
Volym 8u 
Häfte 3

M3 f

r#



Svensk Botanisk Svenska Botaniska Förerhwen
Tidskrift

Program. Svensk Botanisk Tidskrift publicerar 
originalarbeten och översiktsartiklar i botanik, 
främst systematik, floristik, växtgeografi, växt- 
ekologi och växtfysiologi. I första hand trycks 
kortare uppsatser (ej över 16 sidor) av nationellt 
och nordiskt intresse. Tidskriften utkommer sex 
gånger om året; varje volym (sex häften) omfat
tar ca 400 sidor.

Ledningsgrupp. Stig Falk och Gunnar Hading, 
Göteborg, Olov Hedberg och Rolf Santesson, 
Uppsala, Bengt Pettersson, Umeå, Nils Lund- 
qvist, Uppsala, Ingemar Björkqvist, Anders 
Kylin och Sven Snogerup, Lund.

Ägare. © Svenska Botaniska Föreningen, Sek
tionerna för botanik, Naturhistoriska riksmuseet, 
Box 50007, 104 05 Stockholm. Föreningens sty
relse består av Nils Lundqvist, Uppsala (ordf),

Olle Persson, Umeå (vice ordf), Nadja Niordson, 
V. Frölunda (sekr), Göran Lundeberg, Stock
holm (kassör), Thomas Karlsson, Lund (red), 
Per-Arne Andersson, Åmål, Lars Arvidsson, 
Göteborg, Roland Carlsson, Lekeryd, Carl Johan 
Clemedson, Stocksund, Stefan Ericsson, Umeå, 
Lena Jonsell, Uppsala och Ulf Swahn, Gävle.

Redaktör. Thomas Karlsson, Botaniska museet, 
Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund. Tel 046-13 83 00.

Prenumerationer och enstaka häften beställes hos 
Forskningsrådens förlagstjänst, Box 6710, 113 85 
Stockholm. Tel 08-15 15 80. Postgiro 18 19 00-2.

Pris 1986 125 kr, vilket för privatpersoner in
kluderar medlemskap i Svenska Botaniska Före
ningen. Enstaka häften 30 kr.

Förlagstjänsten säljer även botanisk litteratur 
med anknytning till SBT. Beställningar kan göras 
på postgiroblankett; ange tydligt vad som önskas. 
Postgiro 18 19 00-2, Förlagstjänsten, FRN, Box 
6710, 113 85 Stockholm. Eller ring 08-15 15 80!

Landskapsfloror

I anslutning till SBT utges en serie landskaps- och 
områdesfloror. I dessa böcker ingår såväl beskriv
ningar av flora och vegetation som lokaluppgifter 
och utbredningskartor. Information om kom
mande delar ges i SBT. Hittills har fyra floror 
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mer kortfattat. 80 sidor (häftad), pris 65 kr.

Omslagsbilden

Håll ögonen öppna för förgätmigejer vid somma
rens exkursioner! Nya observationer kan lösa 
några av de problem inom släktet, som skisseras i 
detta häfte. - På bilden en strandängsform av 
Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej, fotogra
ferad på Singö i nordöstra Uppland 1.7.1984 av 
Karin Apelgren.
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Släktet Myosotis representeras i Europa av tre 
ekologiskt skilda grupper. Den första av dessa 
består av perenna arter, som växer i skogar och i 
alpina områden. Hit hör bl a M. sylvatica och M. 
decumbens (skogs- och fjällförgätmigej). Grupp 
nummer två utgörs av annuella arter med sin 
huvudsakliga utbredning i medelhavsområdet och 
Centraleuropa. Den tredje gruppen består av ar
ter, som föredrar mycket fuktiga växtplatser 
(Grau 1975), t ex M. scorpioides och M. caespi
tosa (äkta förgätmigej och sumpförgätmigej).

De taxa, som jag här huvudsakligen kommer 
att behandla, M. praecox och M. baltica (prakt- 
och strandförgätmigej), tillhör den sistnämnda 
gruppen. Jag betecknar dem provisoriskt som 
arter. I övrigt följer den vetenskapliga nomenkla
turen Krok & Almquist (1984), medan de sven
ska namnen följer Karlsson (1982).

Min Mywoto-studie ingår i en undersökning av 
artgrupper, som är representerade av skilda typer 
i kust- och inlandsbiotoper i östersjöområdet (i 
begreppet Östersjön inkluderar jag även Botten
havet och Bottenviken). Syftet är att belysa gra
den av olikhet mellan kust- och inlandstyper och 
varför de överhuvudtaget har blivit olika. Vilken 
roll spelar ekologiska förhållanden och kultur
inflytande? Vad sker i områden där typerna möts 
- suddas skillnaderna ut genom hybridisering el

ler håller de sig distinkta? Förutom Myosotis- 
arterna har jag tagit upp Valeriana officinalis- 
komplexet (V. officinalis, salina och sambuci- 
folia; läke-, strand- och flädervänderot) samt 
Galium-arterna palustre och elongatum (vatten- 
måra och stor vattenmåra).

Jag arbetar i stor utsträckning med iakttagelser 
på levande växtmaterial i fält och i odling. Detta 
innebär att jag måste studera ett antal naturliga 
förekomster av varje art. När det gäller Valeriana 
och Galium har detta hittills inte varit något stör
re problem. Myosotis-formerna har visat sig vara 
betydligt besvärligare att få tag på. Huvudsyftet 
med denna presentation är att jag hoppas få hjälp 
av SBTs läsare med att finna intressanta före
komster.

Östersjöområdet

Växtligheten på Östersjöns stränder påverkas 
kraftigt av bl a vattenståndsväxlingarna under 
året, isskruvningen, den varierande salthalten 
och landhöjningen. Landhöjningen varierar från 
omkring noll i södra Sverige till omkring 9 mm/år 
längst i norr (Ericson & Wallentinus 1979). I höjd 
med Uppland är den ca 5 mm/år. I områden med 
flacka stränder, som t ex i norra Uppland och i 
Gästrikland, medför landhöjningen att skärgårds- 
vikar avsnörs och utvecklas via flador och unga
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Fig 1. Frukter av Myosotis praecox (A) och M. scorpioi- 
des (B) enligt Hülphers (1927).
Fruits of Myosotis praecox (A) and M. scorpioides (B) 
according to Hülphers (1927).

kustsjöar till kärr och mossmarker. Övergången 
från flada till kustsjö omgiven av kärrmarker kan 
ta ett par hundra år (Willén 1962). Landhöjning
en påverkar också vegetationsbilden genom att 
nytt land hela tiden friläggs dels för nykolonisa
tion, dels för nedvandring av redan etablerade 
växter (Ericson 1978, Ericson & Wallentinus 
1979). På kort sikt har dock vattenståndsväxling- 
arna ofta större betydelse för vissa växters etable- 
ring/nedvandring än landhöjningen (Ericson 
1978, 1980).

Kombinationen av landhöjning och vatten- 
ståndsväxlingar medför en instabil miljö. Många 
konkurrenssvaga växter, som t ex Hippophae 
rhamnoides (havtorn), finner här goda existens
betingelser. Den instabila miljön gynnar också 
en gradvis utveckling av ekotyper (Ericson 1978). 
Det kan vara en viktig förklaring till att en rad 
växter har sina enda förekomster i världen i öster
sjöområdet. Hit räknas bl a Alisma wahlenbergii, 
Deschampsia bottnica, Euphrasia bottnica och 
Artemisia bottnica (småsvalting, gultåtel, strand
ögontröst och bottenhavsmalört). Myosotis prae
cox och M. baltica kanske utgör ytterligare 
exempel.

Myosotis praecox - praktförgätmigej

För ca 60 år sedan beskrevs två nya arter av Myo
sotis scorpioides-komplexet från Sverige, nämli
gen M. praecox och M. serotina (Hülphers 1927). 
Den förstnämnda skulle vara en tidigblommande 
form från den mellansvenska skärgården, medan

den senare skulle utmärkas av ovanligt långvarig 
blomning och växa i kärr och på andra sumpiga 
ställen.

Myosotis praecox har av vissa författare accep
terats som ett skilt taxon. M. serotina synes där
emot inte ha erkänts av senare botanister. Hylan- 
der (1945) påpekar att han inte kunnat komma 
underfund med den, varken med ledning av 
Hülphers’ beskrivning eller med hans bestäm
ningar av herbariematerial. Detta problem ingår 
inte i min studie.

Kännetecken

Det faktum, som först påkallade Hülphers’ upp
märksamhet, var den tidiga blomningen hos M. 
scorpioides-formerna i Stockholms skärgård. 
Denna egenskap visade sig kvarstå vid odling i en 
trädgård i inlandet. Fruktmognaden avslutades 
dessutom tidigare hos havsstrandstypen än hos 
inlandstypen, därav epitetet praecox (av latinets 
prae, i förtid; ”brådmogen”). I mellansverige 
skall blomningen för M. praecox pågå mellan 10 
juni och 5 juli; frukterna är mogna i andra hälften 
av juli. Blomningstiden hos M. scorpioides an
gavs vara mer utsträckt, eftersom blommande 
sidoskott ofta utbildas. Frukterna mognar först i 
slutet av juli eller början av augusti.

Den bästa skiljekaraktären mellan M. praecox 
och M. scorpioides skall dock vara frukternas 
storlek (fig 1). Enligt originalbeskrivningen är 
varje delfrukt hos M. praecox 2,3-2,5 mm lång 
och 1,3-1,5 mm bred, medan de hos M. scorpioi
des sällan är längre än 1,5 mm. Andra för M. 
praecox typiska egenskaper uppges vara fåbladig 
stjälk, storblommighet (krona 10-12 mm i dia
meter), smalt triangulära, tillspetsade foderflikar 
samt fruktskaft som är av fodrets längd och är 
uppåtriktade i spetsig vinkel (fig 2A). M. scor
pioides skall däremot ha tätbladig stjälk, krona 
som vanligen ej är över 10 mm i diameter, brett 
triangulära, trubbiga foderflikar och fruktskaft 
som är längre än fodret och vinkelrätt utstående 
(fig 2B).

Denna framställning av skillnaderna är ett refe
rat av Hülphers (1927). Många frågor omger 
Myosotis praecox. Är den klart avgränsad från M. 
scorpioides eller finns det övergångsformer? Möts 
de i naturen och vad händer då? Har kanske M. 
praecox uppstått som en havsstrandsekotyp ur M. 
scorpioides? Det mesta talar dock för att det inte 
är fråga om skilda arter.

SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986)
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Utbredning och miljö
När Myosotis praecox först beskrevs var endast 
några få lokaler kända, från Östergötlands, 
Södermanlands och Upplands skärgårdar. Vissa 
botanister anger dock att den troligen är utbredd 
och kanske t o m vanlig längs hela svenska ost
kusten (Lindman 1926, Almquist & Asplund 
1937). I två artiklar från senare år (Schuster 1967, 
Sychowa 1974) har M. praecox rapporterats från 
kustområden i Östtyskland och Polen. Båda 
dessa författare påpekar dock att deras material 
har mångbladiga stjälkar men i övrigt stämmer 
med Hiilphers’ beskrivning.

Själv har jag bara en gång sett en Myosotis- 
form, som skulle kunna föras till M. praecox. 
Fyndet gjordes den 8 juli 1985 och beståndet var 
då i full blom. Det växte på ett relativt exponerat 
strandängsfragment med en nedbruten tångvall 
på Penningskären, en liten ögrupp vid Bråvikens 
utlopp (närmare beskrivning se Jonsell 1961). 
Som följeväxter noterades bl a Juncus gerardi, 
Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Eleocharis 
uniglumis, Chenopodium album, Filipendula 
ulmaria, Galium palustre, Galeopsis bifida och 
Plantago major ssp. major (salttåg, krypven, röd- 
svingel, agnsäv, svinmålla, älggräs, vattenmåra, 
toppdån och groblad).

I norra Uppland och Gästrikland, där jag hit
tills huvudsakligen gjort mina fältstudier, verkar 
däremot de storblommiga Myosohs-populatio- 
nerna på havsstränderna övervägande att utgöras 
av den vanliga M. scorpioides. Klart tycks i alla 
fall vara att typer som stämmer någorlunda med 
beskrivningen av M. praecox förekommer på 
strandängar vid Östersjön. Hur vanliga dessa är 
och deras exakta utbredning är emellertid frågor 
som återstår.

Myosotis baltica - strandförgätmigej

Många botanister har slagits av den stora variatio
nen inom Myosotis caespitosa-gruppen, speciellt 
vad gäller fruktskaftens längd. Fodrets och kro
nans storlek varierar också mycket. Mest utpräg
lad tycks variationen vara på Östersjöns stränder. 
Den förste att framhålla att man här hade att göra 
med en särskild typ var den finländske botanisten 
Harald Lindberg. Han identifierade den med den 
nordamerikanska M. laxa (Lindberg 1915). Detta 
accepterades dock inte allmänt. Samuelsson tog i 
Lindmans (1926) flora upp växten som en ny art,

Fig 2. Foder och fruktskaft hos Myosotis praecox (A) 
och M. scorpioides (B) enligt Hiilphers (1927).
Calyx and pedicel of Myosotis praecox (A) and M. scor
pioides (B) according to Hiilphers (1927).

Myosotis baltica, och framhöll att den är skild 
från den nordamerikanska arten. Lindberg (1933) 
har senare bekräftat att hans M. laxa från den 
finska skärgården och Samuelssons M. baltica 
från den svenska helt överensstämmer.

Några år senare påpekade Eklund (1927, 1928) 
att Myosotis baltica i Finlands skärgård kunde 
uppdelas i två typer. Den ena har små, ljusblå till 
vita, klocklika kronor och den andra har något 
större, himmelsblå, fatlika kronor. Den sist
nämnda gavs namnet M. baltica f. caespitosii- 
flora.

Numera behandlas M. caespitosa och M. bal
tica oftast som underarter till M. laxa (Nordhagen 
1940, Grau & Merxmüller 1972, Hansen 1981, 
Hämet-Ahti m fl 1984, Krok & Almquist 1984). 
Lid (1985) betraktar dem däremot som skilda 
arter.

Vilken taxonomisk rang Myosotis caespitosa 
och M. baltica egentligen skall ha och vilka namn 
de skall gå under är frågor som man bör hålla 
öppna tills framför allt det nordiska materialet av 
komplexet har utretts mer i detalj. I Flora euro- 
paea (Grau & Merxmüller 1972) påpekas f ö att 
även ssp. laxa, den nordamerikanska rasen, kan 
finnas i Europa.

Kännetecken
Normalt skiljer man lätt Myosotis caespitosa-gruppens 
taxa från M. scorpioides-gruppens genom att de förra är 
småblommiga. Man bör dock vara observant på att 
blommorna hos M. scorpioides blir små mot slutet av
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Fig 3. A: Myosotis caespitosa, samlad på en sjöstrand i östra mellansverige. - B: M. baltica, samlad på en 
havsstrand på Åland.
A: Myosotis caespitosa, collected on a lake shore in E Central Sweden. - B: M. baltica, collected on a sea-shore 
meadow on Alandia.

säsongen. Man kan då ha god hjälp av att fodret är 
markant djupare flikigt hos M. caespitosa-gruppens 
taxa.

Figur 3 visar hur Myosotis caespitosa och M. bal
tica skiljer sig åt i habitus. En genomgång av skill
naderna ges i tabell 1. Det bör dock observeras 
att dessa karaktärer gäller för de mest utpräglade 
caespitosa- resp ba/ftca-typerna. Den storblommi- 
gare M. baltica-typen är alltså inte beaktad. Den 
tycks överensstämma med M. baltica i allt utom 
blomstorlek, där den påminner om M. caespi
tosa. Flertalet av de populationer, som jag har 
sett i mellansveriges kusttrakter, tycks ligga mel

lan ytterlighetstyperna, speciellt vad det gäller 
blomstorleken. Det faktum att M. caespitosa är 
mycket variabel försvårar ytterligare gränsdrag
ningen mellan denna och M. baltica.

När jag odlat material i botaniska trädgården i 
Uppsala har det visat sig att M. baltica börjar 
blomma redan sex veckor efter sådd, medan M. 
caespitosa dröjer ytterligare några veckor. Detta 
stämmer överens med de i naturen observerade 
förhållandena. Vidare verkar M. baltica ha en 
kortvarigare blomning än M. caespitosa. Frukt
mognaden inträffar naturligtvis också tidigare hos 
M. baltica.
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Tabell 1. Skillnader mellan Myosotis caespitosa och M. baltica 
Characters separating Myosotis caespitosa and M. baltica.

Karaktär M. caespitosa M. baltica

Livslängd bienn annuell
Växtsätt ofta rikt förgrenad upptill ofta grenig nedifrån
Kronans färg himmelsblå ljusblå-vit
Kronans storlek 4-5 mm i diameter < 4 mm i diameter
Kronbrämets form fatlik något klocklik
Foder < 5 mm långt efter blomningen tillväxande, 

upp till 8 mm långt
Fruktskaft < 10 mm långt efter blomningen tillväxande, 

upp till 25 mm långt
Frukt < 1,5 x 1,0 mm < 2,5 x 1,4 mm

Utbredning och miljö

M. caespitosa är relativt vanlig åtminstone i södra 
delen av Norden och växer både i inlandet och på 
havsstränder. M. baltica är betydligt sällsyntare, 
men anses förekomma i Norge, på svenska väst
kusten och i östersjöområdet (fig 4). Det är dock 
tveksamt om de västskandinaviska fynden har nå
gon närmare anknytning till Östersjöns M. bal
tica.

Åtminstone när det gäller Sverige och Finland 
räknas M. baltica till de typiska havsstrandsar- 
terna (Almquist 1929, Palmgren 1961). Dess 
nordligaste svenska förekomst uppges av Alm
quist (1929) finnas i Singö socken i nordöstra 
Uppland. Från umeåtrakten har jag dock sett 
pressat material som eventuellt skulle kunna fö
ras till M. baltica. Likaså uppges den finnas på 
några lokaler i Gästrikland (Lindberg 1979). I 
Uppland anges den vara spridd i Roslagens yttre 
skärgård och helst växa på tångvallar; den före
kommer sällan innanför de stora öarna (Almquist 
1929).

Jag har hittills haft svårt att finna M. baltica i 
Sverige. På Åland har jag emellertid hittat typer, 
som stämmer bra med beskrivningen. De intres
santa mellanformerna, som jag nämnde om ovan, 
har jag funnit i Smålands och Östergötlands skär
gårdar. De växte på strandängsartad mark, ofta i 
tångvallar. Som följeväxter noterades bl a Phrag- 
mites australis, Phalaris arundinacea, Ely mus 
repens, Polygonum amphibium, Polygonum avi- 
culare, Chenopodium album, Filipendula ulma- 
ria, Galium palustre, Galeopsis bifida och Plan
tago major ssp. major (vass, rörflen, kvickrot, 
vattenpilört, trampört, svinmålla, älggräs, vatten- 
måra, toppdån och groblad).

Hotad eller bara förbisedd?

Finns det överhuvudtaget någon M. baltica i Sve
rige? Är den kanske vanligare än man tror och 
bara förbisedd? Kan man egentligen skilja på M. 
baltica och M. caespitosa eller är det en konti
nuerlig övergång mellan dem? Kan det kanske 
vara två skilda former som hybridiserar när de 
möts? Finns det en tredje klart urskiljbar form? 
Är M. baltica på frammarsch eller är den på till
bakagång? Kan den i det senare fallet skyddas på 
något sätt? Frågorna är många och för att få svar

1462

* * *

Myosotis baltica

i ' Slrand-förgälmigtj

r,?rrie; ....................................

•
dclag txh Sorooranger

Endast kand (>dn detta utbrednings 
område

Fig 4. Utbredning av Myosotis baltica enligt Hultén 
(1971).
The distribution of Myosotis baltica according to Hultén 
(1971).
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på dem krävs fortsatt Studium av gruppen, fram
för allt i östersjölandskapens skärgårdsområden. 
Detta har också poängterats av floravårdskom- 
mittén för kärlväxter (Thor & Ingelög 1985).

Om vi antar att det är korrekt att Myosotis 
baltica är tämligen sällsynt och oftast växer på 
små öar i skärgården, skulle detta innebära att 
populationerna är relativt isolerade från var
andra. I sin tur medför detta att genutbytet mel
lan dem torde vara ringa. De flesta populationer 
jag hittills har sett har varit små. M. baltica har 
visat sig ha god fruktsättning även vid självbe
fruktning, och den typiska formen tycks vara 
annuell. I en sådan situation bör mikroevolutio
nen kunna verka förhållandevis snabbt. Detta 
skulle i sin tur leda till att variationen inom popu
lationerna blir tämligen liten, medan populatio
nerna sinsemellan kan skilja sig åt en hel del.

Upprop

Till slut en uppmaning till alla botanister, fram
för allt till er som exkurerar i Östersjöns skär
gårdsområden, att hålla ögonen öppna för Myo- 
soris-släktet. Om ni hittar något intressant eller 
ovanligt, hör då av er till mig! Jag vore också 
mycket tacksam för hjälp med insamling av fruk
ter.
Jag vill tacka min handledare, professor Bengt Jonsell, 
för värdefulla synpunkter på manuskriptet och lab.ass. 
U.-B. Sahlström för framställandet av bilderna.
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This paper contains lists of vascular plants which are common in southern Sweden (from 
about Uppsala-Stockholm and southwards) but only rarely occur in Härjedalen, a province 
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Anthropochorous and indigenous plants are listed separately, and for each species the parish 
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Potentilla thuringiaca (all anthropochorous), Cagea lutea and Primula farinosa (indigenous) 
are reported as new for the province.
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Som bekant pågår arbeten med nya provinsfloror 
i flera svenska landskap. Projektledningarna är 
naturligtvis angelägna om att även enstaka upp
gifter från tillfälliga besökare kommer till deras 
kännedom. En svårighet för dem som vill lämna 
sådana strörapporter är att veta vad som är värt 
att rapportera. Det är ju t ex inte så lätt för en 
botanist från stockholmstrakten att känna till att 
örnbräken, ryssgubbe, kirskål och skvattram är 
stora rariteter i Härjedalen.

Den här uppsatsen är främst menad som ett 
upprop till personer som besöker Härjedalen och 
som känner tveksamhet om deras botaniska ob
servationer kan vara av intresse för den projek
terade härjedalsfloran. Jag är mycket tacksam om 
rapporten åtföljs av beläggexemplar, pressade 
och t ex inlagda mellan bladen i en tidning samt, 
viktigast av allt, med uppgift om tid och plats för 
insamlingen. Exemplar som är värda att bevara 
kommer att vidarebefordras till Botaniska museet 
i Uppsala, om insamlaren så önskar.

För att i någon mån strukturera innehållet har 
jag delat in uppsatsen i två avdelningar. Den ena 
har jag för enkelhetens skull kallat synantroper, 
dvs i huvudsak kulturbundna arter, och den andra 
handlar om indigena arter, alltså sådana som jag 
antar är inhemska i området.

Arturvalet är starkt begränsat; ytterligare ett 
50-tal växter skulle utan vidare kunna tilläggas. 
Jag har i huvudsak tagit med någorlunda lättbe
stämda växter, varför bl a gräs- och starrarter

utelämnats. - Nomenklaturen följer Krok & 
Almquist 1984. Ett utropstecken efter årtal mar
kerar att jag själv sett arten på referensens lokal 
under angivet år. För att underlätta lokalise
ringen av fyndorterna har jag angivit beteck
ningen för den aktuella 5x5 km-rutan i Rikets 
nät.

Synantroper

Tabell 1 upptar 29 arter, för vilka inga nya lokaler 
är att rapportera. Man kan möjligen diskutera om 
stinknävan hör till de synantropa arterna: den 
fanns i det för sin växtrikedom berömda sydväxt- 
berget Ulvberget Ö om Hede men har inte iakt
tagits under senare år. Tabellen må i övrigt tala 
för sig själv. Den torde visa hur illa det är ställt 
med kunskapen om den nutida förekomsten i 
Härjedalen av t ex en rad söderöver vanliga 
ogräs.

