inte gör det. Istället 
har den valt att växa i en liten, obetydlig bok
dunge mitt i detta hav av barrskog!

Monotropa hypopitys, tallört. Barr- och bokskog. Ta.
M. hypophegea, kal tallört. — Bokskog NO Ivö klack 

1938 G. Norrman. Klacken, nära nordspetsen G. 
Norrman utan årtal (ca 1935).

Ericaceae — Primulaceae
Vaccinium myrtillus, blåbär. Löv- och barrskog. A.
V. vitis-idaea, lingon. Torr tall- och lövskog. Ta.
Calluna vulgaris, ljung. Sandiga ställen, hällmark. A.
Andromeda polifolia, rosling. Ss B24 (i fuktig 

mossa). Ett exemplar 1979; ej sedd senare.
Empetrum nigrum, kråkbär. Ss K10 (barrskog). Ej 

sedd efter 1979.
Primula veris, gullviva. Ljus kalkrik strandskog, lun

dar, torr gräsmark. A.
P. farinosa, majviva. — Kärret vid färjan 1943 O. 

Andersson.
Androsace septentrionalis, grusviva. S C21 (torräng) 

F3 (kaolinbrottet). — Södra gården på västra si
dan av östra udden 1942 O. Andersson. Södra går
den mot Bromölla, sandgrop 1942 O. Andersson. 
Stärkelsefabriken (= JI8) 1943 O. Andersson.

Hottonia palustris, vattenblink. Diken, skyddade 
stränder. S F26 K26 M27.

Trientalis europaea, skogsstjärna. Torr skog. A.
Anagallis arvensis, rödmire. Bar kulturmark, mest 

åkerkanter. Ta.
Lysimachia nummularia, penningblad. Äng; sanno

likt förvildad. Ss E4.
L. vulgaris, videört. Stränder, strandkärr. A.
L. thyrsiflora, topplösa. Sjöstränder. Ma B20 H24 14 

119 J6 J19.

Oleaceae— Menyanthaceae
Ligustrum vulgare, liguster. Förvildad. Ss G15. 
Syringa vulgaris, syren. Kvarstående efter odling. S 

09 G17 H18.
Fraxinus excelsior, ask. Strandskog, skogsbryn, vid 

stengärden. A.
Gentianella uliginosa, sumpgentiana. — 1924 T.

Lange. S kyrkan 1932 O. J. Hasslow.
Centaurium erythraea (C. minus), flockarun. — 600 

m S kyrkan, lund 1943 O. Andersson.
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Menyanthes trifoliata, vattenklöver. Ss D24 (sjö- 
strand).

Vinca minor, vintergröna. Förvildad i tallskog. Ss J12 
(massvis).

Rubiaceae
Galium boreale, vitmåra. Torra kalkrika ställen, helst 

i skogsbackar. Ma B20 CIO Cl 1 F4 M20 samt 
skogsfrulokalen.

G. verum, gulmåra. Mest torr gräsmark och vägkan
ter. A.

G. album, stormåra. Väg-, stig- och åkerkanter; kul- 
turpåverkad gräsmark. Ma B21 C19 C21 C22 D18 
E6 E12 F9 Fl 1 G2 G3 H18. - G. album är inte 
samma sak som G. mollugo, som anges i synonym
listan i Svensk flora (Krok & Almquist 1984). Se 
Hansen (1984).

G. saxatile, stenmåra. Ss H12 (backe i granskog).
G. uliginosum, sumpmåra. Stränder, rikkärr. S D23 

119 J7 M28.
G. paluslre, vattenmåra. Stränder, fuktiga ställen. 

Ta. — Jag har ej undersökt vilka underarter som 
finns representerade, men C. C. Hammarlund 
uppgav ssp. elongalum från Ivö 1957.

G. aparine, snärjmåra. Åkerkanter, strandskog, snår. 
A.

G. odoralum, myska. Bokskog. Ma Cl 1 F4 H4 H5 14 
15 16.

Sherardia arvensis, åkermadd. — 1956 C. C. Ham
marlund.

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis, åkervinda. Fruktträdgårdar, 

åker- och vägkanter, torr gräsmark. Ta.
Calyslegia sepium ssp. sepium, snårvinda. Strand

snår. Ma B14 C6 C12 Dl E3 F24.
Cuscula europaea, nässelsnärja. På Urlica dioica, 

Humulus lupulus och Aegopodium podagraria. S 
119 K2I.

C. epithymum var. epithymum, ljungsnärja. På di
verse örter, t ex Galium verum och Trifolium me
dium. S E4 F4. — 1923 J. Kinnander. N färjestället 
1932 O. J. Hasslow. 400 m S kaolinbrottet, klöver
åker 1945 T. Nyholm. Ca 600 m VNV Ivö klack, 
äng vid vägen 1948 V. Wrigstedt. Ca 1 km SSV öns 
nordspets, torräng 1948 V. Wrigstedt.