Närmast följer nu en sammanställning av syn
antroper, för vilka nya lokaler tillkommit. Flera 
av arterna är nya för landskapet.
Silene alba, vitblära. - Åren 1879-1907 publice
rad från två lokaler i Svegs sn, en i Älvros och en i 
Lillhärdal (Birger 1908). Från 1912 är en uppgift 
från Tännäs sn (Östergren enl Cedergren 1916). - 
En ny lokal är Lillhärdal 1 km SÖ om Härjåsjöns 
by (16E 3d) 1985 (Lennart Stenberg).
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Tabell 1. Synantroper.

SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986)

Art Socken (antal 
lokaler)

Senaste
rapport

Referenser

Silene nutans backglim Sveg(l) 1946 Almquist 1948
Descurainia sophia dillsenap Tännäs (1) 1907 Birger 1908

Ljusnedal (1) 1896 Birger 1908
Hede (1) före 1957 Almquist 1957

Bunias orientalis ryssgubbe
Sveg(l) 1984! Almquist 1957
Tännäs (2) ca 1934 Mörner 1935
Lillhärdal (1) ca 1934 Mörner 1935 

Cedergren 1916
Berteroa incana sandvita Tännäs (1) 1905 Birger 1908

Ljusnedal (1) 1905 Birger 1908
Vemdalen (1) 1904 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1907 Birger 1908

Geum urbanum nejlikrot Tännäs (1) 1985! Danielsson 1981
Vicia hirsuta duvvicker Hede(l) 1901 Birger 1908

Vemdalen (1) 1914 Cedergren 1916
Sveg(1) 1897 Birger 1908
Overhogdal (1) 1900 Birger 1908

Vicia villosa luddvicker Vemdalen (1) ca 1885 Birger 1908
Älvros (1) 1836 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1907 Birger 1908

Melilotus officinalis sötväppling Ljusnedal (1) 1905 Birger 1908
Hede (1) 1901 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1906 Birger 1908

Trifolium aureum gullklöver Linsell (1) före 1890 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1907 Birger 1908

Geranium robertianum stinknäva Hede (1) ca 1890 Birger 1908
Erodium cicutarium skatnäva Tännäs (1) ca 1895 Birger 1908

Ljusnedal(1) ca 1975 Nilsson 1976
Älvros(1) 1893 Birger 1908
Lillhärdal (2) 1906 Birger 1908

Euphorbia helioscopia revormstörel Vemdalen (1) före 1880 Birger 1908
Sveg (1) 1885 Birger 1908

Viola arvensis åkerviol Ljusnedal (1) ca 1975 Nilsson 1976
Vemdalen (1) 1907 Birger 1908
Lillhärdal (2) 1907 Birger 1908

Echium vulgare blåeld Vemdalen (2) 1913 Birger 1908 
Cedergren 1916

Lamium purpureum rödplister Vemdalen (1) 1915 Cedergren 1916
Sveg (1) 1907 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1907 Birger 1908

Solanum dulcamara besksöta Sveg (1) 1946 Almquist 1948
Verbascum thapsus kungsljus Tännäs (1) ca 1975 Nilsson 1976
Chaenorrhinum minus småsporre Sveg (1) 1984! Almquist 1957
Veronica agrestis åkerveronika Ljusnedal (1) ca 1975 Nilsson 1976

Hede(l) före 1880 Birger 1908
Linsell (1) före 1880 Birger 1908

Veronica verna vårveronika Älvros (1) 1832 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1905 Birger 1908

Odontites rubra coll, rödtoppa Sveg (1) 1885 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1905 Birger 1908

Rhinanthus serotinus höskallra Vemdalen (1) 1915 Cedergren 1916
Älvros (1) 1906 Birger 1908
Lillhärdal (2) 1907 Birger 1908

Plantago lanceolata svartkämpar Sveg (1) 1903 Birger 1908
Älvros (1) 1879 Dusén 1880
Lillhärdal (2) 1907 Birger 1908

Cirsium vulgare vägtistel Vemdalen (1) före 1880 Birger 1908
Centaurea scabiosa väddklint Linsell (1) 1971 Danielsson 1973
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Art Socken (antal 
lokaler)

Senaste
rapport

Referenser

Centaurea cyanus blåklint Hede (1) före 1880 Dusén 1880
Vemdalen (1) 1914 Cedergren 1916
Älvros (1) 1903 Birger 1908
Lillhärdal (3) 1907 Birger 1908

Tragopogon pratensis ängshaverrot Sveg (1) 1950-talet Almquist 1957
Sonchus arvensis åkermolke Tännäs (3) före 1908 Birger 1908

Hede (1) 1832 Sjöstrand 1833
Sveg (1) före 1908 Birger 1908
Älvros (1) 1904 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1906 Birger 1908

Lapsana communis harkål Tännäs (2) 1926 Östergren 1927
Sveg (1) 1879 Dusén 1880
Lillhärdal (1) 1907 Birger 1908

Lychnis viscaria, tjärblomster. - Den enda rap
porten är en andrahandsuppgift förmedlad av 
Dusén 1880: ”Öfverhogdal”. Hultén (1971) har 
dock en kartprick vid översta delen av Ljusnan 
(Bruksvallarna?) - År 1979! påträffades ett ex på 
en vägkant i Tännäs nära Rambergsvallen 
(17C 5j) på ca 670 m höjd.
Spergularia rubra, rödnarv. - Almquist (1957) 
konstaterar om arten: ”Helt okänd i Jmt o. Hjd”. 
- Först funnen 1978 i Härjedalen av Lennart 
Stenberg (brev 1981) i Storsjö P-platsen vid 
Krankmårtenhögen Ö om Storsjön (18D 3d). Jag 
har själv sett arten på två andra lokaler i denna 
socken 1982: nyröjd skogsbilväg SV om Orrskal- 
len (18D 2e) och på en skogsbilväg vid Henån 
(18D 2d). Dessutom Tännäs skogsbilväg 2 km S 
om Lossens SÖ-ände (17D 4a) 1985! Stenberg 
har rapporterat ytterligare en lokal, Hede vid bör
jan av stigarna mot Våltjärnarna SÖ om Mess- 
lingsberget (17D 7b) 1981.
Rorippa sylvestris, strandfräne. - Inga publice
rade uppgifter kända från Härjedalen. Lennart 
Stenberg samlade arten 1985 i Sveg Risbrunn 
(16E 4d), ogräs i jordgubbsland.
Lepidium densiflorum, bankrassing. - År 1971! 
samlad i Vemdalen 1 km S om kyrkan vid vägen 
mot Sveg (17E 5a); det. Sven Snogerup 1980. 
Arten är ny för landskapet. Den har kanske ur
sprungligen kommit in som järnvägsväxt (jfr 
Almquist 1957). Den nu nedlagda järnvägen 
Sveg-Hede gick inte så långt ifrån lokalen.
Potentilla thuringiaca, tysk fingerört. - Ett rikt 
bestånd upptäcktes 1984! i Sveg nära Bodarsjöns 
hållplats (16E 4g) på en fodervall invid en ner

brunnen stuga. Den tyska fingerörten är ny för 
Härjedalen. Den hör enligt Almquist (1957) till 
den artkontingent, som huvudsakligen med gräs
frö tillförts floran på våra banvallar. Almquist 
uppger arten närmast från Älvho stn i Orsa sn i 
Dalarna några stationer S om Bodarsjöns hpl.

Lathyrus linifolius, gökärt. - I Birgers (1908) pro- 
vinsflora är arten endast upptagen från en lokal i 
Ytterhogdal. Denna socken räknas numera till 
Hälsingland, varför mitt fynd i Linsell (Daniels
son 1973) torde vara det första i Härjedalen. 
Arten fanns kvar här 1984. Under den fortsatta 
inventeringen har gökärten påträffats på ytter
ligare några lokaler: Hede Åsvallens fäbod

Fig 1. Utbredningen av gökärt Lathyrus linifolius i 
Härjedalen.
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Tabell 2. Förmodat indigena arter

SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986)

Art Socken (antal 
lokaler)

Senaste
rapport

Referenser

Asplenium septentrionale gaffelbräken Ljusnedal(1) ca 1905 Birger 1908
Sagittaria sagittifolia pilblad Tännäs (1) före 1908 Birger 1908

Hede (1) före 1908 Birger 1908
Älvros (1) före 1908 Birger 1908
Lillhärdal (1) 1901 Birger 1908

Scirpus sylvaticus skogssäv Linsell (1) 1973 Jonasson & Jonasson 1973
Lillhärdal (1) 1976 Aspegren & Bramryd 1977

Myrica gale pors Sveg(2) före 1908 Birger 1908
Overhogdal (1) före 1908 Birger 1908

Alnus glutinosa klibbal Älvros (1) ca 1900 Birger 1908
Sagina nodosa knutnarv Hede (1) före 1880 Birger 1908

Sveg (1) före 1880 Birger 1908
Hepatica nobilis blåsippa Vemdalen (1) ca 1870 Birger 1908
Astragalus glycyphyllos sötvedel Sveg (1) 1981! Birger 1908
Lysimachia vulgaris videört Sveg (l) 1832 Sjöstrand 1833
Viburnum opulus olvon Vemdaien (1) före 1880 Birger 1908

Linsell (1) 1970 Danielsson 1973
Sveg (2) före 1908 Birger 1908

Lonicera xylosteum skogstry Storsjö (1) ca 1975 Nilsson 1976
Linsell (1) 1970 Danielsson 1973
Sveg(2) före 1908 Birger 1908

(17D 6g) 1985! Sveg Herrö (16E 5d) 1985 (Evert 
Eriksson), Bodarsjöns hpl (16E 4g) 1984!,
Kvarnforsens kraftstation (16E 4d) 1985 och Ris
brunn (16E 4d) 1985 (båda Lennart Stenberg). 
Lillhärdal Blekbergs fäbod (16D 2j) 1985! - 
Karta i fig 1.
Anthyllis vulneraria, getväppling. - Birger (1908) 
upptar endast ett härjedalsfynd, Hede Ulvberget 
Ö om Hede, där arten upptäcktes av Sjöstrand 
(1833). Jag återfann den där 1984. Smith (1920) 
anför ett herbariebelägg från Funäsdalsberget i 
Tännäs sn. Det är samlat av K. F. Thedenius. 
Fyndår är ej angivet men exemplaret samlades 
säkert under Thedenius’ resa 1836.

Nya lokaler: Storsjö Flatruets S del vid vägkan
ten strax S om bron över V. Storbäcken (18C 2i), 
15-20 ex 1983! Ljusnedal Tramsberget (17C 6i) 
1981!, enstaka uppe i S-branten, riklig vid lands
vägen. Hede vägkant strax V om Hede samhälle 
(17D 5f) 1984!

De båda äldre fynden är belagda i Uppsalaher- 
bariet. Det från Funäsdalsberget tillhör den in
hemska ssp. lapponicus (det. J. Jalas 1954), 
medan det från Ulvberget lämnats obestämt till 
underart. Om de nya fynden tillhör ssp. lapponi
cus eller någon av de kulturbundna raserna har 
inte kunnat avgöras ännu.

Aegopodium podagraria, kirskål. - Första (och 
enda) uppgift är Funäsdalen (Nilsson 1976). En 
ny lokal anvisades 1985 av Evert Eriksson: Sveg 
Herrö by (16E 5d), där den finns som trädgårds
ogräs.

Glechoma hederacea, jordreva. - Birger (1908) 
citerar en enda uppgift: Svegs prästgård 1842. 
Ytterligare en lokal tillkom under inventeringen 
av Linsell (Danielsson 1973). Nya lokaler: Hede 
Rökojan (17D 7e) 1985! och Uvbo (förfallen fä
bod på Ulvberget; 17D 5h) 1985! Vemdalen vid 
Norr-Veman ca 2 km SÖ om kyrkbyn (17E 5a) 
1984!

Centaurea jacea, rödklint. - Endast en äldre, mer 
än sekelgammal uppgift finns: Ytterberg i Svegs 
sn (Dusén 1880). Arten upptäcktes 1984! i Över- 
hogdal strax V om Nybodarnas fäbod (17F 2a) i 
igenväxande betesmark.

Förmodat indigena arter

Tabell 2 är till utformningen analog med tabell 1. 
För dessa arter finns alltså inga nya fynd att rap
portera. Man kan t ex beträffande blåsippan 
notera att vi inte har någon rapport från de senas
te 100 åren. Tilläggas kan att sötvedeln fortfa
rande växer under Duvbergshammaren nära
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Sveg, där kyrkoherde S. J. Enander (”Salix-präs
ten”) upptäckte arten ungefär vid sekelskiftet. 
Sötvedeln kan väl strängt taget inte anses för tri
vial ens i södra Sverige, men jag vill gärna ta 
tillfället att meddela att arten fortfarande finns 
kvar i ett livskraftigt bestånd trots att Duvberget 
är svårt sargat av kalhuggning.

För arterna i den följande listan finns det nya 
lokaler; vårlök och majviva är nya för Härje
dalen.

Pteridium aquilinum, örnbräken. - Jag är nog 
inte ensam om att tycka att örnbräken hör till det 
allra trivialaste bland sydsvenska trivialiteter. I 
Härjedalen är det annorlunda: Birgers landskaps- 
flora upptar endast tre lokaler, varav två i Over- 
hogdals sn och en i Sveg. Under inventeringen av 
Linsells sn påträffade jag arten bara en gång 
(Danielsson 1973). Nu är den känd från ytter
ligare fyra ställen: Storsjö 0,5 km NV om Falvik 
(18D 3e; S. Westerberg, brev 1985). Tännäs Ulv- 
knätten (Danielsson 1981). Sveg vid Brattforsen 
(16E 8g) 1984! och nära Vargknätt-tjärnen
(16D 5j) 1985! - Karta i fig 2.

Asplenium trichomanes, svartbräken. - Birger 
(1908) noterar arten från Hede sn: Ulvberget och 
Vemdalens sn: Vemdalshammaren. Svartbräken 
är ett bra exempel på hur viktigt det är att göra 
insamlingar för våra botaniska museer. Arten har 
nämligen på senare år blivit taxonomiskt intres
sant genom undersökningar av Lovis (1964) och, 
vad Sverige beträffar, av Tigerschiöld (1980). Se 
också Krok & Almquist 1984. Lovis har bestämt 
kollekter i Riksmuseet från de båda nämnda 
lokalerna till ssp. trichomanes resp ssp. quadri- 
valens. Den sistnämnda underarten är bunden till 
kalk, vilket möjligen gör förekomsten i Vemdals
hammaren (silikatbergarter) något överraskande. 
Det är dock inte omöjligt att det finns någon 
begränsad kalkförekomst i branten (som jag inte 
besökt). Under inventeringen av Linsell 
(Danielsson 1973) fann jag svartbräken på två 
lokaler (underart okänd) och 1983 samlade Örjan 
Nilsson och jag arten i Ljusnedal Tramsbergets 
S-brant (17C 6i). Här företräds arten av ssp. tri
chomanes (det. E. Tigerschiöld).

Alisma plantago-aquatica, svalting. - Vattenväx
ter blir ofta underrepresenterade i floristiska 
inventeringar. För svaltingen uppger Birger 
(1908) endast två 1800-talsfynd, ett i Linsell och 
ett i Överhogdal. Ett rikt blommande bestånd

Fig 2. Utbredningen av örnbräken Pteridium aquilinum 
i Härjedalen. O fynd före 1965. 9 fynd efter 1965.

upptäcktes 1984! mellan Sveg och Älvros i Sålnen 
(16E 6g) alldeles S om landsvägen.

Gagea lutea, vårlök. - Denna för Härjedalen nya 
art växer på Hamrafjällets SV-sluttning (17C 8d), 
där den påträffades 1983 av Stefan Mörtberg, 
Tänndalen. Arten tillhör de västliga elementen i 
Härjedalens flora: de närmaste förekomsterna 
finns i Sör-Tröndelag (se t ex Ouren 1964) och i 
de västra fjällen i Frostviken i norra Jämtland 
(Lange 1938). På Hamrafjället, liksom i Frostvi
ken, växer vårlöken i naturlig vegetation i den 
subalpina björkskogen.
Polygonatum odoratum, getrams. - Denna raritet 
i Härjedalens flora upptäcktes redan av M. G. 
Sjöstrand (1833) på Ulvberget Ö om Hede och 
arten är fortfarande (1984!) livskraftig på denna 
klassiska lokal. Birger rapporterar dessutom 
arten från Hamrafjället och från två ställen i Lin
sells sn. Endast en ny lokal har tillkommit, Sveg 
Gruvbergets sydbrant (16E 4g) 1984! Lokalen lig
ger ca 15 km SÖ om Sveg och bergarten är 
diabas.
Scirpus lacustris, säv. - Birger upptar endast tre 
lokaler i sin härjedalsflora (i närheten av Sveg 
och Lillhärdal). Vid Ransjö i Linsells sn finns 
ytterligare en (Danielsson 1973). En nyfunnen 
lokal är belägen i SÖ delen av Sveg: Siksjöns N 
del (16E 4h) 1984!
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Moehringia trinervia, skogsnarv. - Den enda pub
licerade lokalen härrör från kyrkoherde Enander, 
som någon gång vid sekelskiftet fann arten i Duv- 
berget nära Sveg (Birger 1908). I det nyssnämnda 
Gruvberget SÖ om Sveg växer arten rikligt i de 
nedre delarna av den lodräta SÖ-branten 
(16E 4g), där jag upptäckte den 1984!
Viola rupestris, sandviol. - Endast en mer än 
sekelgammal uppgift finns i litteraturen: enligt 
Birger (1908) fann Fl. Behm sandviolen nära 
Vemdalens by. En rik förekomst i Sveg: Gruvber
get (16E 4g) förstärker intrycket att detta är en av 
SÖ Härjedalens intressantaste växtlokaler. Sand
violen sågs här 1984! i springor och på hyllor i 
SÖ-väggen.

Ledum palustre, skvattram. - Denna art når nätt 
och jämnt in i Härjedalen österifrån. Tre gamla 
fynd uppräknas i Birgers provinsflora. Birger såg 
aldrig arten själv i Härjedalen ”trots ifrigt sökan
de”. - Efter anvisning av Anna-Greta Nilsson, 
Älvros, besökte jag 1984 en sparsam förekomst i 
Älvros skogen ovanför gården Tron (16E 6i).
Primula farinosa, majviva. - Det kan med fog 
ifrågasättas om majvivan i våra dagar är en trivia
litet i södra Sverige. Jag tar dock med arten för 
att få tillfälle att korrigera en uppgift i min flora 
över Linsell från 1973. Där uppges ett fynd av 
Primula scotica var. scandinavica (fjällviva) vid 
SÖ stranden av sjön Orten (17D lj) i Ljusnans 
vattensystem. Tyvärr grundar sig denna uppgift 
på en felbestämning. Vid en massblomning som 
inträffade 1982 kontrollerade jag den avgörande 
karaktären: homo- eller heterostyli. Det visade 
sig vid granskning av 42 plantor att 19 hade korta 
stift, medan de var långa hos 23 exemplar. Det är 
därför ingen tvekan om att det verkligen rör sig 
om majviva. Arten är ny för Härjedalen, men 
uppges från ett par lokaler i Ytterhogdals socken 
strax Ö om landskapsgränsen (Birger 1908). 
Arten är också spridd på jämtlandssiluren.

Växtplatsen liknar inte sydsvenska majvive- 
lokaler. Plantorna sticker upp bland småstenarna 
ett 50-tal meter från strandkanten, och det finns 
inte några tecken på kalkhaltig jordmån i den 
omgivande fanerogam- och bladmossfloran. Maj- 
vivorna växer bland massor av småtallar, och 
lokalen är starkt hotad av igenväxning. Lokalen 
ligger intill den del av Ljusnan som är reglerad. 
Växtplatsen har genom regleringen blivit torrare, 
vilket troligen gynnat tillväxten av småtallar.

Ett varmt tack riktas till de rapportörer som bidragit 
med uppgifter: Evert Eriksson, Herrö, Stefan Mört
berg, Tänndalen, Anna-Greta Nilsson, Alvros, Lennart 
Stenberg, Hägersten, och Sture Westerberg, Luleå. Jag 
är också mycket tacksam för den bestämningshjälp som 
lämnats av Sven Snogerup, Lund, och Eva Tiger- 
schiöld, Stockholm.
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The hamlet of Ek in central Södermanland, E Central Sweden, is described. The flora of its 
farmsteads and fields is very rich in species. Biocides and fertilizers are very little used. In 
this place one can therefore still find certain species, which were formerly widespread but are 
now becoming rare due to modern agricultural methods. A list of some interesting species is 
included.
Hans Rydberg, Eks gård, S-154 00 Gnesta, Sweden.

Ek är en by i centrala Södermanland. Byn ligger 
ca 6 km väster om Gnesta och 4 km öster om 
Björnlunda längs riksväg 57, mellan denna och 
stambanan från Stockholm. Ek ligger i Frustuna- 
Kattnäs socken. Den västligaste gården utgör 
gränsfastighet mot Björnlunda socken.

Byn ligger på en vattendelare - en av lösa jord
arter, främst leror, överlagrad urbergsrygg. Berg 
träder fram i dagen som planslipade hällar. Dessa 
består av gnejs. Omgivande sediment härrör från 
gamla sjöbottnar.

Ek består av tre gårdar - Nergården, Mellan
gärden och Östergården. Dessa ligger i rad längs 
en ogrenad bygata. Boningshusen ligger söder om 
bygatan medan ladugårdarna och de andra eko
nomibyggnaderna är belägna norr om och i an
slutning till denna.

Kring boningshusen finns hävdade gräsmattor, 
grusade gårdsplaner, rabatter för prydnadsväxter 
samt trädgårdsland, där grönsaker och snittblom
mor odlas. Till Nergården hör en delvis gammal 
fruktträdgård, i vilken de äldsta träden planterats 
någon gång på 1700-talet. Trädgården är rik på 
olika äppelsorter, av vilka några torde vara 
mycket gamla och numera sällan odlade.

Gräsmattorna i byn klipps regelbundet med 
maskin. Vissa delar slås dock med lie. Vid Ner
gården har bete tidigare förekommit i trädgår
den. Ladugårdarna omges till stor del av ruderat- 
marker, vilka är kraftigt näringsberikade och på
verkade av tramp från boskap och slitage från 
jordbruksmaskiner. Själva bygatan har under 
lång tid utnyttjats som transportväg för kreatur

på väg till och från betesmarkerna. Höns, tidvis 
även gäss och kalkoner, har sprungit lösa i byn till 
fram på 1980-talet.

Små brukningsvägar leder från byn ut till an
gränsande gärden. Dessa är antingen åkrar eller 
kulturbeten (betesvallar). De senare dominerar 
norr om och i anslutning till ladugårdarna och 
utnyttjas som närfållor för kreatur och hästar. 
Åkrarna är till stor del täckdikade. I några fall 
avgränsas de olika styckena genom grunda diken, 
vilka sällan eller aldrig vattenfylls.

Byns gårdar har sedan lång tid tillbaka ägts av 
en och samma släkt. Detta har gjort att vissa 
traditioner i fråga om odlingsformer och bruk- 
ningssätt bevarats, vilket skapat kontinuitet i 
markskötseln till gagn för många ogräs och by
växter.

Ägaren till Mellangärden brukar idag sin och 
Östergårdens mark. Nergården utgör däremot 
sidoarrende. Kreatur har funnits i byn sedan lång 
tid tillbaka. Kreatursdriften vid Nergården upp
hörde dock 1980. Mellangärden har idag en be
sättning av 20 mjölkkor med rekrytering. Även 
andra djurslag förekommer, om än i mindre om
fattning än tidigare.

Kulturmarksfloran i byn är mycket artrik. 
Redovisningen nedan avser växter funna inom 
byn samt på åkrar och fodermarker i nära anslut
ning till brukningsvägarna. Ytan av det under
sökta området räknar blott några få hektar.