C. epithymum var. trifolii, klöversnärja. — 1924 J. 
Kinnander. — Nils Strid har berättat för mig om 
några år på 1930-talet, då vissa klöveråkrar var så 
fulla av en gulaktig snärja, att klövern blev dvärg- 
växt. Man bekämpade växten genom att räfsa (!) 
bort den.

Boraginaceae
Myosotis scorpioides (M. palustris), äkta förgätmigej 

Stränder och kärr. Ta.
M. laxa ssp. caespitosa, sumpförgätmigej. Blöta stäl

len längs sjöstränder. S E24 F26 M27 N24.
M. sylvatica, skogsförgätmigej. Skog, skogsbryn. Åt

minstone delvis förvildad. S A16 D6 E7 Fl 2.

M. arvensis, åkerförgätmigej. Åker- och vägkanter; 
torr kulturpåverkad gräsmark. A.

M. ramosissima (M. hispida), backförgätmigej. Torr 
gräsmark, väg- och åkerkanter. Ta.

M. discolor, brokförgätmigej. Betesmark. S E13 Fl8 
F23.

M. stricta, vårförgätmigej. Torr gräsmark, åkerkan
ter. Ma C12 C14 D10 E5 E6 El2 E13 E23 Fl 5 K24 
L23.

Cynoglossum officinale, hundtunga. Mest på vägkan
ter och på skadade fläckar på betesmark. Ta.

Anchusa officinalis, oxtunga. Vägkanter, torr obetad 
gräsmark. Ta.

A. arvensis, fårtunga. Åkerkanter och annan bar kul
turmark. Ta.

Lithospermum arvense, sminkrot. Åkerkanter. Ma 
C15 D20 D21 K29 L21 L26 L27. - Hovgården 
1942 O. Andersson.

Symphytum asperum, fodervallört. — 1957 C. C. 
Hammarlund.

S. asperum x officinale (S. x uplandicum), upp
ländsk vallört. Ss E8 (vägkant).

Echium vulgare, blåeld. Mest på väg- och åkerkanter. 
Ta.

Lamiaceae
Mentha aquatica, vattenmynta. Sjöstränder. Ma B12 

B15 B17 119 J19.
M. aquatica x arvensis, kransmynta. Sjöstränder. S 

D23 D24 119.
M. arvensis, åkermynta. Stränder, strandkärr, pota

tisland. Ta.
M. spicata, grönmynta. Ss Fl 1 (vägkant vid äldre 

bebyggelse). Uppges enligt ägaren till det intillig
gande huset ej vara planterad eller odlad av 
denne. — Prästgården 1958 och 1961 C. C. Ham
marlund.

Lycopus europaeus, strandklo. Stränder, kärr. Ta.
Origanum vulgare, kungsmynta. Ss Fl3 (vägkant). — 

1956 C. C. Hammarlund.
Thymus serpyllum, backtimjan. Torr gräsmark. Ta.
Satureja acinos (Acinos arvensis), harmynta. San

diga eller grusiga ställen. Ma C14 C19 C20 E4 El3 
E2I F13 G3.

■S. vulgaris (Clinopodium vulgare), bergmynta. 
Strandskog, snår. Ta.

Glechoma hederacea, jordreva. Lövskog, skogsbryn. 
Ta.

Nepeta cataria, kattmynta. Längs med ladugårds
vägg. Ss K22. — Förutom Ivö är den i Skåne i sen 
tid endast känd från Vinslöv och Stoby. — Det var 
i juli 1983 som jag hittade Nepeta. Då växte ca 15 
blommande exemplar utmed ladugårdsväggen. 
När jag så återvände 1984 för att inspektera be
ståndet fick jag en chock: Lokalen hade förvand
lats till en tomatodling, och detta trots att jag hade 
underrättat markägaren om fyndetl Vid en när
mare granskning av rabatten fann jag emellertid 
ett fåtal små, citrondoftande groddplantor med 
grovtandade blad — Nepeta hade överlevt massa
kern. Om dessa små plantor kan säkra fortlevna
den är dock mycket osäkert.

Ajuga pyramidalis, blåsuga. Ljus löv- och bland
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skog, lundar, gläntor. Ta B20 Cl 1 D24 E24 F4 F10 
Fl 1 Fl 5 F16 G4 G8 G19 G23 H12 H16 H2I. - 
E. Fries i Flora Scanica (1835). Lilja i Skånes flora 
(1838). Areschoug i Skånes flora (1866). 2,3 km 
NNV kyrkan 1942 O. Andersson. 1,7 km SSV kyr
kan 1942 O. Andersson.

Teucrium scordium, lökgamander. — Söderut från 
kyrkan 1932 O. J. Hasslow. Flötö 1943 O. Anders
son.

Prunella vulgaris, brunört. Gräsmark, stränder, vä
gar, stigar, kaolinbrottet. Ta.

Scutellaria galericulata, frossört. Stränder. Ta.
Leonurus cardiaca, hjärtstilla. — Hovgården 1942 0. 

Andersson.
Ballota nigra ssp. nigra, bosyska. Åker- och vägkan

ter o dyl i närheten av gårdar och hus. Ma BI6 
CI5 C21 DI5 GI7 GI8H18 HI9 118 L19 L21.

Stachvs sylvatica, stinksyska. Lövskog, snår, vid 
stengärden. A.

5. palustris, knölsyska. Sjöstränder, odlade ställen. 
Ta.

S. arvensis, åkersyska. Ss H23 (åkerkant). — 1956 
och 1958 C. C. Hammarlund.

Lamium amplexicaule, mjukplister. Åkerkanter. Ta.
L. purpureum, rödplister. Mest åkerkanter och frukt

trädgårdar. Ta.
L. hybridum, flikplister. Åkerkanter. S 117 K29 L28.
L. album, vitplister. Vid gårdar och hus; väg- och 

åkerkanter, fruktträdgårdar. Ta.
Galeopsis tetrahit, pipdån. Åkerkanter, skogsbryn, 

hyggen, stigar. Ta.
G. bifida, toppdån. Mest åker- och vägkanter. Ma 

Dl3 (utgången) Dl5 DI9 F2 F4 JIO.
G. speciosa, hampdån. S HI6 (vägkant) L27 (åker

kant) M27 (åkerkant och hygge).
G. ladanum, mjukdån. Ma på åkerkanter (D13 E23 

K12 L26 L27) och på vägkant (JIO).

Solanaceae
Lycium chinense, bredbladigt bocktörne. Förvildad 

på vägkanter; även kvarstående. S BI5 C16 C19.
Solanum tuberosum, potatis. Tillfälligt kvarstående 

på åkerkanter och där potatis lagrats.
S. dulcamara, besksöta. Strandskog, snår. A.
S. nigrum, nattskatta. Ss M29 (åkerkant).
Datura stramonium, spikklubba. Ss FIO (åker). In

kommen med foder till rapphöns, förmodligen i 
början av 1960-talet.

Hyoscyamus niger, bolmört. — Hovgården 1942 O. 
Andersson.

Scrophulariaceae
Verbascum tltapsus, kungsljus. Vägkanter, åkerkan

ter, torr obetad gräsmark. Ta.
V. densiflorum (V. thapsiforme), ölandskungsljus. - 

1926 B. Lindquist.
V. nigrum, mörkt kungsljus. Väg- och åkerkanter, 

torr gräsmark. Ta.
V. lychnitis, grenigt kungsljus. Ss El I (förvildad). 
Scrophularia nodosa, flenört. Lövskog. A.
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma. S som förvil

dad på vägkant (JIO) och i strandskog (K8).
Misopates orontium, kalvnos. — E. Fries i Flora 

Scanica (1835). Lilja i Skånes flora (1838, 1870). 
Areschoug i Skånes flora (1866, 1881). Strax S kyr
kan 1932 O. J. Hasslow. 1951 och 1957 C. C. Ham
marlund.

Linaria vulgaris, gulsporre. Väg- och åkerkanter, torr 
gräsmark. Ta.

Chaenorrhinum minus, småsporre. S E24 (i gräs
matta) Fl 7 (bar jord på vägkant) G3 (kaolinbrot
tet).

Veronica scutellata, dyveronika. S E24 (sjöstrand) 
119 (sjöstrand och i kärr).

V. anagallis-aquatica, vattenveronika. — Stranden 
1,4 km SSV kyrkan 1943 O. Andersson.

V. beccabunga, bäckveronika. Stränder, kärr. Ma 
B14 E4 E5 119 J19 K22.

V. officinalis, ärenpris. Torr gräsmark, ljus skog, vä
gar, stigar. A.

V. chamaedrys, teveronika. Torr gräsmark, gles skog, 
vägkanter. A.

V. agrestis, åkerveronika. Bar kulturmark såsom 
åkerkanter och fruktträdgårdar. Ma B20 (ut
gången) C12 C2I DI9 EI9 F23 H 19 118 L23 L28.

V. opaca, luddveronika. Ss 119 (fruktodling).
V. polita, glansveronika. S 119 (utfyllnad) L23 (åker

kanter).
V. persica, trädgårdsveronika. Mest åkerkanter och 

fruktträdgårdar. Ta.
V. filiformis, trådveronika. Ss Bl7 (i gräsmatta).
V. hederifolia ssp. hederifolia, murgrönsveronika. 

Åkerkanter, ruderatmark, på bar sand. Ta.
V. hederifolia ssp. lucorum, skuggveronika. Strand

skog, lundar, invid murar och stengärden. Ma B17 
B18 DI2 G23 HI9 H20 119 120 L17.