Den rika synantropfloran är sannolikt ett resul
tat av att äldre brukningsmetoder länge använts. 
Biocider har använts i mycket ringa omfattning
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och handelsgödsel har inte utnyttjats förrän un
der senare år. Givorna av handelsgödsel är små. 
Lerorna i området är mycket näringsrika. Block 
av urkalksten påträffas här och var i moränlag
ren, vilket också gett jordarna ett lokalt bety
dande kalktillskott. Angränsande delar av Björn- 
lunda socken visade sig vid en inventering av 
socknen (Rydberg 1983) ha den mest artrika flo
ran med ca 350 arter kärlväxter per 100 ha.

Vegetation

Gräsmattorna i byn uppvisar på våren en färg
prakt genom att vårblommande arter som Gagea 
lutea, Corydalis pumila, Scilla sibirica, Chiono- 
doxa ’luciliae’ och Myosotis sylvatica (vårlök, 
sloknunneört, rysk blåstjärna, vårstjärna och 
skogsförgätmigej) brett ut sig. Mer enstaka upp
träder Puschkinia scilloides, Ornithogalum 
umbellatum och Muscari botryoides (porslins
hyacint, morgonstjärnor, pärlhyacint).

I maj färgas gräsmattorna gula av maskrosor
nas korgar. Begränsade insamlingar har gjorts. 
Endast sektionen Taraxacum (ogräsmaskrosor) 
finns representerad. Av de arter Carl Ingemar 
Sahlin haft vänligheten att bestämma bör nämnas 
T. explicatum Hagl., T. privum Dahlst. och T. 
subhuelphersianum M. P. Chr. - den senare känd 
från endast ett fåtal fyndplatser i landet. I maj 
uppvisar också berghällarna vackert utbildade 
växtsamhällen med inslag av torrbacksannueller. 
Till denna miljö hör också den i inlandet sällsynta 
Poa bulbosa (knölgröe).

Senare under sommaren uppträder en hel del 
kulturmarksväxter. Många av dem trivs vid höga 
kvävehalter. Täta nässelsnår täcker mark som 
legat orörd en längre tid. Kardborrar, gråbo och 
kvickrot växer också här. Till de mest näringskrä- 
vande växterna i byn hör mållorna. Chenopo- 
dium-släktet är ovanligt väl representerat med 
inte mindre än sex arter, däribland den i Söder
manland sällsynta C. hybridum (lönnmålla).

Ogräsfloran är mycket artrik, såväl i åkrar som 
i trädgårdsland. Normalt uppträder 20-25 arter 
per m2. Rikligt förekommer t ex Centaurea cya- 
nus (vissa år), Sinapis arvensis, Convolvulus 
arvensis, Chamomilla recutita, Euphorbia helio
scop ia, Fumaria officinalis och olika Sonchus- 
arter (blåklint, åkersenap, åkervinda, kamomill, 
revormstörel, jordrök, molkearter). Förhärs
kande ogräs i trädgårdsland och prydnadsväxt

rabatter är här som på många andra håll Stellaria 
media (våtarv).

Under senare år har jag kompletterat den rika 
byfloran genom att plantera ut växter, som hör de 
gamla gårdsmiljöerna till och som minskat oro
väckande på sina spontana växtplatser. Utplan- 
teringarna har gjorts vid Nergården, där jag är 
bosatt. Till de mer iögonenfallande arterna hör 
Onopordum acanthium, Inula helenium och Leo- 
nurus cardiaca (ulltistel, ålandsrot, hjärtstilla).

Artlista

Förteckningen upptar ett urval intressanta arter. 
Systematik och nomenklatur följer Krok & Alm- 
quist (1984). Använda förkortningar: N Nergår
den, M Mellangärden, Ö Östergården, lv lands
vägen, jv järnvägen, ldn ladugården.
Tulipasylvestris, vildtulpan, N 1 ex. Odlingsrest. 
Ornithogalum umbellatum, morgonstjärnor, M vid ldn. 

Förvildad.
Juncus compressus, stubbtåg, spridd och riklig på 

tramppåverkad gårdsmark. Finns även flerst vid lv. 
Poa bulbosa, knölgröe, M på berghäll nära bygatan.

Sällsynt i Södermanlands inland.
P. palustris, sengröe, N M som ogräs.
Puccinellia distans, grått saltgräs, M Ö vid gödselstä

derna, riklig. Sedan 1982 även flerst vid lv.
Festuca trachyphylla, hårdsvingel, Ö i gräsmatta. Gräs- 

fröinkomling.
F. pratensis X Lolium perenne, ängssvingel x engelskt 

rajgräs, N enstaka bland föräldrarna. Lik L. perenne 
men med nedre småax kortskaftade och knapprum 
utan pollen.

Lolium perenne, engelskt rajgräs, allmän i byn.
Carexspicata, piggstarr, NMÖ.
Urtica urens, etternässla, N spars i trädgårdsland. I Sdm 

numera täml sällsynt.
Chenopodium polyspermum, fiskmålla, N M i träd

gårdsland.
C. glaucum, blåmålla, M Ö vid gödselstäderna, täml 

rikligt. Vid Ö även i trädgårdsland, troligen spridd 
med gödsel.

C. hybridum, lönnmålla, NMÖ. Sällsynt i landskapet. 
C. rubrum, rödmålla, N sparsam vid gödselstaden.

Tycks minska kraftigt i Sdm.
C. suecicum, svenskmålla, N vid gödselstaden bland C. 

album, svinmålla. Från denna tydligt skild genom de 
blekgröna, svagt daggiga, ej längsribbade stjälkarna, 
vilka är lättare att trycka samman, den mer rent 
gröna bladfärgen, bladens framåtriktade sidoflikar 
och frönas tydligare gropiga skulptur. Ståndorten vid 
Ek överensstämmer med de lokaler för arten jag kän
ner från Södermanlands skärgård, där C. suecicum 
växer intill gödselstackar vid gårdar där äldre bruk
ningsmetoder länge varit förhärskande.

Silene noctiflora, nattglim, N 1977 som ogräs i vall, 
senare förgäves eftersökt.

Agrostemma githago, klätt, N införd (öländskt frö). 
Saponaria officinalis, såpnejlika, N M odlingsrester.



Myosurus minimus, rättsvans, N M Ö, flerst på störd 
mark i betesvallar.

Anemone ranunculoides, gulsippa, ett bestånd ca 250 m 
norr om byn vid markväg under en solitär ek.

Consolida regalis, vild riddarsporre, N sparsam. Fram
kommer blott vissa år, senast 1984 (2 ex).

Papaver somniferum, opievallmo, Ö förvildad i trädgår
den.

Corydalis pumila, sloknunneört, N i gräsmattor nära 
boningshuset, riklig.

Sinapis arvensis, åkersenap, N M Ö, riklig väster om 
byn i åkrar. Arten synes vara på stark reträtt i Sdm.

Alliaria petiolata, löktrav, Ö 3 ex i snår.
Descurainia sophia, dillsenap, M i betesvall nära ldn.
Hesperis matronalis, hesperis, N M odlingsrest. Förvil

dad.
Isatis tinctoria, vejde, N införd.
Sedum sexangulare, kantig fetknopp, N Ö på berghäl

lar.
Alchemilla plicata, trubbdaggkåpa, N vid bygatan, 

införd.
Fragaria viridis, backsmultron, Ö strax norr om ldn.
Medicago sativa, blålusern, M Ö kvarst i vall.
Euphorbia cyparissias, vårtörel, Ö odlingsrest.
E. helioscopia, revormstörel, N M Ö allmän i åkrar och 

trädgårdsland.
E. peplus, rävtörel, M i trädgårdsland.
Malva pusilla, vit kattost, N 3 ex söder om och intill 

boningshuset. Arten numera täml sällsynt i Sdm.
Epilobium parviflorum, luddunört, 200 m väster om N i 

dike.
E. tetragonum ssp. lamyi, grådunört, 200 m väster om N 

i dike, ca 40 ex. Arten numera endast känd från ett 
fåtal lokaler i Sdm.

Myrrhis odorata, körvel, N M i trädgården. Stort be
stånd. Odlingsrest.

Torilis japonica, rödkörvel, allmän i byn.
Levisticum officinale, libbsticka, N införd.
Daucus carota ssp. carota, vild morot, 200 m väster om 

N i vall, sparsam.
Aethusa cynapium, vildpersilja, N M Ö riklig i rabatter 

och trädgårdsland.
Convolvulus arvensis, åkervinda, N M Ö riklig. Besvär

ligt ogräs. Den rödblommiga formen vanligast.
Cuscuta europaea, nässelsnärja, M Ö 3 bestånd, täml 

riklig på Urtica.
Asperugo procumbens, paddfot, Ö 2 ex 1982-83, däref

ter ej sedd.
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Cynoglossum officinale, hundtunga, 100 m väster om N 
på markhäll i åker, 1 ex. Dessutom, sedan 1985, in
förd vid N.

Lithospermum arvense, sminkrot, 200 m väster om N, 3 
kraftiga ex 1985. Arten synes minska starkt i Sdm. 
De flesta lokaler som jag sett under senare år har 
varit individfattiga.

Mentha spicata var. crispa, krusmynta, N införd.
Hyssopus officinalis, isop, N införd.
Leonurus cardiaca, hjärtstilla, N införd.
Lamium hybridum, flikplister, N Ö sparsam.
L. amplexicaule, mjukplister, täml allmän i åkrar och 

trädgårdsland.
Hyoscyamus niger, bolmört, N införd.
Linaria repens, strimsporre, M 3 bestånd. Troligen 

spridd från jv, där den finns flerstädes.
Veronica persica, trädgårdsveronika, N M Ö i träd

gårdsland. Arten har ökat snabbt de senaste 4-5 åren 
och var vid N 1985 ett av de vanligaste ogräsen. Tycks 
av egna observationer och inkommande rapporter ha 
ökat kraftigt även i andra delar av Sdm.

Arctium minus, liten kardborre, N M längs bygatan.
Onopordum acanthium, ulltistel, N införd, 12 blom

mande ex och rikligt med bladrosetter 1985.
Carthamus tinctorius, safflor, N införd.
Serratula tinctoria, ängsskära, flerst vid jv. Även vit- 

blommig.
Centaurea cyanus, blåklint, N M Ö. Väster om N vissa 

år i mycket stor mängd, t ex 1985, då arten fyllde en 
träda med en intensivt blå färg synlig från lv ca 200 m 
söderut.

Rudbeckia laciniata, höstrudbeckia, N odlingsrest.
Cosmos bipinnatus, rosenskära, M Ö rikligt förvildad i 

trädgårdarna.
Chamomilla recutita, kamomill, N M Ö, allmän på 

odlad mark, väster om N vissa år ymnig.
Artemisia absinthium, malört, N införd.
Petas ites hybridus, pestskråp, N införd.
Inula helenium, ålandsrot, N införd.
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Sammankomster år 1985

Botaniska Föreningen i Göteborg

24 januari. Professor Arne Strid, Köpenhamn: 
Mediterranflora i sydvästra Australien.
27 februari. Fil kand Magnus Lidén, Göteborg: I 
öken och cederskog. Bilder från botaniska forsk
ningsresor i Nordafrika.
28 mars. Curator Ivan Nielsen, Aarhus: Borneos 
regnskogar.
2 maj. Docent Sven-Olov Strandhede, Göteborg: 
Botaniska faktorer kring hösnuva.
30 maj. Fil dr Ingvar Nordin, Göteborg: Kort 
presentation av några rara halländska växter.

3 oktober. Fil kand Roger Eriksson och fil kand 
Mats Lindqvist, Göteborg: Om svenska bota
niska resor i Ecuador 1985.
31 oktober. Fil kand Sven Fransén, Göteborg: 
Växter och alligatorer i Florida.
21 november. Fil kand Magnus Lidén, Göteborg: 
Vegetation och flora på världens tak. Bilder från 
en expedition till Nepal sommaren 1985.
13 december. l:e konsulent Bengt M. P. Larsson, 
SLU, Uppsala: De naturliga fodermarkerna - en 
försvinnande naturresurs. - Årsmöte: ordf inten
dent Lars Arvidsson, v ordf intendent Björn 
Aldén, sekr Gustaf Bernström, kassaförv Yvonne 
Nyman.

Exkursioner
5-12 april. Exkursion i Sydspanien (Andalusien) 
under ledning av Åslög Dahl.
12 maj. Vårexkursion till Vallda dalar tillsam
mans med Åslög Dahl, som förevisade hasselsko
gar, alkärr, ekhagar m m.
1 juni. Försommarexkursion tillsammans med 
Magnus Lidén till Halsbäck på Tjörn. Rika skal
grusbankar, strandängar och lundar med fjällnej
lika, gullvivor och blåsippor.

28-30 juni. Exkursion till Östergötland: Omberg, 
Hagebyhöga, Isbergafältet, tillsammans med 
Magnus Neuendorf.
3 augusti. Nybörjarexkursion till Skändlaberget 
på Hisingen under ledning av Fanny Astholm och 
Bengt Oxelman.
14-18 augusti. Exkursion till sydvästra Skåne till
sammans med Björn Aldén, som förevisade 
strandängar, suboceaniska fukthedar, torrängar 
på kalk, rika ruderatmarker m m.
22 september. Svampexkursion i ek- och granskog 
i markerna runt sjön Uspen sydöst om Floda 
under ledning av Mats Lindqvist.
6 oktober. Mossexkursion till norra delen av 
Tjörn. Samexkursion med Mossornas Vänner. 
Ledare Harry Andersson och Sven Fransén.
20 oktober. Höstexkursion till Ranebo lund strax 
norr om Kungälv. Ett grönstensområde med rik 
lundflora, som förevisades av Lars Arvidsson.

Marie Lindström

Botaniska Sektionen i Uppsala

22 januari. Docent Erik Sjögren, Uppsala: Det 
hotade naturlandskapet på Azorerna.
5 februari. Docent Sara von Arnold, Uppsala: 
Bioteknik i skogens tjänst.
26 februari. Professor Bengt Jonsell och docent 
Lena Jonsell, Uppsala: En hundraårig flora i ny 
gestalt.
5 mars. Fil kand Roger Svensson och fil kand 
Marita Wigren-Svensson, Uppsala: Ogräs igår, 
raritet i morgon.
19 mars. Professor Gösta Lindeberg, Uppsala: 
Glimtar ur Botaniska Sektionens historia.
9 april. Docent Leif Tibell, Uppsala: Vegetation 
och flora på Nya Zeeland.
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7maj. Docent Örjan Nilsson, Uppsala: Tulpaner, 
tulpaner.
11 maj. Bokauktion. Hälften av intäkterna tillföll 
ett trädplanteringsprojekt i Kenya, Green Belt 
Movement.
17 september. Docent Stefan Källman, Uppsala: 
Användning av vilda växter som nödföda.
10 oktober. Fil kand Christina Skarpe, Uppsala: 
Bilder från Kalahari.
15 oktober. Fil kand Maria Berglund, Uppsala: 
En resa i södra Afrika.
5 november. Professor Rolf Santesson, Uppsala: 
Botanist i Inkaland.
19 november. Fil kand Johan Nitare, Uppsala: 
Hotade svampar i naturbetesmarker.
3 december. Docent Sven Nilsson, Uppsala: Tro
piska frukter.

Exkursioner

9 juni och 1 september. Botaniska Sektionen in
venterade Fullerö backar norr om Uppsala på 
förslag från länsstyrelsen.
22 september. Svampexkursion under ledning av 
Nils Lundqvist.
6 oktober. Växthusvisning med Mattias Iwarsson. 

Karin Martinsson

Botaniska Sällskapet i Stockholm

7 februari. Svengunnar Ryman presenterade den 
nyutkomna boken Svampar - en fälthandbok.
14 mars. Curt Mossberg: Småland, det botaniskt 
delvis okända landskapet.
25 april. Ingmar Holmåsen: Växtfotografering.

30 oktober. Torsten Eriksson: Några intryck från 
Kenya.

12 november. Bo Eknert berättade om lagstift
ning och beslutsgång i floravårdsärenden och gav 
exempel från stockholmstrakten.
28 november. Roger Svensson och Marita Wi- 
gren: Några hotade åker- och byväxter. - Till 
styrelse valdes: ordf Lars-Erik Liljelund, v ordf 
Hans-Erik Wanntorp, sekr Göran Thor, skattm

Hans-Georg Wallentinus. Övriga ledamöter 
Magdalena Agestam, Lars Hedenäs, Raoul Ise- 
borg och Eva Tigerschiöld.

Exkursioner

12 maj. Exkursion till Järvafältet med floravårds- 
gruppen i Botaniska sällskapet. Delar av Järvafäl
tet hyser en mycket skyddsvärd flora, både vad 
gäller kärlväxter och kryptogamer, men är samti
digt starkt hotat av bebyggelse. En del av de säll
syntheter som gör området skyddsvärt studera
des, och floravård i stockholmstrakten diskutera
des.
23 maj. Kvällsexkursion till Kärsö-Högholmen 
vid Drottningholm med Göran Thor. På Höghol
men planterades under 1890-talet en rad utländ
ska arter och sydsvenska lundväxter. I det lund- 
artade partiet var marken täckt av ramslök Al
lium ursinum, vitsippor Anemone nemorosa, 
myskmadra Galium odoratum och skogsbingel 
Mercurialis perennis. Dessutom hittades bl a gul- 
sippa Anemone ranunculoides, hasselört Asarum 
europaeum, nässelklocka Campanula trachelium, 
tandrot Cardamine bulbifera, smånunneört Cory- 
dalis intermedia, långsvingel Festuca gigantea, 
parksallat Lactuca macrophylla, gulplister La- 
mium galeobdolon, krollilja Lilium martagon, 
mästerrot Peucedanum ostruthium, sommarfläder 
Sambucus ebulus och underviol Viola mirabilis.

11 juni. Kvällsexkursion till Kappsta på södra 
Lidingö med Carl-Johan Clemedson och Gunnar 
Karlsson. Kappsta är ett ca 7,5 ha stort parkom
råde beläget intill stranden strax Ö om AGA 
industriområde på Lidingö. Vid en inventering 
för några år sedan (publicerad i SBT vol 78 (1984) 
sid 347-369) hittades här ca 410 arter av fanero- 
gamer och ormbunksväxter. Området hyser ett 
stort antal kvarstående trädgårds- och parkarter 
och är ett av landets rikaste områden för gräsfrö- 
inkomlingar, däribland två Hieracium-arter, som 
inte iakttagits någon annanstans.

Fyra arter som inte kom med i den publicerade 
redogörelsen kunde också visas, nämligen vippärt 
Lathyrus niger enstaka exemplar nedanför berg
branten i SO, luktpion Paeonia lactiflora i lund
området nära stranden, gulpil Salix alba ssp. vitel- 
lina vid stranden och waldsteinia Waldsteinia 
geoides uppe i bergbranten i SO. Den sistnämnda 
är en i Ungern och Galizien hemmahörande art 
som närmast är släkt med Potentilla och Geum.
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21 augusti. Henni Wanntorp visade Victoriahuset 
i Bergianska trädgården. Victoriahuset uppfördes 
redan 1899 och är avsett för tropiska vattenväx
ter, särskilt jättenäckrosen Victoria cruziana från 
Brasilien. Här finns också en rad andra tropiska 
växter.

27 augusti. Ruderatväxtexkursion till Stora Skug
gan i Frescati under ledning av Per Ola Karis och 
Göran Thor. Vid de numera nedlagda skjut
banorna i Stora Skuggan byggs nu stockholmar
nas nästa rekreationsområde med amfiteater, res
taurang, konstgjord sjö och stigar. Just nu är allt 
halvfärdigt med stora jordhögar liggande här och 
där. Här finns troligen en av Stockholms bästa 
ruderatväxtlokaler för närvarande. Bl a följande 
arter hittades: vildpersilja Aethusa cynapium, 
svalting Alisma plantago-aquatica, färgkulla An- 
themis tinctoria, brunskära Bidens tripartita,

Svampexkursion på skidor
KERSTIN HOLM

En botanist har de leriga stövlarna på under som
marhalvåret och bearbetar materialet under natu
rens s k viloperiod - så tror nog de flesta, men det 
stämmer inte in på den som sysslar med småsvam- 
par. Många av dessa är bäst utvecklade under 
vinterhalvåret, särskilt på ved och bark kan de 
frodas i mängd. Däremot brukar vinterståndare 
(av örter) ge dåligt utbyte. Möjligen hittar man 
en och annan svamp i imperfekt (ej ascosporbil- 
dande) stadium och mycket outvecklade perfekta 
stadier. Gör man sig omaket att rota fram ned- 
liggande, gamla stjälkar under snön eller nere i 
förnan kan utbytet däremot bli överraskande 
gott. Chansen att hitta sällsyntheter är i alla fall 
större då.

foderlosta Bromus inermis, välsk krassing Carda- 
ria draba, rotkörvel Chaerophyllum bulbosum 
ssp. bulbosum, fikonmålla Chenopodium ficifo- 
lium, blåmålla C. glaucum, lönnmålla C. hybri- 
dum, fiskmålla C. polyspermum, rödmålla C. 
rubrum, svenskmålla C. suecicum, kanadabinka 
Conyza canadensis, blåeld Echium vulgare, kål
senap Erucastrum gallicum, bolmört Hyoscyamus 
niger, fältkrassing Lepidium campestre, gatkras- 
sing L. ruderale, myskmalva Malva moschata, 
nonnea Nonea versicolor, tiggarranunkel Ranun
culus sceleratus, sumpfräne Rorippa palustris, 
strandfräne R. sylvestris, åkersenap Sinapis 
arvensis, hamnsenap Sisymbrium altissimum, har
klöver Trifolium arvense och etternässla Urtica 
urens.

Göran Thor

Karl Starbäck och Lars Romeil hör till de få 
mykologer, som ägnat sej åt vinterinsamling, men 
mest i Botaniska trädgården i Uppsala under 
1880- och 90-talen. Under senare tid har fil lic 
Berta Andersson mera systematiskt samlat små- 
svampar på starrväxter, delvis - och med lyckat 
resultat - med hjälp av snöskovel. Men som regel 
har folk samlat i juni-augusti. Enligt min egen 
erfarenhet är i Mellansverige slutet av maj-juni 
bästa insamlingstiden för pyrenomyceter (”kärn- 
svampar”) på löv och döda örter.

Lyckan är en hög med 2-3-årigt ris, som lagts 
upp vid rensning av någon åkerkant. Rishögar på 
hyggen är också givande, men om man gör exkur
sionen på skidor är skogsbrynen att föredra.
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Melanconis stilbostoma. T v sporsäck och sporer, ca 700 x. T h detalj av en björkgren med 
fruktkroppar (perithecier) sittande i täta samlingar (stromata). Ett stroma är genomskuret; ca 
10 x. Tecknat av Yue Jing-zhu.

Viden, björk och asp dominerar som svampvär
dar, men sortimentet kan utökas. Så gav brakved 
Rhamnus frangula den 22 mars 1984 fjorton olika 
pyrenomyceter. En svårighet är förstås att man 
måste känna igen buskar och ris i avlövat eller 
mer eller mindre förmultnat tillstånd. En god 
vän, kunnig i vedanatomi, utgör en ovärderlig 
tillgång.

Även skridskoåkning kan förenas med insam
ling, och då är favoritvärden pil, som helt lämp
ligt lutar sig ut mot sjön, så att man utan att ta av 
sej skridskorna kan komma åt döda kvistar och 
löst sittande bark. Det fuktiga mikroklimatet 
bakom barkflagorna passar svamparna, och deras 
sporer kan lätt fastna där, antingen de nu spritts 
med vatten eller vind. Den skyddade nischen ut
nyttjas även av småkryp, som säkert har betydel
se för sporspridningen.

Årets första skridskotur företas ibland på Dal- 
karlskärret, en mindre vattensamling och känd 
fågellokal SV om Uppsala. Vattenståndet höjdes 
för några år sedan och gråvidena i mitten har 
dött. I november 1985 blev utbytet av den första 
skridskoturen oväntat givande. På de kala gre
narna närmast isytan fanns flera svampar, typiska 
för starkt fuktig miljö, bl a Trematosphaeria- 
arter. Dessa kan man också hitta på gamla vass
strån.