V. triphyllos, klibbveronika. Ss CI4 (i sandgrop på 
torräng).

V. verna, vårveronika. Torrängar, bar sandig mark. 
Ma B20 C14 DI2 E6 El3 .114.

V. arvensis, fältveronika. Torr gräsmark; åker- och 
vägkanter samt annan torr kulturmark. A.

V. serpyllifolia, majveronika. Lövskog (mest vid sti
gar), gräsmark. Ta.

V. longifolia, strandveronika. Förvildad på väg- och 
stigkanter. S G17 J1 I KIL

Euphrasia micrantha, ljungögontröst. Ss FI4 (bland 
ljungtuvor invid stig). Riklig 1980; ej sedd senare.

E. nemorosa (E. curta), grå ögontröst. Vid stigar i 
och vid kaolinbrottet. S F3 G3.

E. strida var. strida, vanlig ögontröst. S på och invid 
övergivna grusvägar (Fl3 G10 J12) samt på torr 
betesmark (E22).

Odontites verna s. str., åkerrödtoppa. Mest åkerkan
ter. Ta C12 Dl3 D22 E13 G17 G22 K22 L23 L24 
L25 L26 M2! M28 N21.

O. vulgaris (O. rubra), rödtoppa. Ma på torr gräs
mark (Cl 1 CI4), på vägkanter (E17 E18) samt an
nan kulturmark (DI I 118 K21).

Melampyrum pratense, ängskovall. Ljus och torr 
skog, hyggen. A.

M. syhaticum, skogskovall. Ss K10 (barrskog). Ej 
sedd efter 1979.

M. nemorosum, lundkovall. Ss Dll. Ursprungligen 
insådd med frö hämtat från lokal i Blekinge; nu 
förvildad och under spridning.



Lentibulariaceae — Plantaginaceae
Pinguicula vulgaris, tätört. Rikkärr. S D23 119. - 

Kalkkärr vid Ugnsmunnarna 1942 O. Andersson. 
Kyrkan, Kyrkviken, kalkkärr 1943 O. Andersson.

Utricularia vulgaris, vattenbläddra. S K19 (djupt 
strandkärr) M28 (damm).

Planlago major, groblad. Kulturmark, t ex åker- och 
vägkanter. A.

P. lanceolala, svartkämpar. Torr gräsmark; vägkan
ter m fl kulturståndorter. A.

Litlorella uniflora, strandpryl. På grunt vatten på 
sandiga sjöbottnar. Ta A24 B14 Bl7 B19 B25 D23 
E24 H25 120 J7 K12 K23 K29 N27.
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Caprifoliaceae — Valerianaceae
Sambucus nigra, fläder. Skog, vägkanter, stengärden, 

vid gårdar och hus. A.
■S. racemosa, druvfläder. Förvildad i tallskog. Ss El 1 

(ett exemplar).
Viburnum opulus, olvon. Skog, skogsbryn, vid sten

gärden. A.
Lonicera tatarica, rosentry (se Fitschen 1977). Ss 

GI7 (kvarstående efter odling).
L. xvlosteum, skogstry. Strandskog, snår. Ma Cl I D9 

K16 M18 NI9 N2I.
L. peridymenum, vildkaprifol. Torr skog och gläntor 

i densamma. S E5 GI5 G16 GI7.
L. caprifolium, kaprifol. Ss G17 (kvarstående efter 

odling).
Svmphoricarpus rivularis, snöbär. Kvarstående efter 

odling. Ma C2I E6 E13 F4 FI7.
Adoxa mosehatellina, desmeknopp. Fuktig strand

skog, snår. Ta.
Valerianella locusla, vårklynne. Sandiga ställen. S 

C21 C22 K29 L23.
Valeriana officinalis, läkevänderot. Torr eller fuktig 

ängsmark; strandskog, vägkanter, snår. A. - V. 
sambucifolia, flädervänderot, har aldrig med sä
kerhet konstaterats på Ivö.

V. dioica, småvänderot. Fuktig strandskog, rikkärr. 
Ma BI3 B14CI0CI2 D7 D23 D24 E24 119 120J7.

Dipsacaceae — Campanulaceae
Dipsacusfullonum, kardvädd (se Weimarck 1963). Ss 

D7. Förvildad (eller adventiv?) i potatisland.
Knaulia arvensis, åkervädd. Torr gräsmark, väg- och 

åkerkanter. A.
Scabiosa columbaria, fältvädd. Torr obetad gräs

mark. S B19 B2I C2I.
Lobelia dorimanna, notblomster. Sjöstränder, helst 

på sandbotten. Ma A24 Dl E24 Fl Kl I K12.
Jasione montana, blåmunkar. Torr sandig gräsmark, 

särskilt på borsttåtelhed. Ta.
Campanula latifolia, hässleklocka. Ss 119 (fuktig 

strandskog).
C. iraclielium, nässelklocka. Ss BI6 (fuktig lövskog).
C. rapunculoides, knölklocka. Förvildad på vägkant 

i lövskog. Ss E4.
C. persicifolia, stor blåklocka. Torrängar, vägkanter, 

ljus torr skog, skogsbryn. A.

C. rotundifolia, liten blåklocka. Torr gräsmark, gles 
torr skog. A.
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Asteraceae
Arctium lomenlosum, ullig kardborre. Ss DI8 (rude- 

ratmark). Ej sedd de senaste åren.
A. lappa, stor kardborre. Ruderatmark, vid gårdar, 

åkerkanter. Ma H17 H18 H19 K2I K22 L19 LA7 
M28.

A. minus, liten kardborre. Vägkanter, ruderatmark. 
Ma F14 K21 L19 L20 L2I L22 L24.

A. nemorosum(A. vulgare), lundkardborre. S i fuktig 
skog (A16 B16 H9) och vid gård (F10).

Carlina vulgaris, spåtistel. S i litorinabranter (B20 
CIO), i kaolinbrottet (G3) och på torräng (E22).

Onopordum acanthium, ulltistel. S på obetad torräng 
(04 05). — E. Fries i Flora Scanica (1835). Lilja 
i Skånes flora (1838, 1870). Areschoug i Skånes 
flora (1866, 1881).

Carduus acantlmides, piggtistel. Kulturpåverkade 
torrängar. S BI6 F23.

C. crispus, krustistel. Mest kulturmark. Ma BI5 BI8 
Cl 1 C21 G17 HI8 117 119 J18 L27 N25.

Cirsium vulgare, vägtistel. Torr gräsmark, vägkanter, 
snår. A.

C. paluslre, kärrtistel. Stränder, strandskog, kärr; 
även snår på torrare mark. Ta.

C. acaule. — var. acaule, jordtistel. Betesmark. S 
B20 D22 — var. caulescens, pyramidtistel (se Hegi 
1929). S G3 (torr backe ovanför kaolinbrottet) H2 
(skuggig vägkant). — H2 1979 Tord Holm, Bengt 
Nilsson och Bengt Örneberg.

C. arvense, åkertistel. Åker- och vägkanter, snår, 
obetad gräsmark. A.

Centaurea scabiosa, väddklint. Torr gräsmark, väg- 
och åkerkanter. A.

C.jacea, rödklint. Ma på torr obetad gräsmark (BI9 
D22 M30), på kulturmark (02 GI7 L28) och på 
sandstränder (C6 K29).

C. cvanus, blåklint. Åkerkanter. Ta.
Bidens tripartita, brunskära. Stränder, kärr. S D23 

J19 KI9 N27.
Galinsoga parviflora, gängel. S i potatisland (G 17 

M28) och i fruktträdgård (H18).
G. ciliata (G. quadriradiata), hårgängel. S HI8 

(fruktträdgård och övergivet åkerstycke) H19 
(fruktträdgård).

Achillea millefolium, röllika. Torr gräsmark; väg- och 
åkerkanter. A.

A. ptarmica, nysört. Sjöstränder, kärr. Ta.
Anthemis tinctoria, färgkulla. S i torra backar (F3 

G3) och på vägkant (E9).
A. arvensis, åkerkulla. Mest åkerkanter och skadade 

fläckar på torrängar. Ta 02 03 04 06 D19 
D2I El3 E2I F10 Fl4 F21 G22 G24 H19 H22 H23 
117 119 K23 K24 K25 L23 L26 M28 N22 022.

Matricaria maritima ssp. inodora (Tripleurosper- 
mum inodorum), baldersbrå. Åker- och vägkanter 
samt andra kulturståndorter. A.

Chamomilla suaveolens (Matricaria matricarioides), 
gatkamomill. Grusvägar, åkerkanter och andra 
kulturståndorter. A.

Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum leucanthe-
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mum), prästkrage. Väg-, stig- och åkerkanter; ru- 
deratmark. Ta.

Tanacetum vulgäre, renfana. Ss GI7 (vägkant).
T. macrophvllum (Chrysanthemum m.). röllikekrage 

(se Weimarck 1963). Ss 114 (förvildad på vägkant). 
Artemisia vulgaris, gråbo. Kulturmark, mest väg- och 

åkerkanter. A.
A. campestris, fältmalört. Torr gräsmark, vägkanter. 

Ta.
A. absinthium, malört. Fet gräsmark, vägkanter, går

dar. Ta.
Senecio vulgaris, korsört. Mest kulturmark såsom 

åkerkanter och fruktträdgårdar. Ta.
S. sylvaticus, hergkorsört. Hyggen, gles skog, sandiga 

ställen. Ta.
S. viscosus, klihhkorsört. I bart grus på kulturmark. 