Mindre romantiska insamlingslokaler utgör 
vägdikena. Den maskinella vägslåttern rensar 
vägrenarna från såväl örter som buskar och mate

rialet blir vanligtvis liggande mer eller mindre 
fuktigt. Här har vass och gråvide givit en del i 
utbyte. Det gäller att alltid ha en plastpåse i 
fickan under promenaderna.

Fördelen med hugget, näringsrikt material 
jämfört med självdött är att man får mera av 
monokulturer. Men det är inte enbart kvantiteten 
som skiljer utan även arterna. Hugget björkris, 
som legat i 2-3 år, är nästan alltid knottrigt av 
Melanconis stilbostoma (figur) eller dess imper- 
fektstadium, medan nedfallna, självdöda kvistar 
ofta har Pseudovalsa lanciformis, som också kan 
finnas på hugget ris men då på äldre kvistar. Av
löser de varann?

Det roliga och svåra med mikrosvamparna är 
att det finns så många arter kvar att upptäcka och 
att de bjuder på ständiga överraskningar. Hittar 
man något intressant och går tillbaka för att 
hämta mer, finner man ofta något annat spän
nande i stället för det man tänkt sej. Kommer 
man igen året därpå är det inte alls säkert att man 
återfinner svampfloran från förra året. Liksom 
kantarellerna har småsvamparna sina år. Och 
varför har inte två äppelträd, som står tio meter 
ifrån varandra, samma svampflora? Det ena har 
minst tre för vetenskapen nya arter, varför finns 
de inte på det andra? Man behöver inte resa långt 
för att uppleva sensationer i svampvärlden, de 
väntar bakom knuten - ja kanske till och med 
framför.



Svenska Botaniska Föreningen 1985

Föreningens årsmöte hölls den 3 juli på Södra 
Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Vid års
mötet valdes Nadja Niordson till ny sekreterare 
efter Kåre Bremer som lämnar styrelsen efter 10 
år. Till ny ledamot i styrelsen valdes Lena Jonsell.

Styrelsen sammanträdde 1985 den 2 juli i Jön
köping och den 7 december i Stockholm. Mycket 
arbete har nedlagts på att lösa de senare årens 
problem med tryckning och distribution av tid
skriften. Listor över svenska växtnamn är i det 
närmaste klara för samtliga grupper och tryck
ning beräknas ske under 1986. Ett generalregister 
för Svensk Botanisk Tidskrift åren 1967-86 skall 
utkomma under 1987. Arbetet med den första 
tioårsperioden har slutförts av Ove Eriksson, 
Umeå. Årgångarna 1977-1986 sammanställs av 
Britt Snogerup, Lund.

Föreningen stöder ekonomiskt de landskaps- 
floraprojekt som pågår över hela landet. De pro
jekt som ännu inte är avslutade och som fått stöd 
av föreningen är Blekinge, Halland, Öland, Got
land, Småland, Västergötland, Södermanland, 
Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, 
Västerbotten och Norrbotten.

Styrelsen hade under 1985 följande samman
sättning: Nils Lundqvist ordf, Olle Persson vice 
ordf, Kåre Bremer sekr, Göran Lundeberg kas
sör, Thomas Karlsson redaktör och Per-Arne 
Andersson, Lars Arvidsson, Roland Carlsson, 
Carl-Johan Clemedson, Stefan Ericson, Nadja 
Niordson och Ulf Swahn övriga ledamöter.

Botanikdagarna i Södra Vätterbygden

Föreningens årliga botanikdagar var 1985 för
lagda till Södra Vätterbygdens folkhögskola i 
Jönköping. Som värd stod Botaniska Sällskapet i 
Jönköping med Anders Bertilsson, Roland Carls
son, Arne Jansson, Ragnar Lernedal och Magnus 
Thorell som ledare.

Efter samling vid lunch den 2 juli gick färden till 
Taberg ca 1 mil S om Jönköping. Vandringen 
utgick från parkeringsplatsen vid TMU-gården 
utmed den tilltänkta slalombacken. Under denna 
och de följande utflykterna demonstrerade 
Roland Carlsson fältkännetecken för daggkåpor. 
Totalt sågs under botanikdagarna 11 arter av 
släktet. Strax efter starten kunde källdaggkåpan 
Alchemilla glomerulans betraktas i ett fuktigare 
parti. Ett stycke upp i backen växte blågrönt 
mannagräs Glyceria declinata på stigen. Efter en 
kort vandring på ängsmarker tog vi av genom en 
lågörtsgranskog med bl a kransrams Polygona- 
tum verticillatum. På en klippa i västsluttningen 
studerade deltagarna med stort intresse brun- 
bräken Asplenium adulterinum, grönbräken A. 
viride, korsningen dem emellan A. adulterinum x 
viride och svartbräken A. trichomanes. Lokalen 
är lättillgänglig utan några dramatiska strapatser 
till skillnad från de rikare förekomsterna i de 
östra branterna av berget. På den västra toppen 
studerades torrängsfloran med solvända Heli- 
anthemum nummularium, fältgentiana Gentia- 
nella campestris, sommarfibbla Leontodon hispi- 
dus, sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens 
och vindaggkåpa A. vestita. På den östra toppen 
beundrades utsikten över de småländska skogar
na i det vackra vädret. Bertil Karlsmo höll ett 
uppskattat anförande om bergets geologi och 
järnhanteringen, och stuffer av bergets viktigare 
bergarter förevisades.

På kvällen fanns möjlighet att på egen hand 
studera en utställning med de flesta starrarter och 
samtliga daggkåpor från trakten.

Den andra dagens utflykter gick till östra sidan av 
Vättern med dess omväxlande natur och topo
grafi. Det första målet var Vista Kulle-området. 
Vid Rudu märkte man genast att området var av 
rikare karaktär: bl a förekom blodnäva Gera
nium sanguineum, glansnäva G. lucidum, kungs-
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mynta Origanum vulgare, bergkårel Erysimum 
hieracifolium. I branterna mot Vättern strax 
nedanför krönet fanns rikligt med ärtvicker Vicia 
pisiformis, tyvärr ännu inte blommande eftersom 
sommaren var ungefär en vecka försenad.

Från Rudu vandrade vi till Vista Kulle genom 
ett lövskogsområde med graninblandning. Utmed 
stigen fanns nästrot Neottia nidus-avis, lund- 
bräsma Cardamine impatiens, långsvingel Festuca 
gigantea och slankstarr Carex flacca. Strax innan 
Vista Kulle växte kan t jordstjärna Geastrum stria
tum på en gammal myrstack.

Vista Kulle med sin klippvegetation visade sig 
från sin vackraste sida med rik blomning av brud
bröd Filipendula vulgaris, stor fetknopp Sedum 
reflexum, blodnäva Geranium sanguineum, glans- 
näva G. lucidum, duvnäva G. columbinum, berg- 
bräsma Cardamine hirsuta. De båda nyponrosor- 
na Rosa canina och dumalis stod här tillsammans. 
I ett hällkar på bergets topp fanns en märklig 
förekomst av dyört Limosella aquatica.

Efter lunch åkte vi till gården Hultarp, som 
ligger i Siringedalen i Skärstad socken. Området 
innehåller flera intressanta mindre rikkärr, som i 
en del fall är utbildade som kupolmyrar. Bland 
rikkärrsarter kan nämnas kärrknipprot Epipactis 
palustris, näbbstarr Carex lepidocarpa, tuvstarr 
C. caespitosa och gräsull Eriophorum latifolium. 
Ett prov på att botanikdagarna gav värdefullt ut
byte inte enbart för besökarna är, att en av del
tagarna fann hartmansstarr Carex hartmanii som 
ny för Södra Vätterbygden. Andra arter som till
drog sig intresse var skånskt mannagräs Glyceria 
plicata och krissla Inula salicina. På berghällarna 
kunde flentimotej Phleum phleoides och axvero- 
nika Veronica spicata noteras.

Resan fortsatte på små slingriga vägar till Räv- 
linge, där Eva Eriksson och Gunilla Gustafsson 
från Botaniska Sällskapet bjöd på kaffe. Vi vand
rade sedan ner till kärrmarkerna vid Lillsjön, där

strimgröe Glyceria striata stod vackert utvecklad. 
Sedan upptäckten 1975 har beståndet ökat och 
tycks trivas bra. Arten har också upptäckts på 
Öland; kanske är den under spridning och kan 
dyka upp lite varstans på passande lokaler.

Under hemresan gjordes ett kort uppehåll vid 
Svarttorps kyrka för att se på brunnäva Geranium 
phaeum i vägdikena.

Sista dagens utflykt, som varade till lunch, gick 
till Dumme mosse och området kring Gloggön, 
omkring en mil V om Jönköping. Särskilt inbjud
na var Tomas Hallingbäck och Leif Andersson, 
som skulle lära oss något om mossorna och de
monstrera vad området innehåller. Vid Gloggön 
varierar området från fattig myrmark till medel- 
rikkärr. I sumpbjörkskogen märktes tvåblad Lis
tera ovata, ögonpyrola Moneses uniflora och blek
vide Salix hastata. Lars E. Kers grävde fram en av 
de sällsynta svarta hjorttryfflarna, Elaphomyces 
leveillei, vid en björksockel. Artgruppen är ännu 
relativt lite känd och har endast efterforskats 
under de senaste åren i Sverige. I kanten av 
sumpskogen mot kärren växte den lilla klotstar
ren Carex globularis. I kärrdrågen kunde man se 
vitstarr C. livida och kärrull Eriophorum gracile.

Tomas’ och Leifs demonstration av mossorna 
var mycket uppskattad. Bland vitmossorna note
rades Sphagnum rubellum, S. tenellum, S. fus- 
cum, S. cuspidatum, S. papillosum, S. magellani- 
cum och 5. angustifolium. I ett medelrikkärr SO 
om Gloggön fanns näbbstarr Carex lepidocarpa, 
loppstarr C. pulicaris, trindstarr C. diandra och 
snip Scirpus hudsonianus och bland mossorna 
Sphagnum warnstorfii, S. teres, Campylium stel- 
latum, Bryum pseudotriquetrum, Tomentypnum 
nitens och den rätt sällsynta Drepanocladus verni- 
cosus.

Roland Carlsson



Seseli montanum subsp. montanum, fliksäfferot - ny för Norden
STEFAN EKMAN

Ekman, S. 1986: Seseli montanum subsp. montanum, fliksäfferot - ny för Norden. [Seseli 
montanum subsp. montanum - new to the Nordic countries.] Svensk Bot. Tidskr. 80'. 
166-168. Stockholm. ISSN 0039-646X.
The SW European Seseli montanum L. subsp. montanum has been found in Dalby (SW 
Skåne, southernmost Sweden). The locality, which is situated just beside a railway bank, was 
sown with grass seed when the railway was built in 1909-10. Seseli was very probably 
introduced with that seed, which presumably came from SE France.
Stefan Ekman, Mjölvägen 88, S-240 10 Dalby, Sweden.

”Så här på avstånd ser det ut som kummin”, 
tänkte jag förstrött när jag kom vandrande längs 
en banvall i Dalby (SV Skåne). Så slog det mig att 
det var augusti, vilket ju inte alls är rätta tiden för 
kummin Carum carvi att blomma. Vid en när
mare titt visade det sig vara något helt annat. 
Några veckor senare, när frukterna började sväl
la, återvände jag och samlade ett exemplar som 
jag tog med till Thomas Karlsson i Lund. Med 
hjälp av Flora europaea och herbariet kunde han 
fastslå att det rörde sig om den sydvästeuropeiska 
Seseli montanum subsp. montanum, som aldrig 
tidigare anträffats i Norden.

Beskrivning
Flerårig. 1-10 dm (i Dalby 7-9 dm). Stjälk upp
rätt, spenslig, svagt fårad, kal utom längst upp 
under flocken. Nedre blad (inkl basalblad) i om
krets brett avlånga-äggrunda, 2-3 gånger par- 
delade; flikar 0,5-1,0 mm breda, 5-50 (i Dalby 
3-30) mm långa. Det första flikparet på basal- 
bladens primära segment sitter fäst vid rachis. 
Blad uppåt allt mindre utvecklade, de översta 
ibland endast bestående av en slida. Flock med 
5—12(—14) strålar, som är korthåriga på insidan. 
Allmänt svepe saknas vanligen; enskilda svepe- 
blad 8-9, små, lansettlika-syllika, sammanvuxna 
vid basen. Kronblad vita eller ljust röda, ca 2/3 
mm långa, med tillbakarullad spets. Frukt 2,5-4,5 
X 1,5-2,5 mm, avlång-äggrund, korthårig eller 
med åldern oftast kal; åsar spetsiga i tvärsnitt. I 
Sverige mognar frukterna sannolikt endast de år 
då frosten sätter in sent.

Ovanstående beskrivning är baserad på Bali 
(1968), Guinochet & de Vilmorin (1975) och 
Flegi (1926) samt på material insamlat på den 
svenska lokalen: Skåne, Dalby sn, vid banvall i 
tätorten 1984 S. Ekman. Belägg i LD och i mitt 
privata herbarium.

Som svenskt namn föreslås fliksäfferot, vilket 
anspelar på bladen, som är betydligt mer flikiga 
än hos den i södra och mellersta Norden in
hemska Seseli libanotis, säfferot.

Arten påminner inte alls om säfferot. Faktum 
är, att om man nycklar den i Svensk flora (Krok 
& Almquist 1984) kommer man till släktet Cni- 
dium. Under släktesbeskrivningen finner man 
sedan att Cnidium skall ha hinnlist på frukt
åsarna, vilket inte fliksäfferot har.

Systematik

Fliksäfferot hör till undersläktet Seseli inom släk
tet Seseli. Denna grupp kännetecknas av att 
foderbladen är kortare än 0,5 mm eller saknas, 
och av att allmänt svepe vanligen saknas. Säfferot 
tillhör undersläktet Libanotis, som igenkänns på 
förekomsten av 0,5-1,0 mm långa foderblad och 
på de vanligen talrika allmänna svepebladen.

I Flora europaea uppdelas Seseli montanum L. i 
tre underarter: (1) subsp. montanum, som har sin 
huvudutbredning i centrala Spanien, södra och 
östra Frankrike samt norra Italien. Spontana 
förekomster har även anträffats några gånger i 
södra Västtyskland, en gång i Schweiz och en 
gång i Nederländerna. Underarten hör hemma på 
stäppartade torrängar på kalk. - (2) subsp. poly-
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Sese/t montanum subsp. montanum. Habitus, detalj av småflock, mogen klyvfrukt samt tvärsnitt av färsk delfrukt. 
Tecknad av Lennart Engstrand.



phyllum (Ten.) Ball, som är endemisk i södra 
Italien. - (3) subsp. tommasinii (Rchb. fil.) Arc- 
angeli, som finns i södra Italien och på västra 
sidan av Balkanhalvön.

I andra floror behandlas de tre underarterna 
som arter, så t ex i Flora d’ltalia (Pignatti 1982). 
Där skiljer man dessutom ut den italienska typen 
av subsp. tommasinii som en egen art, S. viarum 
Calest.

Förekomstsätt och ursprung

Den skånska lokalen är belägen på en slänt precis 
invid en banvall, där den täcker en yta av ca 5 m2. 
Slänten uppkom vid byggandet av järnvägen, då 
man skar igenom en gruskulle. Den aktuella ban- 
delen, Dalby-Skartofta, öppnades för trafik 1910 
och lades ner för persontrafik 1955. Godstrafiken 
lades ner 1983, och året därpå revs rälsen upp. 
Under 1985 har stora delar av banvallen gjorts 
om till cykelbana. Fliksäfferoten berörs tills 
vidare inte av detta.

Fliksäfferoten har med största sannolikhet in
kommit med gräsfrö, som såtts längs banvallen 
för att snabbt etablera en markstabiliserande 
vegetation kring rälsen. Vid förfrågan till Riks
arkivet i Stockholm, där järnvägsbolagets arkiv 
numera förvaras, fick jag veta att en sådan gräs
frösådd verkligen ägt rum. Enligt kontraktet (in
gånget 1909) mellan järnvägsbolaget och entre
prenören, ålåg det nämligen den senare att utföra 
bl a ”hela banvallens formering ... samt besåning 
med gräs frö.”

Fröets härkomst kan inte med säkerhet fast
slås, men 1909-10 var franskt gräsfrö fortfarande 
dominerande i handeln. I synnerhet från provin
sen Dauphiné i sydöstra Frankrike kom mycket 
gräsfrö. Att franskt gräsfrö använts tyder den rika 
förekomsten av knylhavre Arrhenatherum elatius 
längs banvallen på. I stort sett allt knylhavrefrö 
importerades från just Frankrike. Det var med 
intresse jag mottog meddelandet från professor J. 
F. Dobremez, Grenoble, att fliksäfferot mycket 
riktigt förekommer i Dauphiné.
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Det är också intressant att notera, att fliksäffe
rot enligt Guinochet (1973) under naturliga för
hållanden ibland växer tillsammans med raklosta 
Bromus erectus och grön tofsäxing Koeleria pyra
midata, två arter som är kända som franska gräs- 
fröinkomlingar i vår flora. Jag har dock inte hittat 
dessa i Dalby. I stället finns följande arter i flik- 
säfferotens omedelbara närhet (* sannolikt gräs- 
fröinkomling): * knylhavre Arrhenatherum ela
tius, hundäxing Dactylis glomerata subsp. glome- 
rata, berggröe Po a compressa, grusstarr Carex 
hirta, smörblomma Ranunculus acris subsp. acris, 
brudbröd Filipendula vulgaris, kråkvicker Vicia 
cracca, *getväppling Anthyllis vulneraria, hund
loka Anthriscus sylvestris, *morot Daucus carota, 
*palsternacka Pastinaca sativa, gulmåra Galium 
verum subsp. verum, *stormåra G. album, *har- 
mynta Satureja acinos, liten blåklocka Campa
nula rotundifolia, åkertistel Cirsium arvense, röl- 
lika Achillea millefolium, hästhov Tussilago far
fara, gråfibbla Hieracium pilosella och flockfibbla 
H. umbellatum. Andra arter som troligen ärgräs- 
fröinkomlingar och som jag hittat längs samma 
banvall är sandlosta Bromus sterilis, ängsnäva 
Geranium pratense, skuggnäva G. pyrenaicum, 
banklint Centaurea x decipiens och bitterfibbla 
Picris hieracioides.

Fliksäfferot är ytterligare ett i raden av exo
tiska inslag på våra banvallar. Säkerligen står 
fler att finna.
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Bombmurklan, Sarcosoma globosum, en hotad svamp
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Martinsson, K. & Nitare, J. 1986: Bombmurklan, Sarcosoma globosum, en hotad svamp. 
[Sarcosoma globosum, an endangered fungus.] Svensk Bot. Tidskr. 80: 169-184. Stockholm 
ISSN 0039-646X.
The morphology, distribution and ecology of the discomycete Sarcosoma globosum 
(Schmid.: Fr.) Casp. in Rehm is discussed. The liquid-storing ascocarp of S. globosum 
enables its hymenium to mature during dry conditions. In this way the fungus is a parallel to 
the succulents. The ascocarps appear directly after the snow has melted away, usually in 
April to May. The Scandinavian distribution seems to be limited by the occurrence of 
semiarid Picea abies forests on lime-rich glacifluvial sediments and sandy moraines below the 
former highest shore line. Many localities are situated along eskers within the agricultural 
districts of E Central Sweden. Sixty-four out of 90 old localities investigated in 1985 proved 
to be destroyed. 1985 was a good season for the fructification of S. globosum as six refinds 
were made and 4 primary finds were reported. Sarcosoma globosum is endangered primarily 
due to changes in forest management. The fungus requires spruce-forests with long continu
ity and disappears if its sites are logged. The forests where it grows were previously grazed, 
and the discontinuation of grazing in woodland is probably one cause for the decline of 5. 
globosum. Many localities have also been destroyed by the establishment of gravel-pits.
Karin Martinsson och Johan Nitare, 
Sweden.

En vårsvamp som alltid intresserat botanister 
genom sitt märkliga utseende är bombmurklan, 
Sarcosoma globosum. Även en mindre natur
intresserad person blir vanligen fascinerad vid 
mötet med denna svamp. Då man lyfter upp den i 
handen är den ovanligt tung och ger intryck av en 
vattenfylld påse. Som det svenska namnet anty
der inbjuder den till bombardemang. Det berät
tas bl a att Elias Fries’ barnbarn, Thore, Thoralf 
och Gunnar Fries, som barn lekte krig och kas
tade bombmurklor på varandra vid familjens 
sommarställe vid Graneberg utanför Uppsala 
(Nils Fries muntl). Även i senare tid, i början av 
1950-talet, har barn spontant kastat bombmurk
lor (Karlerik Söderholm muntl). Kanske är det 
denna lek som gett upphov till artens svenska 
namn. I folkmun har den även kallats elefantöga 
(Suneson 1971).

Förutom genom sitt säregna utseende är murk
lan intressant som indikator på en idag försvin
nande skogsmiljö. Svampen har gått starkt till
baka under senare tid och hittas numera mycket 
sällan. Det är därför brådskande att finna lokaler 
lämpade för floravårdande insatser om vi skall 
kunna behålla arten i vårt land.

Inst för systematisk botanik, Box 541, S-751 21 Uppsala,

Under våren 1985 har vi, med ekonomiskt stöd 
från den florafond som förvaltas av Världsnatur- 
fonden (WWF), inventerat flertalet av bomb
murklans tidigare kända lokaler för att fastställa 
artens aktuella status i landet. Resultatet presen
teras i denna artikel tillsammans med våra funde
ringar kring artens biologi och ståndortskrav. På 
så vis hoppas vi kunna fästa uppmärksamhet på 
bombmurklan och dess mycket skyddsvärda bio
top. Uppgifter om äldre och nyare fynd tar vi med 
tacksamhet emot. De kan också rapporteras di
rekt till databanken för hotade arter vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (Thor & Ingelög 1985). Vi 
vill med eftertryck avråda från all vidare insam
ling av arten, och vi hoppas att murklan skall få 
växa ostört på sina få nu kända växtplatser. Vi 
tackar alla som bidragit med lokaluppgifter inför 
vår inventering, speciellt Svengunnar Ryman, 
Erik Gunnerbeck samt Esteri Ohenoja och 
Tauno Ulvinen.

Historik och namngivning
Den 9 maj 1783 skrev Carl von Linné d y till 
västeråsläkaren Birger Martin Hall, vilken funnit
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bombmurklan: ”Den sände svampen är nog säl- 
synt, och är den uti sista editionen af Systemet 
nämde Lycoperdon truncatum; den förtjente fi
gur och att bli beskrefven både till sin yttre och 
inre form; Gör nu det.” Dessa ord tog Hall fasta 
på, även om det kom att dröja nästan 30 år innan 
hans beskrivning med illustrationer kom på pränt 
(Hall 1812).
Om den i Systema Vegetabilium (Linné 1774) nämnda 
Lycoperdon truncatum verkligen avser bombmurklan 
har i senare tid med rätta betvivlats (jfr Lagerheim 
1903, Killerman 1918). Linnés beskrivning tyder på att 
det snarare rör sig om en röksvamp som förekommer i 
bokskogar. Halls uppsats handlar dock utan tvekan om 
bombmurklan. Även en uppgift av Hartman (1841) om 
att bombmurklan skulle vara illustrerad i Olof Rudbeck 
d y:s planschverk Plantae Lapponicae (1695) är tvivel
aktig. I detta verk finns en skålsvamp avbildad på 
plansch 99 vid vilken Hartman skrivit Bulgaria globosa 
Fr. Den avbildade svampen är dock mycket liten, ca 3 
cm, och liknar mest en brun Peziza. Att det ej rör sig 
om bombmurklan styrks av att de övriga svampar som 
finns avbildade på samma plansch är höstsvampar. Då 
planscherna är utförda i fält bör alltså den avbildade 
svampen också vara en höstsvamp.