S B15 G17.
S. vernalis, vårkorsört. Torr gräsmark. Ta.
S. vernalis x vulgaris, vårkorsört x korsört. - Nord

ändan av ön, V kaolinbrottet, helt nära stranden 
1936 H. Christoffersson.

S. jacobaea, stånds. Torr gräsmark, kulturmark. Ta. 
S. integrifolius, fältnocka. — Lilja i Skånes flora 

(1838, 1870). Areschoug i Skånes flora (1866,
1881).

Doronicum orientale, gemsrot (se Karlsson 1985). Ss 
H18 (kvarstående och förvildad).

TussUago farfara, hästhov. Mest längs vägar och pa 
sandiga stränder. A.

Eupatorium cannabinum, hampflockel. Stränder;
även snår på torrare mark. A.

Antennaria dioica, kattfot. Ss D23 (på torrare tuva i 
rikkärr). — 400 m S kyrkan 1942 O. Andersson. 

Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa. Väg- och stig- 
kanter i skog och på hyggen. Ma B23 C13 C21 E14 
HI4 H19J9JI0JII K12.

G. uliginosum, sumpnoppa. Åkerkanter, Iruktträd- 
gårdar, fuktiga ställen. Ta.

Helichrvsum arenarium, hedblomster. Torra sandiga 
ställen, helst torrängar. Ta.

Filago arvensis, ullört. Sandig kulturpåverkad mark. 
Ma E5 E6 FI4 G17 114.

F. minima, spenslig ullört. S D6 (torräng) JI4 (grus
tag).

F. vulgaris (F. germanica), klotullört. - Nils Sylvén 
utan årtal (ca 1930).

Telekia speciosa, strålöga. Ss H2 (spridd med träd- 
gårdsutkast).

Solidago virgaurea, guilds. Mest torr skog och torr 
gräsmark. A.

S. canadensis, kanadensiskt guilds. Vägkanter och 
kulturpåverkade torrängar nära bebyggelse. Ma 
C13 E17 GI5 G17 KI2.

5. canadensis x virgaurea, kanadensiskt gull ris x 
guilds. S C14 (torräng) FI4 (vägkant). Denna hy
brid torde vara mycket förbisedd. 1976, när Arvid 
Nilsson för första gången tog upp den i svensk 
litteratur (Nilsson 1976), var den hittad på endast 
sex platser i Europa. Trots detta är den sannolikt 
ganska vanlig. Arvid Nilsson visade nämligen ge
nom experiment att den uppkommer mycket lätt. 

Aster sp. (förmodligen novi-belgii eller x saligntis). 
Ss E19 (förvildad).

Erigeron acerssp. acer, gråbinka. Torra sandiga stäl
len, vägkanter. Ta.

Conyza canadensis (Erigeron canadense), kanada- 
binka. Torr kulturmark. Ta.

Bellis perennis, tusensköna. Gräsmark, väg- och slig- 
kanter (till större delen förvildad); även kvarstå
ende efter odling. Ma B17 C19 D7 D11 E4 F4 F11 
G3G15J18.

Tragnpogon pratensis. — ssp. pratensis, ängshaver- 
rot. Väg- och åkerkanter, torrängar. Ta. - ssp. 
minor, småhaverrot. Ss C14 (torräng). Förbisedd. 
— Mellanformer, som finns på flera ställen, har 
genomgående förts till ssp. pratensis. En noggran
nare undersökning av dessa mellanformer skulle 
kanske visa att ssp. minor är något vanligare. 

Taraxacum grupp Ervthrosperma, sandmaskrosor. 
Torr gräsmark; även på torr sandig kulturmark. 
Ta. Följande arter finns representerade: — T. 
hrachvglossum. EI3 F3. 1938 G. Haglund. — 7. 
decipiens. D6 D22 El5. — T. dentosum. B2Ü. — 
T. fulv um. 1938 G. Haglund. - T. isopltyllum. C20 
F3. - 7. laetum. B20 G23 L23. - T. limbatum. 
D6 D22 J14. - T. marginatum. B20 C14 C20 Dll 
E13 H21. - T. obscurans. Fl8. - T. polyschistum. 
C20. Ny för Skåne! - T. proximum. B19 C20 H20 
H21 K25. — T. rubicundum. E6. — 7. scanicum. 
G2. — T. taeniatum. C20 E6 G2 H2I. 1938 G. 
Haglund.

T. grupp Spectabilia. Ss D22 (fuktäng). Endast en 
art, T. maculigerum. Denna anses numera egent
ligen tillhöra T. grupp Naevosa M. P. Chr., Häck- 
maskrosor.

T. grupp Hamata, ängsmaskrosor (se 0llgaard 
1983). Kaolinbrottet. S F3 G3. Två arter. T. brac- 
teatum (F3) och T. hamatum (G3).

T. grupp Vulgaria, ogräsmaskrosor. Kulturmark, 
gräsmark. Å. Arterna är dåligt kända, men föl
jande är konstaterade: — T. aequihbum. DI9 F3 
G3. - T. alatum. C16. - T. angustisquameum. 
C14 D13 E13 E17 H21. — T. cordatum. B20 JI8.
- T. dahlstedtii. BI9 B20 F3 FI4 G3. — 7. dila- 

ceratum. El8. — T. epacroides. E9 Fl I. — T. e.x- 
pallidi/orme. K22. — T. fasciatum. Hl8. — T.ful- 
gidum. G3. - T. hamalilobum. G3. Ny för Skåne!
- T. hemicyclum. F3 G3. - T. interveniens. C16.
- T. laciniosifrons. E9. — T. laeticolor. C 14. — 7. 
ohliquilohum. B20 Hl8. — T. ostenfeldii. Fl4. - 
T. planum. L21. — T. polyodan. B2Ö C21 Fil. - 
T. recurvum. G3. — T. retrojlexum. K22. — T. sa- 
gittipotens. C2I E6 F3. — T. tenue. B20 El8. — T. 
theodori. G3. — T. trianguläre. G3. — T. vastisec- 
tum. DI9. — Carl Ingemar Sahlin, Kullavik, tac
kas för hjälp med bestämning av maskrosor.

Leontodon autumnalis, höstfibbla. Kulturmark (mest 
vägkanter) och gräsmark. Ta.

Hvpoclweris radicata, rotfibbla. Torr gräsmark, sti
gar, vägkanter. Ta.

Hieracium piloseUa, gråfibbla. Torra sandiga ställen. 
A.

H. grupp Sliplolepidea, kvastfibblor. Torra ställen i 
och kring kaolinbrottet. S F3 G3. Endast arten H. 
glomeratum coll. finns representerad. — 1943 T. 
Håkansson, citerad i Almquist (1963).

H. grupp Silvaticiformia, skogsfibblor. Litorinabran- 
ter, backar i bokskog. Ma C10 C12 D7 D9 F3 M18 
N 19 021 samt skogsfrulokalen. — Skogsfibblorna 
fördelar sig på följande arter (se Almquist 1963):
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H. canipes. M 18 N19 021. Uppges för Ivö av Alm- 
quist (1963). Ursprunglig uppgiftslämnare okänd, 
möjligen Almquist själv. — H. canitiosum. CIO 
C12 F3 samt skogsfrulokalen. Malmes Ivö-kollekt 
från 1891 ingår i typmaterialet för denna art, som 
beskrevs av Hugo Dahlstedt 1892. Skogsfruloka
len 1966 A. Nilsson. Ugnsmunnarna 1980 T. 
Karlsson. Skogsfrulokalen 1980 T. Karlsson. - 
H. hjeltii. F3 samt skogsfrulokalen. Enligt Alm
quist (1963) funnen på Ivö av Malme 1891, samt 
bestämd och publicerad av Hugo Dahlstedt 1892. 
Detta stämmer inte. Dahlstedt (1892) anger inte 
denna art från Ivö. — H. sagittatum. C12. Skogs
frulokalen 1980 T. Karlsson. — H. variicolor. D7 
D9.

H. grupp Vulgaliformia, hagfibblor. Torr skog, 
skogsbryn. A. — Följande arter finns represente
rade (se Almquist 1963): H austrinum. F3. — H. 
caesium. K8. — H. cruentifolium. Cll E5 E14 F3 
F6 G15 H14 J8. — H. impressiforme. M18 NI9. — 
H. pinnatifidum. Ta. — H. vulgatum. Ta.

H. grupp Tridentata, styvfibblor. Torr skog, skogs
bryn. Ta. Endast en art, H. exporrectum, finns på 
Ivö (se Almquist 1963).

H. umbellalum, flockfibbla. Torr gräsmark, torr 
skog, vägkanter, gräsbevuxna åkerrenar. Ta.

Crepis paludosa, kärrfibbla. Fuktig strandskog. Ma 
A16 B14 C12 119 120.

C. tectorum, klofibbla. Åker- och vägkanter. Ma Dl2 
D14 JI8 L19 M 19.

C. capiUaris, grönfibbla. Väg- och åkerkanter, torr 
gräsmark. Ta.

C. praemorsa, klasefibbla. Ss 119 (rikkärr).
Sonchus arvensis, åkermolke. Åkerkanter, sandsträn

der. Ma B19 E19 L28 M28 N28.
S. oleraceus, kålmolke. Odlad mark. Ma D14 DU 

G17 H 18 H24 118 119 L28 M28.
5. asper, svinmolke. Kulturmark. Ma F22 G 17 H18 

H23 119 L23 L29 M29.
Ladu ca muralis, skogssallat. Skog, helst bokskog. A.
L. serriola, taggsallat. Åkerkant, ruderatmark. S F21 

F22.
Lapsana communis, harkål. Kulturmark, snår. A.
Arnoseris minima, klubbfibbla. - Hovgården, åker 

1943 O. Andersson.
Cichorium intybus, cikoria. S BI8 (åkerkant) E18 

(vägkanter).