Bombmurklan beskrevs som egen art år 1797 
av Schmidel, under namnet Burcardia globosa, 
på material från Erlangen i Västtyskland (Lager- 
heim 1903, Korf 1957). Senare beskrev Elias 
Fries (1822) släktet Bulgaria, till vilket han förde 
två arter, B. globosa och B. inquinans (lim
svamp). Dessa två arter är dock inte närmare 
besläktade med varandra, vilket noterades av 
Caspary. Denne beskrev därför ett eget släkte, 
Sarcosoma, för bombmurklan (Rehm 1891). 
Fries’ arbete har en avgörande betydelse för 
namngivningen av svampar, och det kom att bil
das två läger beträffande tolkningen av hans släk
te Bulgaria. På den ena sidan ville man reservera 
släktnamnet för bombmurklan, på den andra för 
limsvampen. Det senare alternativet har fått mest 
genomslagskraft, varför det idag brukade namnet 
för bombmurklan är Sarcosoma globosum 
(Schmid.: Fr.) Casp. in Rehm. En närmare

genomgång av dessa nomenklatoriska problem 
finns i Korf (1957).

Det viktigaste bidraget till kännedomen om 
bombmurklan utgörs av Gustaf Lagerheims 
(1903) ingående beskrivning av artens morfologi 
och biologi. Denna grundar sig dels på Lager- 
heims egna iakttagelser och dels på det stora antal 
rapporter han fick in efter en illustrerad efterlys- 
ning av svampen i Dagens Nyheter 16 maj 1903 
(jfrfig 3B).

Morfologi
Apothecierna är stora, (3—)5—9(—12) cm i diame
ter, bruna, som omogna klotrunda, utspända, se
nare skrynkliga till veckade och hopsjunkna till 
plattade (fig 1A, B, D, E). De ligger löst på mar
ken, ofta nersänkta i mossa och barrförna, och är 
endast fästade med en ca 1 mm tjock, central, 
basal hyfsträng. Fruktkroppen är fylld av en grå
vit, geléartad, slemmig substans som torkar ut vid 
hymeniets mognad (fig 1E) och som består av 
hyalina vindlande hyfer. Dessa hyfer övergår vid 
ytan abrupt i mörkbruna, korta, septerade celler, 
som ytterst bildar pärlbandslika korta hår, vilket 
ger fruktkroppen en sämskskinnsartad, brun ut
sida.

Hymeniet anläggs överst som en skålformig, 
svartbrun disk (fig 1A, B). Disken är först liten 
och konkav, men blir senare utvidgad, plattad, 
och vid full mognad är den ± konvex (fig ID, E). 
Asci är långsträckt cylindriska, åttasporiga, ej 
amyloida och har svagt förtjockade väggar. Spo
rerna är ellipsoida, släta och hyalina, 20-30 X 
7-10 /um.
Bombmurklan mognar uppenbarligen mycket 
långsamt, ofta inte förrän i slutet av maj eller 
början av juni. Vanligen hinner den inte utveck
las till mognad utan torkar istället ut. En uttorkad 
fruktkropp är förstörd och kan inte kompensera

Fig 1. Fruktkroppar av bombmurklor i olika stadier. - A: En grupp fruktkroppar växande bland husmossa och 
granbarr. Lokalen är numera förstörd. Uppland: Danmark sn, Nåntuna, maj 1940. Foto C. G. Alm. - B: Omogen, 
vätskefylld och utspänd fruktkropp. Uppland: Härnevi sn, Äsåsen, 28.IV.1984. Foto L. Nitare. - C: Kollapsad 
fruktkropp som punkterats genom snigelangrepp. Södermanland: Halla sn, Sundsudde, 27.V.1985. - D: Mogen 
fruktkropp där det geléartade vätskeinnehållet långsamt torkat in och hymeniet utvidgats. Uppland: Vendel sn, 
Åhl, 1.VI. 1985. -E: Tvärsnitt av föregående.
Different development stages of the ascocarps of Sarcosoma globosum. - A: Ascocarp growing among Hyloco- 
mium splendens and needles of Picea abies. - B: Unripe, jelly-filled ascocarp. - C: Ascocarp which has collapsed 
due to damage by slugs. - D: A ripe ascocarp where the jelly-like contents have dried out and the hymenium has 
expanded. - E: Cross section of D.
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vätskeförlusten vid senare regn. Det kan också 
hända att sniglar äter hål på det yttre skiktet, 
framför allt hymeniet (jfr Lagerheim 1903), vilket 
punkterar fruktkroppen som då kollapsar (fig 
1C). Det är därför sällan man finner mogna 
bombmurklor. Andra vårväxande murklor, t ex 
vinterskål (Urnula hiemalis) har samma svårig
heter med spormognaden (Neuendorf 1978). 
Under spormognadsprocessen utnyttjar svampen 
den vätska som upplagrats i fruktkroppens inre så 
att hymeniet alltid hålls fuktigt. Klämmer man på 
en fruktkropp så fuktas ytan. Hymeniet är be
roende av en mycket långvarig och jämn fuktig
het för sin utveckling. Från en lokal (nr 14) in
samlade vi den 15 maj två välutvecklade men 
omogna fruktkroppar som förvarades löst lig
gande på torr mossa i kylskåp. Materialet mog
nade där efter ca en månad utan någon tillförsel 
av vatten. Liknande försök redovisas också av 
Lagerheim (1903) och Killerman (1918).

Hos en fullt utvecklad fruktkropp har den inre 
geléartade vätskan långsamt torkat in till ett tunt 
segt lager (fig ID, E). Bombmurklan kan i detta 
stadium påminna något om den förut nämnda 
vinterskålen eller en öronmurkla (Discina per
lata). Detta mogna stadium har tidigare beskrivits 
som en egen varietet, Sarcosoma globosum var. 
platydiscus Casp. Sporspridningen sker liksom 
hos flertalet andra skålsvampar genom att spo
rerna skjuts ut från asci. Värmer man en mogen 
bombmurkla i handen kan tusentals sporer skju
tas ut samtidigt, s k ”puffing”. Tillförseln av den 
extra värmeenergi, som behövs för att detta skall 
ske, underlättas förmodligen i naturen av frukt
kropparnas mörka och därmed värmeabsorbe- 
rande färg (jfr Nitare 1982).

Xeromorfa drag

Morfologiskt är bombmurklan på flera sätt en 
parallell till xerofyterna, speciellt stamsuckulen- 
terna, bland kärlväxterna. Bombmurklan har en 
vattenlagrande inre vävnad, kraftig ytreduktion 
genom den klotformiga fruktkroppen och en små- 
luden yta. Dessa karaktärer kan uppfattas som en 
anpassning till oregelbunden vattentillgång. Ett 
skydd mot uttorkning är speciellt viktigt hos 
svampar som tillväxer och mognar långsamt.

Det kan förefalla märkligt att en svamp som 
uppenbarar sig på våren vid den fuktiga snösmält
ningen har utvecklat xeromorfa drag. Förkla
ringen är förslagsvis följande. Vid snösmält

ningen frigörs under en mycket kort period stora 
mängder vatten, som bombmurklan då magasine
rar. Därefter följer en torr period med låg neder
börd under vårmånaderna april-maj (Wallén 
1953, Ångström 1974). Denna ojämna vattentill
gång under vegetationsperioden kompenserar 
bombmurklan genom sina vätskefyllda fruktkrop
par. Även dess förmåga att tillväxa vid låga tem
peraturer, då avdunstningen är låg, gynnar san
nolikt svampens vätskebalans.

Fenologi och insamlingsfrekvens

Bombmurklan är huvudsakligen en vårsvamp. En 
sammanställning av för oss kända fynddatum vi
sar att svampen främst förekommer i april och 
maj (fig 3A). Den uppges ofta vara funnen direkt 
efter snösmältningen, och majoriteten av fynden 
är också efter det genomsnittliga datumet för bar
mark i Mälardalen, den 14 april (Edin m fl 1958; 
fig 3A). Alla fynd tidigare än mars är gjorda un
der de ovanligt milda vintrarna 1943 och 1960-61 
(Cortin 1943, Julin 1961). Så tidigt rör det sig 
dock om omogna fruktkroppar. Enligt Julin kan 
svampen i Mellaneuropa eventuellt vara lika van
lig på senhösten som på våren (jfr Michael & 
Hennig 1971). Han betecknar därför bombmurk
lan som en fakultativ vintersvamp, ”vars frukt- 
kroppsbildning tvingas att vila under för nordiska 
förhållanden normala vintrar, men som förmår 
att för densamma utnyttja sådana sällsynt milda 
temperaturförhållanden, som varit rådande un
der innevarande vinter”.

Fruktkropparna anläggs troligen på vintern un
der snötäcket i det subnivala luftrummet som har 
en ganska konstant temperatur omkring ± 0°C. 
Vid snösmältningen sker sedan vattenupplagring
en och fruktkropparna sväller kraftigt. Ibland 
uppges att bombmurklan uppträder speciellt rik
ligt efter snörika vintrar. Detta kan bero på att 
snötäcket har skyddat marken mot låga tempera
turer, vilket bl a leder till att tjälen blir tunnare. 
Även fuktperioden på våren förlängs efter en 
snörik vinter. Kalla vintrar utan skyddande snö
täcke missgynnar därför sannolikt fruktkropps
utvecklingen. Enligt Julin (1961) tål fruktkrop
parna en kortvarig infrysning.

Liksom många andra storsvampar tycks bomb
murklan vara vanligare vissa år, då omständighe
terna har varit gynnsamma för dess tillväxt. En 
sammanställning av samtliga fynd under det se-
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Fig 2. Växtlokaler för bombmurklan. - A: Ett granskogsbeklätt parti av Enköpingsåsens östra sida som bär spår av 
tidigare betesgång. Uppland: Härnevi sn, Äsåsen. - B-D: Landets kanske rikaste och bäst bevarade lokal. En 
olikåldrig bondskog på sandig, svallad morän. Skogen har betats in i sen tid. Uppland: Haga sn. Åtorpet.
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Habitats of Sarcosoma globosum. - A: A Picea forest on the slope of the esker Äsåsen. - B-D: The best preserved 
locality of S. globosum in Sweden. The fungus still grows in abundance. This Picea forest is situated on sandy 
moraine and has until recently been used as woodland pasturage.

naste århundradet visar också fyndtoppar (fig vensen, inte svampens verkliga frekvens. En 
3B). Man får dock betrakta detta diagram med fyndtopp runt sekelskiftet är resultatet av Lager
viss reservation, då det avspeglar insamlingsfrek- heims efterlysning i Dagens Nyheter 1903.
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Fig 3. A: Samtliga kända fynddatum för bombmurklan i 
Sverige. Merparten av observationerna kommer just 
efter det genomsnittliga datumet för barmark, dvs 
snöns fullständiga försvinnande, i Mälardalen (Edin 
m fl 1958), där flest fynd är gjorda. Observationer tidi
gare än mars är från ovanligt milda vintrar, 1943 och 
1960-61. - B: Antal svenska bombmurklefynd det se
naste århundradet fördelat på femårsperioder. En fynd
topp vid sekelskiftet beror på en efterlysning av svam
pen som Lagerheim gjorde i Dagens Nyheter 1903. Våra 
återfynd på gamla lokaler under 1985 är markerade 
med svart.
A: The seasonal distribution of all Swedish finds of S. 
globosum. The majority of the finds have been made 
immediately after the average date of the disappearance 
of the snow (”barmark”) in the main distribution area 
of S. globosum in Sweden. The observations made pre
vious to this date originate from the mild winters of 
1943 and 1960-1961. - B: The Swedish finds of S. globo
sum during the last century as distributed in five year 
periods. The refinds made during the investigation of 
1985 are marked with black.

Utbredning
Bombmurklan är överallt sällsynt eller mycket 
sällsynt. Den växer i granskogsområden på norra 
halvklotet, där ett utpräglat vinterklimat med 
sammanhängande snötäcke förekommer. Svam
pen är i Nordamerika känd genom enstaka fynd 
från Ottawa, Ontario, Toronto i Kanada, Michi
gan, New York, Idaho och Oregon i USA (Mc- 
Callum 1919, Nannfeldt 1949, Seaver 1942, Smith 
& Smith 1973). I Europa är bombmurklan rap
porterad dels från Mellaneuropas bergstrakter 
med submontana barrskogar (Österrike, 
Schweiz, Tjeckoslovakien, S Västtyskland, S Öst
tyskland och SV Polen), dels från den boreo- 
nemorala zonen, med fynd i Fennoskandien, NÖ

Polen, Sovjetunionen vid Kaliningrad, i Estland 
och vid Viborg (Gramberg 1923, Kalamees 1966, 
Killerman 1918, 1929, Kotlaba 1968, Lagerheim 
1903, Lange 1974, Parmasto 1958, Rahm 1951, 
Rehm 1915, Skirgiello 1967, Velenovsky 1934). 
Av intresse är att bombmurklan inte tycks vara 
känd från de inre, kontinentala delarna av Sovjet
unionen.

Utbredningen i Fennoskandien är östlig (fig 5). 
Från Norge är bombmurklan känd genom två 
fynd i de SÖ delarna (Nannfeldt 1938, Eckblad 
1957). I Finland är den funnen på spridda platser 
vid elva tillfällen, och i Sverige är svampen känd 
från Norrbottens kustland till smålandskusten i 
söder, med en markant koncentration av fynd i 
östra Svealand. Genom sitt säregna utseende har 
svampen sannolikt blivit dokumenterad från för
hållandevis fler lokaler än många andra svampar. 
I Mälardalen tycks arten ha haft en av sina rikaste 
förekomster i hela världen. Detta kan inte enbart 
förklaras av en livlig botanisk verksamhet kring 
Uppsala och Stockholm, utan förmodligen har 
området flera sammanfallande miljöfaktorer som 
gynnat bombmurklan. Då Lagerheim år 1903 
efterlyste svampen i Dagens Nyheter fick han in 
ett stort antal rapporter, men bara från de mel
lansvenska landskap varifrån arten redan tidigare 
var känd, trots att dagstidningen hade en lands
omfattande spridning (Lagerheim 1903). Murk
lans utbredning och frekvens i landet måste där
för förklaras med andra faktorer än olikheter i 
insamlingsaktivitet.

Utbredningens orsaker - ståndortskrav

Den östliga utbredningen i Nordeuropa beror 
delvis på granens utbredning och invandringshis- 
toria. Sammanhängande granskog förekommer 
endast i Fennoskandiens östra delar (fig 5). 
Svampen är en saprofyt och av allt att döma helt 
bunden till gammal barrförna av gran. Gransko
gens omfattning kan dock inte ensam förklara 
bombmurklans utbredning. Det är sannolikt ett 
flertal olika faktorer, t ex markförhållanden, kli
mat och skogshistorik som måste sammanfalla för 
att lokalerna skall vara lämpliga. Vi vill här för
söka sammanfatta våra fälterfarenheter och fun
deringar om artens förmodade ståndortskrav för 
att belysa dess utbredningsbild och underlätta 
efterforskningar på nya lokaler.
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Fig 4. Några schematiserade tvärsnitt av de övre lagren i jordmånsprofiler, tagna i direkt anslutning till bombmurk
lans fruktkroppar på sex olika växtlokaler (10, 15, 51, 66, 72, 90; jfr lokalförteckningen). - A00 fallförna, A01 
förmultningsskikt, A02 humusämnesskikt, A, humusblandad mineraljord, A2 blekjord, B anrikningsskikt, A 
urlakningshorisont i brunjord. - Markprofilerna visar övergångstyper mellan podsoler och brunjord, ofta med ett 
mycket tjockt humusämnesskikt och därunder starkt humusblandad mineraljord.
Schematic cross-sections of the upper layers in soil profiles taken in immediate connection with ascocarps of S. 
globosum on six localities (10, 15, 51, 66, 72, 90). - A00 litter and superficial layer, Am fermentation layers, A02 
humus layer, A, mineral soil rich in humus, A2 eluvial layer in podsol soil, B illuvial layer, A eluvial layer in brown 
forest soil.

Skogarna där bombmurklan förekommer kan 
karaktäriseras som eutrofa, friska och lågörtrika 
Hylocomium-granskogar med ett stort inslag av 
kruståtel (Deschampsia flexuosä). Bland kärlväx- 
terna förekommer även ofta linnea, harsyra, vit
sippa, blåsippa och ibland även tallört (Linnaea 
borealis, Oxalis acetosella, Anemone nemorosa, 
Hepatica nobilis, Monotropa hypopitys). Ris sak
nas ofta helt eller är av underordnad betydelse. 
Granskogarna är ovanligt daggmaskrika, vilket 
t ex visat sig genom att det ofta förekommer gräv- 
spår (näringssök) efter grävling. Ofta är skogsty- 
pen rik på andra sällsynta svampar, t ex stora 
fingersvampar, markväxande taggsvampar och 
jordstjärnor.

Barrskogarna på bombmurklans lokaler har 
ofta jordmånstyper av brunjordskaraktär eller

övergångsformer mellan brunjord och svagt pod- 
solerade jordar (jfr Troedsson & Nykvist 1974). 
En studie av den övre delen av jordmånsprofilen 
på några växtplatser för bombmurklan (fig 4) vi
sar på dessa goda markförhållanden. Bombmurk
lan är påtagligt kalkgynnad, och fördelningen av 
kalkrik berggrund och kalkrika jordarter i Sve
rige (jfr Lundqvist 1953) är därför en avgörande 
faktor för dess utbredning. I Värmland är fynden 
gjorda i områden med basiska bergarter (Wiman 
1965, Nannfeldt 1944).

Bombmurklan växer på lätta, sandiga jordar, 
vanligen i anslutning till rullstensåsar eller san
diga svallade moränryggar (tabell 2). Ett mycket 
stort antal av lokalerna i Mälarlandskapen ligger 
på Stockholmsåsen, Uppsalaåsen, Enköpings- 
åsen och Badelundaåsen. Efterforskningar av
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svampen längs ännu intakta åssträckor skulle san
nolikt frambringa nya växtlokaler.

En viktig faktor för svampens utbredning tycks 
vara havens och issjöarnas största utbredning. 
Dess lokaler ligger nedanför högsta kustlinjen 
HK (fig 5). Vattenmassorna har här flyttat och 
omlagrat åsmaterial samt svallat och sorterat 
moränen. Markens vattenförande förmåga lik
som dess näringsstatus är därför mycket olika 
över och under HK.

Svampen växer i mycket väldränerade lägen 
med ett rörligt markvatten utan stagnation. Dessa 
förhållanden uppkommer i kuperad terräng t ex i 
nedre delen av sluttningar av moränryggar och 
åsar. På detta sätt undviker bombmurklan både 
för fuktiga och för torra lägen. Sannolikt har de 
hydrologiska förhållandena på lokalerna en stor 
betydelse för svampens förekomst. Fruktkrop
parna uppträder gärna vid öppningar eller bryn i 
barrskogen, där snön smälter tidigt om våren. De 
sitter ofta just i utkanten av gamla granars torra 
barrmattor, nedsänkta i den uttunnade, men fasta 
och luftiga mattan av fukthållande skogsmossor. I 
den zonen är snötäcket tjockare under vintern 
p g a nedfallet av snö från trädens grenar. Även 
vattendropp från trädkronan, samt att tjälen i 
denna zon går bort tidigare, kan vara positiva 
faktorer för svampens utveckling. I ett mer skug
gat läge bildas fruktkropparna ofta upphöjda på 
mosstäckta stenblock (jfr fig 4, lokal 51).

Bombmurklan växer i Sverige i tämligen torra 
och nederbördsfattiga områden. Nästan samtliga 
lokaler faller inom de områden, som under vege
tationsperioden har ett humiditetstal lägre än 32 
(Martonnes tal), dvs inom Sveriges s k semiarida 
regioner (fig 5; Ångström 1953). En låg neder
börd gynnar brunjordsbildning och motverkar 
podsolering.

Bombmurklans växtplatser ligger ofta i lägen 
där temperaturväxlingarna är mindre, såsom vid

sjöar eller andra vattendrag och i sluttningar och 
på låga höjdryggar.

Vanligen ligger bombmurklelokalerna i jord
bruksbygder. Skogarna bär här ofta spår av tidi
gare bete. Många nuvarande barrskogsbestånd 
har uppkommit ur tidigare hagmarker (Ingmar 
m fl 1968). Förekomst av grova, döda enar på 
många lokaler kan vittna om att skogarna förr 
varit öppnare under betespåverkan. Detta har 
sannolikt gynnat bildandet av de vegetations- och 
markstrukturer som främjat bombmurklan. 
Vegetationsförändringar vid skogsbete är tyvärr 
dåligt kända. Steen (1958) skriver dock: ”1 regel 
blir skogen glesare, buskskiktet hålls tillbaka, ör
ter och gräs öka däremot i betydelse tack vare de 
förbättrade ljusförhållandena. Mycket talar av 
denna anledning för att våra barrskogar i många 
fall hysa en rikare flora än som skulle vara fallet 
om de inte betats”. Svällande mossmattor hålls 
också tillbaka genom bete och marken får en fas
tare struktur. Murklans fruktkroppar förekom
mer aldrig i sådana tjocka, svällande mossmattor 
som man kan se i nutidens barrskogar.

Mälardalens skogar har klarat sig relativt väl 
från kraftiga skövlingar, som förekom på andra 
håll i Sverige under 1800-talet, t ex i bergsbygder 
med träkolning. I Mälardalens jordbruksbygder 
har avverkningar i mindre skogspartier på bonde- 
ägda marker ofta skett i form av plockhuggning 
eller blädning där mindre trädgrupper avverka
des. Många skogsområden har därför haft en lång 
skoglig kontinuitet, även om de ibland varit 
ojämna och delvis glesa. Det är först i senare tid 
som dessa bondskogar alltmer börjat skötas med 
rationella skogsbruksmetoder (jfr Ingmar m fl 
1968, Nyblom 1953). I sydvästra Sverige, varifrån 
inga bombmurklefynd föreligger, är många nu 
äldre granskogar uppkomna som en första skogs- 
generation på förr öppna och vidsträckta ljung
hedar. Dessa skogar har alltså en avvikande, och

Fig 5. Bombmurklans kända utbredning i Nordeuropa i förhållande till högsta kustlinjen HK (blåskuggat), den 
sammanhängande granskogens västra gräns (streckad linje), samt gränsen för Martonnes humiditetstal 32 (blå 
linje; Ångström 1953). Den senare linjen illustrerar att merparten av bombmurklans lokaler ligger inom Sveriges 
tämligen torra (semiarida) områden. - HK och granskogens västra gräns efter Lundqvist & Nilsson (1959) och 
Hultén (1971). Utbredningsuppgifter baseras på herbariematerial från GB, LD, S, UME, UPS, OULU och H. 
kompletterat med litteraturuppgifter ur Eckblad (1957), Lange (1974), Parmasto (1958) och Kivirikko (1916) samt 
muntliga och skriftliga uppgifter.
Distribution of S. globosum in N Europe in relation to the former highest shore line and the western limit of 
continuous Picea abies forest (broken line). The majority of the localities lies within the semiarid regions of 
Sweden, which is illustrated by Martonne’s degree of humidity 32 (blue line).
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Tabell 1. Bedömningskategorier för inventerade loka
lers nuvarande status. Med lokal avses det område inom 
vilket bombmurklan tidigare är funnen, med fyndplats 
den mer exakta plats inom lokalen där svampen växte.
Classification categories for the present status of the 
localities in the investigation. - 0 unknown status, 1 
locality destroyed, 2 locality probably destroyed, 3 loca
lity more or less unaffected, 4 refind or primary find of 
5. globosum during 1985.

0 Lokalens status okänd. Lokalen eftersökt men lokal
angivelser ofullständiga eller oklara.

1 Förstörd fyndplats eller lokal. Kalhygge/ungskog, 
grustäkt, bebyggelse eller annan markexploatering.

2 Sannolikt förstörd fyndplats och lokal. Mycket små 
chanser att återfinna svampen. Lokalen är antingen 
till stora delar skogklädd, men då kraftigt påver
kad av modernt skogsbruk, eller också är stora om
råden förstörda genom hyggen eller grustag.

3 Lokalen till största delen opåverkad. Sannolikt goda 
chanser att återfinna svampen. Inom lokalen har en
dast skonsamma skogsbruksåtgärder förekommit, 
t ex blädning.

4 Återfynd eller nyfynd våren 1985. Lokalen beskrivs i 
texten.

för bombmurklan sannolikt olämplig skogshisto- 
rik. Tidigare markanvändning kan alltså i kombi
nation med andra faktorer vara en av förklaring
arna till koncentrationen av bombmurklefynd 
just i Mälardalens jordbruksområden.

Hot och naturvårdsaspekter

Bombmurklan är idag mycket sällsynt. Den har 
förmodligen alltid varit relativt ovanlig, men lo
kalt med rikare förekomster. Den fanns förr un
der vissa år i stora mängder på lämpliga lokaler 
och Elias Fries (1864) skriver att bombmurklan 
”betäcker i fuktiga skogar tidigt om våren marken 
till tusental”. Vår tids barrskogar avviker i många 
avseenden från de som fanns på Fries’ tid. Svam
pens tillbakagång under senare tid har sannolikt 
flera orsaker. Skogsmarkens försurning genom 
luftföroreningar kan ha en betydligt större effekt 
på svampfloran än vad som hittills är känt (jfr 
Arnolds 1985). Den mest påfallande orsaken till 
att bombmurklan blivit alltmer sällsynt är det 
moderna skogsbrukets totalutnyttjande av sko
gen. Det blir allt färre refugier för arter som krä
ver gammal skog eller biotoper med lång skoglig 
kontinuitet. Bombmurklan behöver inte urskogs- 
artade miljöer, utan det väsentligaste tycks vara

den långvariga kontinuiteten utan drastiska ut- 
huggningar. Även en skog utan överåriga träd 
kan därför vara lämplig, om den uppkommit ge
nom skonsam plockhuggning. Enligt vår erfaren
het kan svampen, eller åtminstone dess frukt- 
kroppsbildning, tom gynnas av det ökade ljus- 
insläppet vid mycket lätta gallringar. Kalhugg
ning eller kraftiga skogsgallringar förändrar där
emot de övre delarna i markprofilen genom att 
humusskiktet hastigt bryts ner och de övre mark
lagren torkar ut. En sådan drastisk förändring 
utplånar sannolikt murklan, och vi känner inte till 
något fynd från granskog som uppkommit efter 
en öppen hyggesfas.

Många av bombmurklans lokaler, som ofta lig
ger på rullstensåsar eller andra sandiga sediment, 
har förstörts genom grustäkter. Även grustäkt i 
anslutning till lokalerna kan sannolikt spoliera 
svampens levnadsbetingelser genom att vatten- 
föringen i marken förändras. På sandiga marker 
sker också ofta en selektiv uthuggning av gran till 
tallens fördel. Flera växtplatser har förstörts ge
nom att gran huggits bort, även inom naturreser
vat, t ex Hårsbäcksdalen (lokal 77). Denna åt
gärd är ibland tom inskriven i skötselförslag, 
t ex för Kungsparken och Ulltuna (lokal 58 och 
59) på Uppsalaåsen (Ingmar m fl 1968).

I gamla tider användes skogarna i jordbruks
bygder inte bara för virkesuttag, utan även i stor 
utsträckning som betesmark åt kreatur. När 
skogsbetet upphör förtätas dessa ojämna skogar. 
Dessa förändringar är sannolikt negativa för 
bombmurklan. Med undersökningar av kärlväxt- 
floran kan det ibland vara svårt att belysa skill
naden mellan en gammal granskog som under 
långa tider varit betad (fig 2A-D) och annan 
barrskog. De biologiska kvaliteterna i speciella 
skogstyper kan ibland bättre indikeras av vissa 
svampar (Kers 1985). Bombmurklan är en sådan 
art. Märkligt nog har betesskogen i det närmaste 
helt försummats i naturvårdssammanhang till 
skillnad mot t ex urskogar. Det är idag svårt att 
finna skogsmark som ännu brukas på detta sätt.

Många bombmurklefynd gjordes under 1940- 
och 1950-talen (fig 3B), en brytningstid då många 
skogsbeten upphörde. Svampen kan ha gynnats 
kortsiktigt under denna tid. Detta kan vara ett 
parallellfall till den blomprakt som utvecklas på 
en betesmark de första åren efter betets upp
hörande.

Vår inventering av bombmurklelokaler visar 
att ca 70 % är förstörda (tabell 1, bedömnings-



Tabell 2. Sammanställning av inventerade lokalers status och markförhållanden. Grusås (A), sand och grus i övrigt 
(□), sandig-moig svallad morän (O).
Status and soil conditions of the investigated localities. Esker (A), sand or gravel other than esker (□), sandy 
moraine (O).
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Lokal Områdets
status

Ma rk-

t.vp

Lokal Områdets
status

Mark
typ

Lokal Områdets
status

Mark

typ

1 Värsnäs 3 □O 31 Rastaborg 2 □ 61 Sunnersta i □
2 Kimstad 2 O 32 Malmvik 2 A 62 St Sunnersta i □
3 Löfsveden 0 33 Gummanstorp 1 o 63 Sel knä 3 A
4 Rödberaet 2 0 34 Holklöt 1 o 64 Länna stn 1 o
5 Geta 3 □ 35 Färentuna 0 65 Sidbygden 1 o
6 Fridhem 2 □ 36 Väntholmen 2 o 66 Vendel -Ah 1 4 o
7 Stordalen 3 □ 37 Räsunda 1 o 67 Munga 1 o
8 Oscarshäll 1 □ 38 Staket 3 o 68 Ärentuna t A
9 Rejmyre 1 o 39 Rotebro 1 A 69 Ängeby 2 o

10 Sundsudde 4 o 40 Johannesdal 1 A 70 Holmtorpet 3+1 o
11 Eli esta 1 o 41 Väsby 1 A 71 Brunna gård 3 o
12 Ottorp 2 o 42 Starrmossen 2 A 72 Fiby urskog 4 o
13 Ekenäs 1 o 43 Lohärad 2 o 73 Taxnäs 1 o
14 Tavelsta 3 o 44 Sigtuna 0 74 Äsåsen 4 A
15 Ädö 4 o 45 Aske 2 o 75 Vårfrukyrka 1 A
16 Henaredalen 2 o 46 Bermö 2 o 76 Salta 3 o
17 Malma kvarn 2 0 47 Krägga 1 o 77 Flostaås 1 A
18 Löten 2 o 48 Segerstad 3 o 78 Hårsbäck 2 o
19 St Sundby 1 A 49 Ekolsund 1 o 79 Norra Lunger 3 OD
20 Äker 2 A 50 Torsvik 2 0 80 Mantorp 4 O
21 Länna 0 51 Åtorpet 4 o 81 St Mel 1 ösa 2 O
22 Tosterön 1 A 52 Skråmsta 2 o 82 Lindesberg 2 AD
23 Tullgarn 2 o 53 Flottsund 2 □ 83 östra Bohr 2 O
24 Sorunda 3 o 54 Grönviken 1 o 84 Björnön 2 A
25 Skansholmen 1 A 55 Pustnäs 2 □ 85 NO om Haga 0
26 Daderö 2 A 56 Nåntuna 1 □ 86 Jädra 2 D
27 Tvetaberq 2 □ 57 Valsätra 1 □ 87 Kumla 2 A
28 Södertälje 1 A 58 Kungsparken 2 A 88 Boda 3 o
29 Tumba 1 □ A 59 Ultuna 2 A 89 Hedemora 1 A
30 Saltsjöbaden 3 O 60 Graneberg 1 o 90 Undersvik 4 A

kategori 1 och 2, se även tabell 2). Lämpliga 
skogsmiljöer nyskapas inte nuförtiden. Lokaler 
där arten finns kvar är idag akut hotade och får 
betraktas som isolerade rester av en försvinnande 
skogstyp. Flera lokaler är gallrade inför kom
mande slutavverkningar. Genom sin dåliga spor- 
mognad har bombmurklan sannolikt små sprid- 
ningsmöjligheter. För att få behålla denna art i

vårt land krävs därför snara skyddsåtgärder. 
Några rikare förekomster bör skyddas och loka
lerna undantas från rationell skogsskötsel (Ry
man 1984). En mycket skonsam plockhuggning 
av enstaka träd kan däremot oftast vara möjlig. 
Grustäkt på eller i anslutning till lokalerna bör 
också förhindras.
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Fig 6. Besökta lokaler (numrerade, jfr lokalförteckning), samt återfynd och nyfynd av bombmurklan under våren 
1985. Fyllda cirklar markerar återfynd eller nyfynd. Onumrerade tomma cirklar visar dåligt angivna och ej 
eftersökta lokaler inom det huvudsakliga undersökningsområdet mellan Göta kanal och Dalälven; för övriga fynd 
se fig 5.
Localities visited during the investigation 1985 (numbered 1-90). Filled circles indicate refinds or primary finds. 
Circles lacking numbers indicate localities within the investigated area which could not be traced. For the rest of 
the Swedish localities, see Fig. 5.
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Aterfynd och nyfynd

Under våren 1985 besökte vi nittio av bombmurk
lans lokaler (fig 6). Vi återfann svampen på sex av 
dessa. Dessutom har fyra nyupptäckta lokaler 
rapporterats in, och vi har besökt två av dessa. 
Sannolikt var 1985 ett mycket gynnsamt år för 
bombmurklan (vintern var snörik), vilket avspeg
lar sig i de många nyfynden som gjorts helt obe
roende av varandra. Svampen har tidigare under 
1980-talet bara noterats ett par gånger. Barbro 
Palm (1985) meddelar ett fynd från Värmland 
1984. Svampen har inte återkommit på denna lo
kal, som kan vara förstörd genom att gamla gra
nar huggits bort så att området nu enbart hyser 
lövträd (Palm muntl).

Som alltid när man undersöker svampföre
komster är det svårt att dra långtgående slutsatser 
av endast ett års studier. Svamparnas frukt- 
kroppsbildning kan ha en periodicitet i sitt upp
trädande, och är beroende av oberäkneliga om- 
världsfaktörer. Kanske kan bombmurklan dyka 
upp på ytterligare några av de gamla lokalerna, 
särskilt de i bedömningskategori 3 (tabell 1). Vi 
presenterar här kort de lokaler där bombmurklan 
förekom 1985.

Sundsudde (10). Lokalen upptäcktes av Lars E. Kers 
1975 och fruktkroppar förekom då på två närbelägna 
platser. Han sammanfattar ståndorten som ”orörd frisk 
granskog på sandig svallad morän. Mossrik med Lin- 
naea, Oxalis, Monotropa. På uttunnade mösspartier 
nära granarnas barrmattor”. Barrskogen är sedan några 
år kraftigt gallrad inför en kommande slutavverkning. 
Vid vårt besök på lokalen återfanns endast en frukt
kropp. I närheten växte också Geastrum pectinatum 
(kamjordstjärna). Lokalen är nu delvis förstörd och 
starkt hotad.
Adö (15). En av de rikaste förekomsterna. Under vå
rens inventering hittade vi 16 fruktkroppar spridda i 
skogsområdet. Bombmurklan upptäcktes av Ingmar 
Holmåsen 1966 och svampen finns avbildad härifrån i 
Ryman & Holmåsen (1984). Granskogen är eutrof med 
rikligt av blåsippor och vitsippor. Området är nyligen 
lätt gallrat. Inom Båven-området finns ett stort antal 
naturskyddsområden, bl a ett fågelskyddsområde vid 
Hornskogens norra del, och hela skogen är mycket 
skyddsvärd. I närheten av lokalen har även hittats den 
mycket sällsynta Cantharellus melanoxeros (svartnande 
kantarell).
Åtorpet (51). En rik och välbevarad lokal (fig 2B-D). 
Ursprungligen funnen av Erik Gunnerbeck 1967. Un
der våren fann vi ett femtiotal fruktkroppar utspridda i 
ett relativt stort skogsområde, vilket delvis är privat 
tomtmark. Denna skog har betats av kor och hästar 
långt in i sen tid (Gunnerbeck muntl). Omgivande 
skogsområden är nu kalavverkade eller kraftigt påver
kade av skogsbruksåtgärder. Lokalen är mycket
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skyddsvärd och en närmare mykofloristisk inventering 
vore önskvärd. Den är nu hotad av avverkning.
Vendel-Åhl (66). Bombmurklan hittades ursprungligen 
av Christina Sperber 1954. Under våren återfanns en 
fruktkropp i ett litet, hårt trängt skogsparti mellan 
tomtmark och stora kalhyggen. Lokalen är till stora 
delar förstörd och starkt hotad.
Fiby urskog (72). Bombmurklan blev funnen här av 
Seth Lundell och Erik Åberg 1935. Delar av skogen är 
sedan 1966 avsatt som naturreservat, dock inte lokalen 
för bombmurklan som ligger i skogsbrynet utanför re
servatet. Aspsly och en förtätning av brynet genom att 
granar planterats på åkern utanför innebär ett hot. 
Våren 1985 hittades endast en fruktkropp.
Asåsen (74). Bombmurklan förekommer här på åsens 
östra sida i mossrik gammal granskog på nedre delen av 
åsens sluttning (fig 2A). Här förekommer också Geast
rum quadrifidum (fyrflikig jordstjärna). Lokalen upp
täcktes av Lars E. Kers 1976, och fruktkroppar förekom 
då på tre närbelägna ytor. Under våren 1984 kunde vi 
studera tre fruktkroppar på en begränsad plats, och lika 
många förekom under 1985 men då på en ny, närlig
gande yta. Denna mycket skyddsvärda lokal hotas idag 
främst genom planerade grusprospekteringar.
Mantorp (80). Lokalen upptäcktes 1985 av Lennart 
Carlsson. Växtplatsen ligger inom ett stort gammalt 
barrskogsområde av delvis orörd karaktär. Växtplatsen 
har dock nyligen gallrats lätt. Inom skogen har även ett 
antal andra sällsynta svamparter påträffats, t ex Hyd- 
nellum mirabile (raggluden taggsvamp) (K.-G. Nilsson 
muntl). En mycket skyddsvärd lokal där en närmare 
mykofloristisk inventering vore önskvärd.
Undersvik (90). Lokalen upptäcktes av Karin Wall 
1985. Växtplatsen ligger just i vägskärningen över en 
låg rullstensås i anslutning till en badplats i Örsjön. Ett 
30-tal fruktkroppar förekom just i utkanten av en nyli
gen avverkad gammal gran. Lokalen bör följas upp de 
närmaste åren så att man får veta om avverkningen 
spolierat växtplatsen.
Munsö (Uppland). En lokal som kommit oss tillkänna 
efter inventeringens slut. Ett 30-tal fruktkroppar upp
täcktes här 1984 av Bo Nylén. Under 1985 återfanns 
endast ett exemplar. Lokalen är för närvarande inte 
hotad (Nylén muntl).
Rackberget (Norrbotten). En ny lokal upptäckt av Stig 
Jacobsson 1985. Växtplatsen utgörs av en örtrik barr
skog inom ett naturreservat med bl a Calypso bulbosa 
och Microstoma protracta (norna, tulpanskål). Bomb
murklor förekom på tre närbelägna områden med 22, 
14 respektive 4 fruktkroppar i en stark sluttning 
(Jacobsson muntl).

Lokaler

I materialförteckningen används förkortningarna 
GB, LD, S, UME, UPS för herbarierna i Göte
borg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt 
UPS C-nr för levande svampkulturer i Uppsalas 
mykotek. Uppgifter från Lagerheims arbete
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(1903) förkortas Lgh. I förteckningen används 
samma numrering av de besökta lokalerna som i 
tabell 2 och fig 6, övriga lokaler saknar numre
ring.
Småland 1: Kläckeberga Varsnas 1951 Hanson (S). - 
Säby Bäck, intill Tranås skidbacke, morassluttning 
1943,1944 Stille (UPS).
Östergötland 2: Kimstad Runstorps ägor 1951 Prytz 
(UPS). - 3: Kvillinge Löfsveden 1895 Haglund (S), 1896 
Haglund (S, UPS Rehm Ascomyceten 1223), nedanför 
Löfsveden Starbäck (S). - 4: Kvillinge Rödberget 1950 
Callerman (GB). - 5: Krokek Getå 1961 Essén (UPS), 
Getå söder om stora vägen till Stockholm 1903 (Lgh). - 
6: Krokek nära Fridhem 1903 (Lgh). - 7: Krokek Stor
dalen (Lgh). - 8: Krokek Oscarshäll 1903 (Lgh). - 9: 
Skedevi Rejmyra, i rågången mellan Rejmyra-Tvartorp 
1859 von Post (två kollekter S), 1860 von Post (S). - 
Linköping 1944 Cortin (S). - Vist Sturefors 1888 Bjel- 
ke (UPS i alk). - Kvillinge!Krokek Kålmården 1897 
Haglund (S, UPS), Kålmården på 6 lokaler Jacobsen 
(Lgh).
Värmland Alster Nybacka, vid sjön Alsterns NO-hörn 
1941 Gudmundson (Suneson 1971), 1947 Elam (Sune
son 1971), 1947 Lundin (UPS). - Varnum ca 300 m 
VNV om Säterbron 1942 Andersson & Bihl (UPS). - 
Varnum Possebergs ägor 1943 Aspenberg (Nannfeldt 
1944). - Ölme strax S om Bonderud 1942 Bergman 
(Nannfeldt 1944). - Ölme omedelbart O om Ölmevi- 
kens NO-ända 1942 Wiman (Nannfeldt 1944). - Ölme 2 
km SSO om Ölme station 1942 Wiman (Wiman 1942). - 
Kristinehamn Mariebergs kyrkogård (Wiman 1965). - 
Kristinehamn naturskyddsområdet N om Kristinehamn 
(Wiman 1965). - Kristinehamn N om Gustafsvik (Wi
man 1965). - Kristinehamn Gustafsviks kyrkogård 1984 
Palm (Palm 1985).
Södermanland 10: Halla Sundsudde, 3,4 km SSO om 
Halla kyrka, 350 m N om torpet Olstorp 1975 Kers 4396 
(S), 1985 Nitare & Martinsson (ej insamlad). - 11: 
Halla Ellesta 1954 Julin (UPS), 1961 Julin (UPS två 
kollekter), 1961 Reuterwall (Julin 1961), 1961 Kande- 
rup (Julin 1961), näset 1962 Julin (UPS). - 12: Halla 
Eneby, invid vägen till Ottorp 1960 Julin (julin 1961). - 
13: Blacksta Ekenäs 1903 Fåhraeus (Lgh). - 14: Sköl
dinge Tafvelstaskogen mellan Kantorp och Flen 1903 
Schöldström (Lgh). - 15: Helgesta Ådön, Hornskogens 
SO del, 650 m NV om Mosstugan 1966 Holmåsen 
(muntl), 1985 Nitare & Martinsson (UPS). - 16: Hyl- 
tinge Henaredalen (Mörner 1930). - 17: Lilla Malma 
Malma kvarn 1937 Ridelius (GB). - 18: Västermo Löten 
1937 Mörner (Nannfeldt opubl). - 19: Ö/aHjälmars- 
sund, St. Sundby 1950 Eberstein (S). - 20: Åker Åkers 
styckebruk, badplatsen vid Visnaren 1957 Vallin 
(UPS). - 21: Länna Länna 1946 Frithz (UPS) - 22: 
Vansö Sanda på Tosterön 1942 Bruun (UPS), 1 km N 
om Sanda, fem olika lokaler 1946 Bruun (UPS). - 23: 
Hölö Tullgarn 1903 HKH Gustaf VI Adolf (Lgh). - 24: 
Sorunda 300 m NO om Fållnäsvikens nordspets 1979 
Söderholm (muntl). - 25: Mörkö Ö om Hörningsholm, 
Skansholmen 1903 Munthe (Lgh). -26: Mörkö Dåderö- 
landet 1955 Åman (Ryberg 1956). - 27: Tveta Tveta- 
berg 1942 Cortin (S). - 28: Tveta vid Södertälje havsbad 
1959 Lagerholm (S) - 29: Botkyrka i närheten av Tum

ba pappersfabrik 1903 Ekman (Lgh). - 30: Saltsjöbaden 
ca 1 km V om Solsidans hpl, vid stigen nedanför och i 
anslutning till scoutstuga 1950-talet Söderholm (muntl).
- Tveta 5 km SO om Södertälje 1903 Ohlsson (Lgh). - 
Gryt 1913 Nyblin (S, UPS). - Ytterenhörna 1952 Cor
tin (S). - Västerhaninge Häringe 1951 Backer (Nann
feldt opubl).

Uppland 31: Ekerö Rastaborg 1952 Schöldström (S).
- 32: Lovö Lovön, Malmvik (Torén 1931). - 33: Svart
sjö 200 m V om den lilla bondgården Gunnarstorp 
(= Gummans torp) Berglund (Lgh). - 34: Svartsjö vid 
gården Holklöt mellan Östnibble och Kungsladugården 
Widegren (Lgh). - 35: Färentuna Färentuna Svartsjö
landet 1950 Cortin (S). - 36: Hilleshög Väntholmen 
1892 Bohlin (Lgh). - 37: Solna Råsunda (Svenska Dag
bladet 4.V.1937). -38: Stockholms-Näs mellan Almare- 
stäket och Kungsängen 1946 Cortin (S). - 39: Sollen
tuna Rotebro 1903 Englund (S). - 40: Sollentuna mellan 
Rotebro och Johannesdal 1903 Tallberg (Lgh). - 41: 
Hammarby Väsby 1945 Halden (UPS). - 42: Norrsunda 
Rosersberg, Haga, Starrmossen 1947 Bergman (S). - 
43: Lohärad Råby ägor, nära sjön Falken 1943 Agelin 
(UPS). - 44: Sigtuna (Torén 1931). - 45: Håtuna Aske 
Lewenhaupt (UPS i alk). — 46: Håtuna Bermö 1937 
Persson (UPS i alk). - 47: Övergran Krägga 1935 Cortin 
(S), Krägga gård 1951 Toll (S). - 48: Övergran 1,5 km S 
om Segerstad, Ö sidan av landsvägen 1952 Toll (S). - 
49: Husby-Sjutolft Ekolsund 1951 Suber (S), 1963 Toll 
& Suber (S). - 50: Haga, 500 m Ö om Torsvik, 1 km SO 
om Torsborg 1967 Gunnerbeck 827 (UPS). - 51: Haga 
Åtorpet, 300 m NO om Torsborg 1967 Gunnerbeck 834 
(UPS), 1985 Nitare & Martinsson (UPS C-1561, C- 
1562), 1985 Gunnerbeck 5321 (UPS C-1703). - 52: 
Haga Skråmsta 1954 Carlberg (UPS). - 53: Alsike Flott
sund 1890 Fries (S, UPS), 1897 Vestergren (Lgh), 1908 
Fries (UPS i alk), 1913 Romeil (S, UPS), 1913 Fries 
(UPS i alk), skogen i sektion III 1923 Nannfeldt (UPS i 
alk), Alsikeskogen 1,5 mil utanför Uppsala 1948 Ryd
berg (S). - 54: Uppsala-Näs mellan Ytternäs och Vreta, 
nära Grönviken 1935 Junell (UPS). - 55: Danmark 
Danmarks allmänning bort mot vägen Pustnäs-Lugnet 
1944 Sernander (UPS). - 56: Danmark Nåntuna 1940 
Alm (Ryman 1979). - 57: Bondkyrka Valsätra skog, ca 
400 m V om Valsätra gård, invid en branddamm 1946 
Gustafsson (UPS). - 58: Bondkyrka Uppsala Kungspar
ken (Wahlenberg 1820), 1861 Zetterstedt (S, UPS), 
1884 von Post (S). - 59: Bondkyrka Ultuna 1856 Fries 
(UPS), 1859 Laestadius (S, UPS), tio olika platser vid 
Ultuna von Post (Lgh), vid vägen till och nära Ultuna 
1861 Blomberg (LD). - 60: Bondkyrka skogen mellan 
Flottsund och Graneberg (Lgh). -61: Bondkyrka Sun- 
nerstaskogen 1892 von Post (S). - 62: Bondkyrka St. 
Sunnersta 1931 Ridelius (UPS). - 63: Funbo mellan 
Selknä och Ekdal, invid körväg 1937 Åberg (UPS). - 
64: Almunge nära Länna station, vid Ö sidan av Lötsjön 
1936 Lundell & Åberg (UPS). - 65: Alunda 2900 m Ö 
om Sidbygden 1980 Rosengren (UPS). - 66: Vendel Åhl 
1954 Sperber (UPS), 1985 Nitare & Martinsson (UPS 
C-1702). - 67: Tierp ca 3 km från Munga, Nyängen 
1960-talet Pettersson (muntl). - 68: Ärentuna Intill 
gränsen mot Bälinge sn, på Uppsalaåsen, några meter 
NO om pricken över ”i” i Björklingeån (konceptblad 
Uppsala NV) strax S om Kung Skutes hög 1944 Sand
berg (UPS). - 69: Börje 600 m SSV om Ängeby 1950