Osäkra och felaktiga uppgifter
Observera att vissa fel korrigerats redan i artlistan.
Betula pendula x pubescens, vårtbjörk x glasbjörk. 

J. Wahlstedt i Skånes flora (Areschoug 1866).' Hy
bridens existens alltjämt obevisad. Belägg saknas. 

Botrychium simplex, dvärglåsbräken. Ivösjön 1896 I.
Trägårdh. Troligen ej på Ivö.

Geranium bohemicum, svedjenäva. 1942 O. Anders
son på två lokaler. Verkar otroligt! Aldrig funnen 
i Skåne. Belägg saknas.

Lotus pedunculatus (L. uliginosus), stor käringtand. 
Flötö udde 1944 O. Andersson. Ofta förväxlad 
med grov L. corniculalus. Insamling saknas och 
uppgiften måste därför betraktas som osäker. -

1957 C. C. Hammarlund. Belägg i LD är L. cor- 
niculatus enligt Per Lassen.

Myricaria germanica, klådris. I arkivet för Skånes 
flora finns en uppgift "på öns västsida", vilket är 
en feltolkning av en litteraturuppgift. Myricaria 
har aldrig hittats utanför kaolinbrottets närhet. 

Potamogeton obtusifolius. trubbnate. 1896 G. Tise- 
Iius. Enligt orginaletiketten anges den ha vuxit "in 
fossa fluminis", dvs i (bäck-, å- eller) flodfåra. 
Inga riktiga vattendrag har emellertid förekommit 
på Ivö, bara smådiken. Tiselius anger även P. cris- 
pus, krusnate, från Ivö "i floden”. Säkerligen har 
det i båda fallen rört sig om någon av de åar som 
rinner till eller från Ivösjön.

Potamogeton praelongus, långnate. I Flora Scanica 
(E. Fries 1835) angiven för "Ivö å”. Avser förmod
ligen Skräbeån i Ivetofta socken. - Ivösjön 1924 
J. Kinnander. Ej säkert inom Ivö socken.

Pyrola media, klockpyrola. Kalkbrottet vid Ugns
munnarna 1943 O. Andersson. Mystisk växtplats 
för klockpyrola. Tänkte minor men skrev medial 
Belägg saknas.

Salix rosmarinifolia, rosmarinvide. Flötö 1943 O. 
Andersson. Förväxlad med smalbladig repens? 
Sådan finns nämligen på Flötö. Belägg saknas. 

Scrophularia vernalis, vårflenört, är inte, som anges 
i arkivet för Skånes flora, uppgiven för Ivö av 
Hartman (1854).

Sempervivum tectorum, taklök. 1854 Gadamer. Ax- 
uppgiften framgår inte om den odlades eller om 
den var kvarstående/förvildad.

Silene viseosa (Melandrium viscosum), klibbglim. 
600 m N färjeläget 1942 O. Andersson. Enligt An
derssons egna anteckningar växte den tillsam
mans med arter som Filipendula ulmaria, Lactuca 
muralis, Thalictrum flavum och Fraxinus excelsior. 
Med tanke på att kiibbglim är en växt som är ka
raktäristisk för havsklippor, verkar detta fullkom
ligt orimligt. Avser 5. rubra, rödblära?

Taraxacum (grupp Palustria) balticum, strandmask
ros. Kaolinbrottet 1978 J. T. Johansson; demente
ras av JTJ själv.

Valeriana sambucifoUa, flädervänderot. 600 m N 
färjeläget 1942 O. Andersson. Felregistrering i 
skåneflorans arkiv. Uppgiften finns inte med i An
derssons egna originalanteckningar. Några rader 
längre ned talas dock om V. dioical

Tack! Thomas Karlsson har under alla inventerings
åren hjälpt mig bland mycket annat med att be
stämma växter, och utan hans bistånd hade invente
ringen aldrig kunnat slutföras. Nils Strid, Ivöbo med 
djupgående kunskaper om hembygden, har berättat 
för mig om vegetationens och landskapsbildens för
ändringar, och har därmed bidragit med ett ovärder
ligt perspektiv i tiden. Richard Åhman, universitets
lektor i naturgeografi, har hjälpt mig att utforma 
kapitlet om Ivös geologi. Av naturvårdsenheten vid 
länsstyrelsen i Kristianstads län har jag fått ekono
miskt stöd, vilket i hög grad har underlättat färdig
ställandet av inventeringen. Lunds Botaniska Fören
ing har genom ett stipendium möjliggjort tryck
ningen i denna tidskrift. Jag vill rikta ett stort tack 
till dessa och till alla andra som varit mig behjälpliga 
under inventeringstiden.
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