Lennander (UPS). - 70: Börje Bösslinge skog, ca 900 m
5 om anhalten 1946 Lundell (UPS), Holmtorpet, N om 
stigen mot Hagalund 1975 Ryman (UPS). - 71: Vänge 
Brunna, V om Brunna gård slutet av 1950-talet 
K. Holm (muntl.). - 72: Vänge Fiby urskog 1935 Lun
dell & Åberg (Lundell & Nannfeldt; Fungi Exsiccati 
Suecici nr 272, S, UPS), 1985 Nitare & Martinsson (ej 
insamlad). - 73: Fröslunda Taxnäs 1928 Hermelin 
(Nannfeldt opubl). - 74: Härnevi Äsåsen, 7,3 km N om 
Enköpings jvstn, på grusåsens östra sluttning, strax SV 
om sjön Äspuss 1976 Kers 4579 (S), 1984 Nitare & 
Martinsson (ej insamlad), 1985 Nitare & Martinsson (ej 
insamlad). - 75: Vårfrukyrka Åhl invid Enköping 1943 
(S; Cortin 1943). - 76: Teda Salta skog 1928 Dahlbeck 
(UPS). - 77: Västerlövsta Flosta åsen, Hårsbäcksdalen, 
på åsens östra sluttning, strax S om parkeringsplatsen, 
början av 1970-talet Thulin (muntl). - 78: Västerlövsta 
Hårsbäcksdalen, strax SO om parkeringsplatsen på öst
ra sidan vägen 1970-talet Moberg (muntl). - Västerlöv
sta (Torén 1931). - Lovö Drottningholm 1931 HKH 
Gustaf VI Adolf (Svenska Dagbladet 4.VI. 1931). - 
Munsö Munsö 1984,1985 Nylén (muntl).
Närke 79: Götlunda Norra Lunger 1936 Schöldström 
(Nannfeldt opubl). - 80: Rinkaby Mantorp, 1 km NV 
om gården 1985 Carlsson & Nilsson 1357 (UPS). - 81: 
St. Mellösa vid Hjälmaren 1935 Ternström (Nannfeldt 
opubl).
Västmanland 82: Linde ca 2 km SO om Lindesberg 
1903 Wahlström (Lgh). - 83: Linde Östra Bohr 1961 
Nylund (UPS). - 84: Badelunda Björnön Hall (Hall 
1812). - 85: Västerås NO om Haga 1938 Söderström 
(UPS). - 86: Hubbo Jädra Mark 1942 Cortin (S). - 87: 
Kumla 4 km S om Kumla kyrka, V sidan av vägen mot 
Hallsta, nära grustag 1967 Ljungberg (UPS). - 88: Sala
6 km Ö om staden, bakom Boda skolhus 1931 Torén 
(Torén 1931). - Köping Forssell & Brunau (Lgh). - 
Västerås 1780-talet Hall (Hall 1812). - St Ilian två loka
ler Walldén (Nannfeldt opubl). - Rytterne Tidö 300 m 
SV om Rudö-torpen 1957, nu förstörd lokal Axelsson 
(muntl). - Björksta Kolmsta 1954, 1955, nu förstörd 
lokal Axelsson (muntl).
Dalarna 89: Hedemora Grådö 1935 Ringselle (S).
Hälsingland 90: Undersvik Långsnäs, 1,1 km NNO 
om Undersviks kyrka, ca 50 m Ö om badplatsen i Kyrk
byviken, N sidan stigen 1985 Wall (S), Nitare & Mar
tinsson (ej insamlad).
Medelpad Timrå Indalsälvens utlopp 1952 Lindroth 
(UME).
Jämtland Oviken Hällne by, ca 3 m från åkant 1951 
Dahlén (S).
Norrbotten Älvsby Rackberget i Älvsbyn 1985 Jacobs
son (muntl).
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Flora i förvandling - nordisk floravård

Botaniska Trädgården i Uppsala firar 1987 sitt 
200-årsjubileum. I samband med detta och i sam
arbete med bl a Sveriges Lantbruksuniversitet 
kommer ett symposium att anordnas 15-17 
augusti 1987. I anslutning till detta kommer even
tuellt också exkursioner att anordnas.

Symposiet ges en nordisk täckning och behand
lar följande områden:
(1) Det aktuella floraläget och pågående invente- 
ringsarbete.

(2) Forskning kring nordisk flora, speciellt med 
avseende på hotade arter.

(3) Bevarandearbetet - teori och praktik.

Detta är en förhandsinformation och tycker du 
det låter intressant kan du anmäla dig prelimi
närt, så får du vidare information senare. Anmä
lan görs till Roger Svensson, SLU, Inst för ekologi 
och miljövård, Box 7072, 750 07 Uppsala.



Andmat och axag i Åsele lappmark
MARKUS FORSLUND och SUSANNE RUNDLÖF

Forslund, M. & Rundlöf, S. 1986: Andmat och axag i Åsele lappmark. [Lemna minor and 
Schoenus ferrugineus in Åsele lappmark, N Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 80: 185. Stock
holm. ISSN 0039-646X.
Lemna minor and Schoenus ferrugineus are reported from Åsele lappmark in N Sweden for 
the first time. They were found in 1985 on one locality each. Vouchers are at UME.
Markus Forslund and Susanne Rundlöf, Lingonvägen 8, S-902 34 Umeå, Sweden.

Under fältinventering 1985 inom länsstyrelsens 
projekt Våtmarksinventering i Västerbottens län 
(Forslund & Rundlöf 1985) fann vi två för Åsele 
lappmark nya växter (jfr Ericsson 1984). Invente
ringen bygger på tolkning av pankromatiska flyg
bilder av våtmarker med en areal över 50 ha. 
Efter bearbetning av insamlad information väljs 
värdefulla områden ut för fältinventering (Gö
ransson m fl 1983).

Belägg av båda arterna finns i UME.

Lemna minor, andmat. - Den 2 augusti 1985 fann 
Markus Forslund andmat mellan Hojarmyran och 
Långmarksmyran 3,5 km NV Risträsk i Vilhel
mina sn. Lokalen är belägen ca 500 m ö h. De 
närmaste kända lokalerna ligger enligt Hultén 
(1971) vid Västerbottens kust. I Pite lappmark, ca 
120 km N om vår lokal, har på senare år två fynd 
gjorts (Elveland 1985). Dessa tre fynd är oss 
veterligt de enda som gjorts i Lappland.

Andmaten växte i en kupolformigt upphöjd 
järnockrakälla. Den täckte ungefär 0,7 m2 av käl
lans vattenspegel. Kring den öppna vattenytan 
växer en bård av mossor, främst Drepanocladus 
aduncus lerkrokmossa (det. Lars Hedenäs) och 
Marchantia alpestris nordlungmossa. Kring källan 
förekommer bl a följande kärlväxter: Selaginella 
selaginoides dvärglummer, Equisetum palustre 
kärrfräken, Poa alpigena nordgröe, Carex chor- 
dorrhiza strängstarr, C. diandra trindstarr, C. 
rostrata flaskstarr, Rumex acetosa ängssyra, Stel- 
laria calycantha norrlandsarv, S. crassifolia sump- 
arv, Saxifraga hirculus myrbräcka, Epilobium 
hornemannii fjälldunört, Saussurea alpina fjäll
skära.

Schoenus ferrugineus, axag. - Den 5 augusti 1985 
fann Susanne Rundlöf axag i ett rikkärrskomplex 
360 m ö h NO om Malgomaj, 6 km V Siksjönäs i 
Vilhelmina sn. Arten är ny för Åsele lappmark; 
av tre tidigare kända lokaler i Lycksele lappmark 
har endast en återfunnits i nutid (Elveland 1978).

Arten dominerar ett fastmatteområde (25 X 
300 m) mellan sträng-flarkkärr och gransump
skog. I bottenskiktet dominerar Campylium stel- 
latum guldspärrmossa och bland kärlväxterna kan 
förutom axag följande arter nämnas: Selaginella 
selaginoides dvärglummer, Tofieldia pusilla 
björnbrodd, Molinia caerulea blåtåtel, Phragmi- 
tes communis vass, Scirpus caespitosus tuvsäv, S. 
hudsonianus ullsäv, Eriophorum angustifolium 
ängsull, E. latifolium gräsull, Carex dioica nål
starr, C. echinata stjärnstarr, C. panicea hirsstarr, 
Gymnadenia conopsea brudsporre, Parnassia 
palustris slåtterblomma, Bartsia alpina svarthö, 
Pedicularis palustris kärrspira och Pinguicula vul
garis tätört.
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Fig 2. Ekorrbär i oktober, disigt väder. 24 mm vidvinkelobjektiv tar med mycket av miljön.

Växtfotografering: I skogen
INGMAR HOLMÅSEN

Det öppna landskapet bjuder på ett överflöd av 
ljus och ett ljus, som kommer från hela den stora 
himmelskupan. I skogen är förhållandena helt 
annorlunda. Speciellt i den täta granskogen 
stänger träden ute allt ljus från sidorna. Kvar blir 
en lucka rakt uppåt, en flik av himlen, som är den 
enda ljuskällan. Det kan i extremfall bli som om 
man befann sig på bottnen av en tom brunn.

Skuggorna under lakritsriskornas hattar (fig 1) 
visar tydligt hur ljuset kommer rakt uppifrån. Här 
är det ändå en olikåldrig blandskog, som inte är 
speciellt tät. Därför blir det ett visst ljus från

Fig 1. Lakritsriskor i granvitmossa. Här är skärpan lagd 
efter markplanet med Canons 35 mm Tilt and Shift- 
objektiv. Då kan småbildskameran ge en bildkvalitet 
(skärpedjup) som - vid den här förstoringsgraden - 
närmar sig storformatskamerans.

sidorna också, som ger en del detaljer i skivor och 
fötter.

Om hattsvampar genom sin byggnad kräver 
särskilt mycket ljus från sidan, så är kraven inte 
alls lika höga när det gäller de flesta andra växter. 
Ekorrbären på fig 2 t ex blir väl uttecknade av 
det dominerande ovanljuset. Delvis beror det på 
bärens röda färg, som har stor ”genomslagskraft” 
och kontrastskapande förmåga. De redan i bör
jan av oktober förmultnande bladens mörka fär
ger blir däremot liksom stjälkarna nyansfattiga i 
det svaga gråvädersljuset.

Vad som ökar lystern i bilden är den vatten
hinna, som täcker allt och gör delar av t ex gräsen 
till speglande ytor. Vissa färgfilmer är något över
känsliga för blått och det kan, när himlen är blå, 
göra alla sådana ytor som speglar himlen onatur
ligt kalla på bilden.



Fig 3. Lövskogens krontak 1 maj, Sörmland. 38 mm vidvinkeloptik till 6x6 cm-formatet 
Fig 4. Samma lövkronor den 2 juli.
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Fig 5. Den 6 oktober är de flesta aspar och björkar gula
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Årstiderna

Den täta barrskogens ljusförhållanden varierar 
inte så mycket med årstiderna. Givetvis är ljuset 
normalt starkare under sommarmånaderna, när 
solen står högre över horisonten, men det är of
tast ett indirekt ljus man använder, ett ljus som 
kommer från zenit och inte direkt från solen. Det 
gör variationerna mindre och barrträden föränd
ras inte med årstiden, de fäller inte barren inför 
vintern (med undantag för lärken) och ändrar 
inte färg.

Annorlunda är det i lövskogen. Under den tidi
ga våren har man ett ljus som kommer bra nära 
det öppna landskapets. Stammar och grenar utan 
löv skymmer inte bort någon stor andel av ljuset. 
Detta utnyttjas av många vårväxter, som passar 
på att blomma och sätta frukt medan ljuset finns. 
I ingen annan biotop är vårblomningen rikare 
(och högsommarblomningen fattigare) än i den 
täta lövskogslunden. Men våren är också en ut- 
torkningens tid, då sol och vind har fritt spelrum.

Mossor och lavar blir snabbt av med sin fuktighet 
och ser hoptorkade ut och många resupinata 
svampar, som trivts gott under snötäcket torkar 
ut och dör i vårsolen.

Efterhand som lövträdens blad utvecklas, 
minskar ljuset i lövskogen och samtidigt blir det 
mer och mer grönfärgat. Särskilt i hasseldungar 
och i bokskogen silas ljuset genom många blad
skikt och blir markant grönt och svagt.

Under hösten sjunker solen igen, dagarna blir 
kortare, vilket i lövskogen i någon mån kompen
seras av lövfällningen. Dessförinnan har vi haft 
en tid med gröngula, gula, gulröda och bruna löv, 
som också till viss del satt sin färg på ljuset under 
kronorna. Fuktigheten har ökat betydligt, inte 
minst genom att avdunstningen har minskat. Nu 
är det en bra tid för kryptogamfotografering. 
Mossor, lavar och alger får allt det vatten de be
höver för sina livsprocesser och svamparna bildar 
fler fruktkroppar än under någon annan tid på 
året.
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Fig 6. Gullpigg (en gelésvamp) i tät lövskog. Ca 20 sek exponeringstid, utan filter.

Långa exponeringstider eller blixt?

Det grönfärgade ljuset i lövskogslundarna är 
svårt att bemästra. Grönsticket kan kompenseras 
med purpurfärgade filter men resultatet brukar 
inte bli helt tillfredsställande. I de tätaste lun
darna är marken ofta mer eller mindre vegeta- 
tionsfri och ”slukar” det redan svaga ljuset 
(fig 6). De långa tiderna gör att man måste ta 
hänsyn till reciprocitetsfelet (Schwarzschildeffek- 
ten). Det innebär att exponeringstiderna måste 
förlängas mer än vad mätaren anger. Ett typiskt 
värde är 100 % förlängning vid uppmätta tider

mellan 2 och 10 sek. Detta varierar mellan olika 
filmtyper - man får prova sig fram. Man kan 
också få färgförskjutningar vid långa tider. Koda- 
chrome 64 t ex är olämplig att använda vid längre 
tider än 2 sek, då man får en förskjutning åt pur
pur. Kodachrome 25 tål däremot långa tider 
mycket bättre.

Med blixtljus eliminerar man de här svårig
heterna (fig 7). Just när det gäller svampar har 
det dock visat sig att vissa arter får en alltför stark 
dragning åt rött - finns det en rödreflekterande 
struktur i svampens ytskikt?

Fig 7. En ringblixt, hållen snett ovanför svamparna, tar fram mycket mer detaljer i substratet (murken ved) och ger 
en riktigare färgåtergivning.
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Fig 8. Vitsipporna blir långsträckta och taniga där det är brist på ljus
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Stora kontraster

I skogsbrynet är kontrasterna mycket stora mel
lan skuggorna under träden och det starka ljuset 
över den öppna marken och himmelsljuset utan
för. För att visa hur vitsipporna sträcker sig mot 
ljuset (fig 8) användes ett 24 mm vidvinkelobjek- 
tiv. Då får man med både den skuggiga miljön, 
där vitsipporna står, och ljuset utanför skogsbry
net. Samtidigt blir förgrunden (= vitsipporna)

relativt stor och skärpedjupet bättre än det hade 
blivit med normaloptik. Det är viktigt att expo
nera tillräckligt rikligt för att få teckning i skug
gorna. De överexponerade ljusa partierna kan 
man efterbelysa vid kopieringen. För färgdia är 
enda möjligheten till kontrastminskning att an
vända ett avtonat filter (första avsnittet s 271) - 
vilket man givetvis kan använda även till svartvit 
film.



Tre brännvidder - samma 
avstånd
Tre olika brännvidder, 24, 55 
resp 105 mm, har använts för 
bilderna av blåbärsgransko- 
gen, men kameran har suttit 
fixerad på sitt stativ hela 
tiden. Den har varit lågt pla
cerad (ca 30-40 cm över mar
ken) för att framhäva mark
vegetationen. Det kräver 
kraftig nedbländning för att 
skärpedjupet skall räcka till. 
Bländare 22 har använts 
genomgående. Teleobjektiv 
kan verka omotiverat att an
vända för skogsinteriörer, 
men det kan vara värt att 
lägga märke till hur vi upp
lever bilderna. Ju längre 
brännvidd desto tätare, äldre 
och mörkare verkar skogen. 
Vidvinkelobjektivet gör den 
däremot glesare, yngre och 
ljusare. Samtidigt blir för
grunden (blåbärsriset) mer 
betonad och större i förhål
lande till bakgrunden. Spe
ciellt när det gäller vidvinkel 
är det viktigt att hålla kame
ran horisontellt - om man 
vill ha vertikala trädstammar. 
Så snart man riktar kameran 
uppåt eller nedåt kommer 
träden att luta inåt resp utåt, 
mer ju längre utåt bildkan
terna de befinner sig. Jämför 
med fig 8, där kameran rik
tats nedåt. Det finns special
optik, s k shift- eller PC- 
objektiv (tredje avsnittet, 
s 399), där man löst det här 
problemet genom att göra op
tiken förskjutbar i sidled. Då 
kan filmplanet bibehållas 
parallellt med trädstammar
na, vilket är förutsättningen 
för vertikala stammar på 
bilden.

Fig 9-11. Blåbärsgranskog med 
24, 55 resp 105 mm brännvidd.



Tre brännvidder - tre avstånd

För att få tydliga bilder av 
trädarter söker man gärna fri
stående individ, som avteck
nar sig mot en något så när 
ren bakgrund och inte är in
trasslade i andra trädslag. Att 
det inte är likgiltigt vilken 
bränn vidd man väljer visar 
bilderna av eken, som är 
tagna med samma tre bränn
vidder som granskogsinteriö
ren. Bildformatet har hela 
tiden utnyttjats, vilket har 
betytt att avståndet till moti
vet har anpassats efter bränn
vidden. Riktningen har där
emot varit densamma. Ju kor
tare brännvidd som används, 
desto luftigare blir trädkro
nan. Den blir också relativt 
större då genom att en stor 
del av grenverket är så nära 
kameran jämfört med stam
men. Vid längre avstånd/ 
teleobjektiv blir kronan sam
manpackad och relativt liten. 
Avståndsskillnaden krona/ 
stam spelar mindre roll ju 
längre fotograferingsavstån- 
det blir.

På de här bilderna är löv
verket ganska ljust, det är 
försommargrönska och eken 
är inte helt utslagen. Under 
högsommaren blir trädens 
lövverk mycket kompakt och 
mörkt. Det kan man lätta upp 
genom att använda gulgrönt 
eller grönt filter för svartvit 
film. För färgfilm kan polafil- 
ter ge en viss effekt, särskilt 
om trädet avtecknar sig mot 
en blå himmel, som då blir 
mörkare i förhållande till 
trädkronan.

Fig 12-14. ”Sparbanksek” med 
24, 55 resp 105 mm brännvidd.



Fig 15. Granskog med 200 mm brännvidd.
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”Optisk slyröjning”

Längre teleobjektiv använder man ytterst sällan 
för skogsmotiv, men de ger en effekt, som har 
utnyttjats i fig 15, och det är det begränsade skär- 
pedjupet. Här har använts 200 mm brännvidd och 
trots att objektivet bländades ned till 8 så anar 
man knappast allt det sly, som fanns mellan 
kameran och motivet. För fig 16 har skärpan 
ställts in på huvuddelen av slyet och då ser man 
allt som fanns ”i vägen”.

Städning
Många gånger är det nödvändigt att ”städa” sitt 
motiv före tagningen. Nedfallna kvistar, fjolårs

Fig 16. Skärpan inställd på lövslyet.

gräs m m både framför och bakom motivet bör 
man ta bort för att eliminera ovidkommande lin
jeeffekter, som har en mycket stor förmåga att 
leda och irritera ögat. Särskilt vissna, ljusa strån 
som förstoras i oskärpezonen blir mycket iögo
nenfallande. Med färgfilm blir oskarpa, starka 
färgfläckar i bakgrunden mycket mer påträngan
de än i svartvitt. Å andra sidan kan färgade blom
mor som är mycket nära kameran och blir helt 
diffusa och förstorade utnyttjas för att skapa spe
ciella effekter och stämningar i bilden.

Vill man ha en koncentrerad artbild är det ofta 
önskvärt att också reducera grannväxterna. 
Många gånger räcker det med att böja dem åt 
sidan. Vill man däremot redovisa ett växtsamhäl
le, skall man givetvis inte förändra artsamman
sättningen.



Juncus capitatus - ännu ej i själatåget
ÅKE LUNDQVIST

Lundqvist, Å. 1986: Juncus capitatus - ännu ej i själatåget. [Juncus capitatus - not yet dying 
out.] Svensk Bot. Tidskr. 80: 195-197. Stockholm. ISSN 0039-646X.
In the last decades the rare Juncus capitatus Weig. has appeared to be near to extinction in 
Sweden. According to recent Öland experience, the situation is by no means so grave. In 
1985 it was found in 18 localities in northern Öland. It grows on open, damp but not wet 
postglacial sand, often with some admixture of mull. Preferred habitats are walls of newly 
cut ditches, but finds have also been made on field margins and in dune depressions. Juncus 
capitatus is a poor competitor and disappears when the vegetation becomes more closed. On 
the other hand it appears so rapidly on new-opened ground that it must be present in the 
seed reserve. Frequently it grows in association with the fairly rare Anagallis minima (L.) E. 
H. L. Krause. Contrary to statements in current Scandinavian floras, it looks as if Juncus 
capitatus is best developed in the autumn. Giant specimens up to 25 cm tall, and also stems 
with branched inflorescence have been seen.
Åke Lundqvist, Biblioteksgången2v, S-183 36 Täby, Sweden.

Juncus capitatus, huvudtåg, är hos Krok & Alm- 
quist 1984 särskilt framhållen som ”starkt mins
kande”.

Som bakgrund härför står närmast vad Projekt 
Linné (Nilsson & Gustafsson 1979) haft att an
föra: ”Arten har f n endast en känd lokal: Ble
kinge, K-län, Torhamn Sibbaboda, ett mindre be
stånd täckande ca 1 m2 1977.” Det upplyses, att 
förr om åren icke så få förekomster noterats från 
Halland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland 
(samt som tillfällig ansedd en i Västergötland), 
och befaras ”att vi förlorar en art utan att veta hur 
det gått till och utan att kunna förhindra det”.

Vad speciellt Öland beträffar, förelåg huvud
tågen enligt Sterner 1938 allt som allt från Böda 
1821, Högby 1934 och Föra 1933-36. Härtill 
kunde ha lagts en observation i ”Borgholm” 1893 
(Aug. Lindegrén, S).

Ej ringa uppmärksamhet väckte det under så
dana omständigheter, när huvudtågen omsider 
anmäldes återfunnen på Öland i en dikesskärning 
helt nära det gamla stället i Föra (Örtenblad 
1980), omvittnat av en årligen förnyad vallfarts- 
stig.

Sådant var läget, när Tommy Knutsson i juli 
1985 kunde med någon veckas mellanrum med
dela helt nya lokaler, en åkermarginal i Böda och 
en dyngrop i Högby. Den följande utvecklingen 
finns sammanfattad i vidstående kartbild, där 
prickar markerar de försiktigt räknat 18 Ölands-
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lokaler, där arten under sensommaren och hösten 
1985 blivit sedd, och ringar de två äldre före
komster som tills vidare ej blivit på nytt bekräf
tade. Jämte primus motor Tommy Knutsson har 
Kajsa Bergman, Karl-Bertil Lundgren och Karin 
Martinsson bidragit.

Av de aderton presenta ölandsförekomsterna 
är elva förlagda till kulturdiken, fyra till åkermar
ginaler och tre till svackor i bunden dyn. Under
laget är i inlandet undantagslöst postglacial sväm- 
sand, på sina håll mer eller mindre mängd med 
mull. På morängrus eller lera kan Juncus capita
tus efter förutsättningslös erfarenhet betecknas 
som helt osannolik. De maritima ståndorterna är 
alla belägna i övre strandområdet, med normalt 
endast atmosfärisk salttillförsel.

Som följearter framträder i inlandet främst de 
banala Juncus bufonius, vägtåg, Anagallis arven- 
sis, rödmire, och Gnaphalium uliginosum, sump- 
noppa, men även de ej så allmänna Juncus minu- 
tulus, pysslingtåg, och Anagallis minima, knutört. 
Med en helomvändning kan, om man så vill, 
huvudtågen rentav betecknas som en följeart till 
knutörten: av de tolv ställen, där jag själv 1985 
sett Anagallis minima, har åtta befunnits tillika 
hysa Juncus capitatus ...

Sina edafiska anspråk visar huvudtågen tydli
gast i dikena. Den uppträder där huvudsakligen i 
skärningarna, där nederbörden når den inte bara 
ovanifrån utan sedermera också sidledes fram
sipprande, till varaktig fuktighet utan egentlig 
väta. Liknande kan iakttagas i åkermarginaler, 
dvs det obesådda yttersta med vidtagande ren. 
Åkerns nivå kan här under tidernas lopp ha sjun
kit, och i så fall befinns huvudtågen ha med för
kärlek etablerat sig i den av jordbruksredskapen 
sargade renbranten.

I allt detta framträder en uttalad konkurrens
svaghet. Med tätnande marktäcke glesnar Juncus 
capitatus för att småningom göra sig osynlig. Men 
säkert varannan dikesskärning, som vid första 
ögonkastet tett sig gynnsam, har närmare påsedd 
också verkligen befunnits innehålla åtminstone 
någon huvudtåg.

Så långt ett mera översiktligt sökande. Efter att 
ha hört med traktens ledande schaktningsentre- 
prenör och en intresserad markägare visste Karl- 
Bertil Lundgren mot slutet av oktober 1985 be
rätta, att ett dike, där jag månaden innan funnit 
gott om Juncus capitatus, var grävt i december 
1984. Själv hade han fortsatt några hundra meter 
längre bort och hittat arten i en tämligen ny

dammbrädd och ett flertal anslutande diken. I en 
nästan naken skärning stack två små ljusgröna 
strån med var sitt huvud upp ...

En så påpasslig och snabb kolonisation av tjän
lig mark kan inte gärna ha annat upphov än en 
gammal frödepå, som av kulturen hjälpts fram i 
dagsljuset. Om huvudtågens frön behållit sin gro
barhet i 5 000 år, må lämnas därhän. Några års 
förnyelse med femtio års vilotid kan ha varit till
räckligt för successionen, sedan ön lyfte sig ur 
vattnet.

Att Juncus capitatus skulle vara stadd i försvin
nande, är således en sanning med modifikation. 
När den nu för tiden så sällan setts, beror det väl 
delvis på obekantskap med dess levnadsförhållan
den - den växer ju ”där ingen människa går”. 
Men icke förty tör den på de sista hundra åren 
faktiskt ha blivit sällsyntare: tegdiken läggs igen 
för maskinell drift, vidmakthållna diken rensas 
inte längre så ofta, och av trädesläggning ser man 
nu ej mycket.

Ytterligare ett och annat torde kunna andragas 
mot det vedertagna. Strån av upp till 25 cm längd 
har uppmätts. Kraftiga exemplar utvecklar ej allt
för sällan en grenad stråtopp av typ Juncus articu- 
latus, ryltåg.

I fråga om blomningstiden har den fenologiskt 
jämmerliga Lid 1974 naturligtvis kort och gott: 
juni - första eller enda blomningsmånad? Hos 
Lindman 1926 stannar det egendomligt nog vid: 
6, 7. Krok & Almquist m fl har dock riktigare: S - 
dvs försommaren tom eftersommaren. Härtill 
kan nu utan vidare fogas H för hösten. Årets 
ölandserfarenheter kan rentav väcka frågan, om 
inte arten mest är höstblommande. Tidigare 
blomning än så, utsträckt över hela bestånd, är 
för all del också konstaterad; men när den egent
ligen börjar, återstår att utröna. För övrigt kan en 
och samma tuva ha blomstrån av tydligt skild 
ålder, även om det ej är det vanliga.

Något har väl från Öland redan nått ut till 
annan ort. Eller vad kan det eljest ha varit som 
animerat Thomas Karlsson att hösten 1985 ta 
fram Juncus capitatus på ett ställe vardera i Tors- 
ås och Söderåkra socknar i sydöstligaste Små
land, ett landskap där arten så långt varit helt 
okänd? Att ölandsförhållandena ej skulle gå igen 
även annorstädes, behöver knappast befaras. 
Man kan t ex från Weimarck & Weimarcks 
(1985) skåneatlas lägga bredvid varandra kar
torna för Anagallis minima och Juncus capi
tatus ...
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Recension

Skånes flora

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985: Atlas över 
Skånes flora. 640 sidor. Förlagstjänsten, Box 
6710, 113 85 Stockholm. ISBN 91-86344-24-2. 
Pris 230 kr.

Som Henning Weimarck skrev i sitt redan för 
många år sedan författade förord, har sällan så 
många väntat så länge på en bok. Den främsta 
anledningen till förseningen var väl Henning Wei- 
marcks sjukdom och frånfälle. Därigenom läm
nades åt sonen Gunnar att fullborda ett verk som 
låg något vid sidan av hans huvudintressen. Med 
detta är sagt att boken inte återger Skånes flora 
under 1980-talet, utan förhållandena kring 1900- 
talets mitt. Men detta är på lite sikt mindre 
väsentligt, här har vi dock fått en god dokumen
tering från ett avgränsat tidsavsnitt. Sedan an
kommer det på läsarna och nästa upplagas förfat
tare att följa upp förändringarna.

Av atlasens 640 sidor upptas 456 av en med 
kartor illustrerad artlista. Sammanlagt 912 kartor 
ingår. Från kartering har uteslutits ett antal tillfäl
liga arter, bofasta arter med bara någon enstaka 
lokal, sådana som ansetts ha en jämn utbredning 
eller vara alltför vanliga, och ett antal arter i svåra 
grupper, där inventeringsunderlaget är ojämnt. 
Antalet arter som ansågs för vanliga att kartlägga 
är nästan 300. För dessa finns inte ens lokalupp
gifter insamlade. Denna begränsning avspeglar 
inställningen vid arbetets början på 1930-talet. 
Idag vet vi hur snabbt trivial kan bli sällsynt.

rapporterar 106-120. Svensk Bot. Tidskr. 73: 353— 
372.

Sterner, R. 1938: Flora der Insel Öland. Acta Phyto- 
geogr. Suec. 9.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985: Atlas över Skånes 
flora. Stockholm.

Örtenblad, T. 1980: Floristiska notiser. Svensk Bot. 
Tidskr. 74: 74.

Juncus capitatus ej i själatåget 197

Bakom utbredningsuppgifterna ligger fält
arbete av 115 in venterare. Dessutom har uppgif
ter ur litteratur och samlingar tillvaratagits. 
Endast för ett fåtal kritiska arter har karteringen 
baserats på enbart beläggmaterial. På en del 
punkter märker den kunnige läsaren att bl a vår
växter något negligerats av en del inventerare, så 
återges t ex vårlökarnas utbredning rätt ofullstän
digt i SV Skåne.

Om kartorna återger ett några år gammalt till
stånd, så är inledningskapitlen desto mera aktu
ella. Gunnar Weimarck har bemödat sig om att 
utnyttja de allra senaste forskningsresultaten. 
Han ger inte bara en fyllig bild av geologiska och 
meteorologiska bakgrundsfaktorer, men också en 
återblick på människans betydelse för floraut- 
vecklingen. Denna historik förs fram till nutiden, 
med en skildring av de allt starkare påverkning
arna av försurning och andra föroreningar.

Gunnar Weimarck har svarat för huvuddelen 
av de inledande textkapitlen. Håkan Wittzell har 
bidragit med avsnittet om hotade arter i Skåne 
och även reviderat texten till kartorna. Några 
kartor har ritats av Jan Thomas Johansson, Alf 
Oredsson och andra. Skånefloran har alltså in i 
det sista haft karaktär av lagarbete.

Atlas över Skånes flora kan verkligen rekom
menderas till inköp och studium för alla som 
intresserar sig för vårt landskaps flora och dess 
förändringar.

John Kraft
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växtplankton
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Efter långa färder till sjöss - längs Europas kus
ter, till Västindien och till Nordamerika - och 
efter att under första världskriget ha ägnat sig åt 
floristiska studier på Apsheronhalvön i Kaspiska 
havet, återvände Heinrichs Skuja 1922 som tret- 
tioåring till sitt fädernesland, Lettland, och på
började akademiska studier vid universitetet i 
Riga. Som lärare, docent och senare professor 
undervisade han i kryptogami, protistologi och 
mikrobiologi. Han intresserade sig särskilt för 
taxonomiska och fylogenetiska frågeställningar, 
och ganska snart kom han att företrädesvis ägna 
sig åt algologiska studier. Hans första större upp
sats publicerades 1924 och behandlade alger i 
Rigabukten. 1944 trycktes hans sista arbete i 
Lettland - det handlade om undersökningar av 
rödalger i sötvatten. Han hade då utgivit drygt ett 
femtiotal publikationer.

På hösten 1944 kom Heinrichs Skuja till Sve
rige och under resten av sin levnad fick han odelat 
ägna sig åt algologiska undersökningar. Efter en 
kortare vistelse på Gotland och i Dalarna fick han 
i början av 1945 en arbetsplats på Institutionen 
för fysiologisk botanik, Uppsala. Senare knöts 
Skuja till Institutionen för systematisk botanik; 
han erhöll 1947 en personlig tjänst som laborator 
och blev 1958 hedersdoktor vid Uppsala universi
tet. Hans trägna arbete vid mikroskop och skriv

bord bröts 1970; han avled i juli 1972. Heinrichs 
Skuja och hans verk har beskrivits av bl a 
Thomasson (1972 med bibliografi, 1973) och 
Willén (1976,1979).

Gunnar Lohammar (1902-1975; docent i bota
nik) hade vid sina sjöundersökningar i Uppland, 
Dalarna och norra Sverige 1933-1934 samlat ett 
stort växtplanktonmaterial. Likaså hade Wilhelm 
Rodhe, senare professor i limnologi i Uppsala, 
gjort stora insamlingar 1940-1944 vid sina studier 
av tio uppländska sjöar, främst Erken (Rodhe 
1948). Dessa planktonmaterial ställdes till Skujas 
förfogande efter hans ankomst till Uppsala. 
Genom insamling och genomgång av levande 
material gjordes sedermera stora kompletteringar 
av planktonlistorna för de olika sjöarna. Efter en 
otrolig arbetsinsats kunde Skuja redan 1948 se 
resultaten av planktonanalyserna från de tio upp
ländska sjöarna i tryck. Denna volym behandlar 
954 arter jämte 118 varieteter och former; ca två 
tredjedelar av dessa betecknas som rent plank- 
tiskt levande organismer. 170 arter, 14 varieteter 
och några former beskrivs här för första gången.

Växtplankton från Erken behandlas i volymen 
från 1948. Samtliga prov från denna sjö från 
perioden 1940-1950 bedömdes emellertid även ur 
semikvantitativ synpunkt. Detaljerna i detta 
material är ej publicerade, men det förvaras sam-
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Fig 1. Heinrichs Skuja fotograferad vid besök vid lim- 
nologiska stationen Küthai, Österrike, 1961.

manställt i renskrift på Limnologiska institutio
nen, Uppsala.

Det ovan nämnda materialet insamlat av Lo
hammar ingår i nästa omfattande volym av Skuja 
(1956). Förutom materialet från 1930-talet ingår 
även ett stort provantal från 1946-1952. Dessa 
prov analyserades huvudsakligen i levande till
stånd; endast undantagsvis gjorde Skuja komplet
terande studier av det konserverade materialet. 
Arbetet från 1956 kom att innehålla analyser från 
85 sjöar och vattensamlingar och en kommen
terad förteckning av 1 517 planktonorganismer. 
Av dessa var 197 arter, 27 varieteter och några 
former nybeskrivningar. De 63 planschsidorna 
tillhör de yppersta som någonsin publicerats.

I augusti 1948 påbörjades en brett upplagd lim- 
nologisk undersökning av torneträskområdets 
sjöar och tjärnar av Sven Ekman, Gunnar Lo
hammar, Wilhelm Rodhe och Heinrichs Skuja 
(Ekman m fl 1950). En ingående allmän beskriv
ning av området liksom av de undersökta vatten
dragen ges av Ekman (1957). De av honom ur
skilda områdena (A-D) framgår av fig 2; därtill 
kommer en liten grupp sjöar (E) utanför torne- 
träskområdet. De flesta av de ca 200 undersökta 
vattendragen analyserades beträffande algföre
komst av Skuja, och hans omfattande arbete om 
aigfloran och algvegetationen utkom 1964. Det 
innehåller en systematisk del jämte 69 planscher

och en allmän del, där algvegetationen i samtliga 
undersökta biotoper redovisas. Även detta arbete 
upptar ett mycket stort antal arter och varieteter: 
1 741 resp 393, och av dessa är drygt 80 arter 
nybeskrivna.

Originalprotokollen som ligger till grund för de 
nu nämnda tre volymerna (Skuja 1948, 1956 och 
1964) liksom de semikvantitativa resultaten från 
sjön Erken finns bundna i fem volymer som för
varas på Limnologiska institutionen, Uppsala.

Skuja utgav även en del kortare uppsatser med 
beskrivningar av enskilda arters taxonomi och 
ekologi, t ex beträffande Dinobryon borget, 
Chrysococcus diaphanus och Chlamydomonas 
tecta (Skuja 1950a, b, 1963).

Det framgår av Tabell 1 att större delen av 
Skujas artanalyser finns publicerade. Beteck
ningen ”ms” återfinns emellertid ganska ofta och 
anger att resultaten av algundersökningen ej pub
licerats utan föreligger i form av primärprotokoll. 
Många svenska forskare sände under årens lopp 
algprov till honom för bestämning. Resultaten 
återfinns i tryckta arbeten, i stencilerade redo
görelser eller enbart i form av handskrivna proto
koll. Hänvisningar sker i tabellens anmärknings- 
kolumn - sjöförteckningen kan ej anses komplett 
beträffande dessa enstaka planktonanalyser.

Nämnas bör att ett stort antal algprov insam
lades av G. Lohammar vid dennes studier av reg- 
leringshotade sjöar i Norrland under 1950-, 1960- 
och 1970-talen. Lohammars rapporter innehåller 
stundom kompletta förteckningar över de alger 
som noterades av Skuja i dessa prov (beträffande 
Lohammars otryckta rapporter, se Sjörs 1976).

Åtskilliga protokoll från dessa material, liksom 
många andra enstaka planktonanalyser, finns 
dock enbart i handskrivet skick och förvaras på 
Institutionen för systematisk botanik, Uppsala. 
Dessa originalprotokoll innehåller ofta noggrant 
utförda, ibland färglagda, skisser med måttupp- 
gifter av en del av de noterade arterna.

Skuja avslutade sitt förord till arbetet om de tio 
uppländska sjöarnas plankton (Skuja 1948) med 
förhoppningen ”Möge die Arbeit für die weitere 
Erforschung der zahlreichen und in physikalisch
chemischer, wie biologischer Hinsicht so vielge
staltigen Seen Schwedens von Nutzen sein!”.

Förvisso - Heinrichs Skujas arbeten beträf
fande växtplankton i svenska sjöar har varit syn
nerligen värdefulla och inspirerande, inte endast 
för svensk forskning utan även i hög grad inter
nationellt. Banbrytande är bl a studierna över
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Fig 2. Undersökta sjöar och vattendrag i Torne träskområdet; ett litet antal lokaler tillkommer (D7—18) belägna i 
området Stenbacken-Nakerjaure-Torneträsk. Efter Ekman 1957.

flagellater tillhörande olika alggrupper - organis
mer som ur produktionssynpunkt spelar en av
görande roll.
I en tid då sjöar förändras snabbare än normalt 
utgör ett äldre tillförlitligt basmaterial en ovär
derlig tillgång vid jämförande studier. Då en del 
av Skujas publikationer kan vara svåråtkomliga 
och då en avsevärd del av undersökningsresulta
ten endast föreligger som otryckta protokoll, har 
det ansetts motiverat att göra denna sammanställ
ning över de sjöar och vattendrag från vilka Skuja 
utfört alganalyser.
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Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

Stockholms län
Erken 664060 165948 11J NV 1948 K
Långsjön 656047 162784 101 SO ms k 1948 (Kolbe 1950)
Långsjön 656590 164240 101 SO ms k 1948 (Kolbe 1950)
Långsjön 657450 162262 101 SV ms 1969
Metsjön 662635 163912 111 NO 1956 K
Norrviken 659728 161988 101 NV 1956 K
Rudträsket 656323 162658 101 SO ms K 1945, 1947-1949 (Kolbe & Silfver-

Skedviken 663072 164112 111 NO 1956 K
sparre 1951)

Stensjön 656419 164404 101 SO ms 1948
Trehörningen 656093 162737 101 SO ms k 1948 (Kolbe 1950)
Trehörningen 656664 164238 101 SO ms k 1948 (Kolbe 1950)
Ubby Långsjön 
Ådran

663285 163200 
656258 162683

111 NO 
101 SO

1948
ms 1948

Uppsala län

Bondebo, mossgöl 
Brantshammarsjön 662492 160827 111 SV

1956
1956 K

Ev 12H NO mellan Söderfors och Tierp
Enl Skuja Branshammarsjön

Bredsjön
Edasjön

664355 157668 
663365 161779

11H NO 
111 NV

1948
ms 1965

Ekebysjön 66355 15925 11HNO 1956 F d sjö
Ekoln 66305 1603 111 NV 1956 K Del av Mälaren
Funbosjön 663958 161511 111 NV ms 1965
Garnsviken 66125 16095 111 SV 1956 K Del av Mälaren
Grissjön
Grisslehamn
Gårsjön

664841 158080 
6668 1667
663664 161547

11HNO 
12J SV
111 NV

ms
1956
ms 1965. Enl Skuja Gorrsjön

Hjälstaviken 661622 158957 11H SO 1956 K
Kärven 664474 163318 111 NO ms K 1934
L. Ullfjärden 661075 159692 11HSO 1956 K Även i AB-län
Lillsjön 660531 159884 11HSO 1956 K
Mossaren 666582159116 12H SO 1956 K Enl Skuja Mårsaren
Siggeforasjön 665175 157559 12HSO 1948 K
Skärsjön 664562 162289 III NV 1948 K
Stora Hålsjön 
Strandsjön

665313 157237 
663926 157720

12H SV 
11HNO

1948
1956 Även ms

Strömaren 669274 160365 121 NV ms 1968
Säbysjön
Sörsjön

662273 161308 
666846 158447

111 SV 
12H SO

1948
1956 K Även i U-län

Trehörningen 663734161589 111 NV ms 1965
Tämnaren 667402 158923 12HSO 1956 Även i U-län
Uppsala
Valloxen 662383 161313 111 SV

1956
1948 K

Små vattensamlingar. Även Skuja 1949, 1963

Örsjön 663413 162971 111 NO 1948 Även i AB-län
Östergötlands län

Bysjön 645217151108 8G SV ms 1969
Fallsjön 645164 151557 8G SV ms 1969. Enl Skuja Failasjön
Håcklasjön 645225151375 8G SV ms 1969
Tåkern 647411 144338 8ESO ms K 1962,1963,1965-1970
Ören 645838151000 8G SV ms 1969

Gotlands län

Fardumeträsk
Farnavik

641007 168425 
642844 169458

7JSO
7JNO

1956
1956 Enl Skuja Farneviks träsk

Line träsk 6386 16705 6J NV 1956 Sankmark, ej sjö
Mölnorträsk 642741 169779 7J NO 1956 Enl Skuja Mölnur träsk
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Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

Nyrajsu 642471 168224 7JSO 1956 Enl Skuja Nöj-Rajsu
Rammträsk 635782 165670 6JSV 1956 Enl Skuja Ramträsk
Råby träsk 6387 16715 6JNV 1956 Sankmark, ej sjö
Sigvaldeträsk 636053 166363 6JSV 1956
Slottsträsk 1956
Tingstädeträsk 640431 166731 7J SV 1956

Kristianstads län

Bälingesjön 623753 134869 3CNO ms k (Lillieroth 1950)
Värsjön 624606135677 3D NV ms k (Lillieroth 1950)
Västra Sorrödssjön 622218134199 3CSO ms k (Lillieroth 1950)
Åsljungasjön 624414 134865 3C NO ms k (Lillieroth 1950)

Älvsborgs län

Vänern 647666 129906 8B NO 1956 K Även i R- och S-län

Örebro län

Grängesbergsviken 66602 14557 12F SV ms 1953. Del av S. Hörken. Även i W-län
Västmanlands län

Hallaren 666202 155038 12H SV 1956
Hallsjön 6660 1567 12HSV 1956 K F d sjö
Laksjön 666503157503 12HSO 1956 K Även Skuja 1950a, b
Natsjön 665337156283 12HSV 1956 K
Ramsjön 664569 156575 11HNV 1956 K
Storsjön 666027 154021 12GSO 1956 Även Skuja 1950a, b
Vansjön 665056 156386 12H SV 1956 K
Ångermansbosjön 666758153588 12G SO 1956 K Enl Skuja Ångermansbotjärn.

Även i W-län
Ämsjön 665031 157275 12H SV 1948

Kopparbergs län
Bysjön 670303 151814 13GSV ms K 1934
Bysjön 677101 146686 14FSV 1956 K
Dalälven Utsund 6668 1529 12GSO 1956
Dammen 669373 150659 12G NV 1956 K Enl Skuja Norshyttedammen
Dammsjön 667903 152418 12GNV 1956 K
Dormen 669365 152155 12GNV 1956 K
Ensen 675871 146725 14F SV 1956 K
Fatburen 669350 151370 12GNV 1956 K Enl Skuja Fastburn
Förningen 673445 149336 13FNO ms
Gruvsjön 668561152192 12G NV 1956
Gärdsjön 675583 146710 14F SV 1956 K
Hedesjön 667928 153581 12GNO 1956 K
Hosjön 675618 146124 14F SV 1956 K
Hyen 669926 150327 12G NV ms K 1934
Hönsan 668556 150948 12G NV 1956 K
Jularboån 66705 1527 12G SO 1956 K Utlopp i Jäderssjön
Jäderssjön 6670 1527 12G SO 1956 K Vik av Dalälven
Kvännsen 669650 152912 12GNO 1956 K Enl Skuja Kvensen
Kärnsjön 66662 15258 12G SO 1956 K
Kärrsjön 666426 152751 12G SO 1956 K
L. Holmsjön 670281 148532 13F SO 1956 K Enl Skuja V. Holmsjön
Lintjärnen 677267 142571 14ESO 1956 Enl Skuja Lintjärn
Lisselacksen 675990 146838 14FSV 1956 K Enl Skuja Lillaxen
Lomsjön 669614 150578 12G NV 1956 K
Lushavet 668817 150689 12G NV 1956 K
Långsjön 669953 148392 12F NO 1956 K
Matsbosjön 668694 150841 12G NV 1956 K Enl Skuja Mattsbosjön
Munkbosjön 668520 150912 12G NV 1956 K
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Sjö

Musi
Nittsjösjön
Nässen
Nävden
Opplimen
Siljan
Simonsbosjön
Sinksjön
Stor-acksen
Svinssjön
Svärdsjösjön
Sästjärnen
Sävviken
Tjärnatjärn
Tjärnsjön
Torpsjön
Tuvtjärn
Utbysjön
Uvbergst järnen
Vatebosjön
Viggen N
Viggen S
Åsgarn

Gävleborgs län

Dalälven Gysinge

Jämtlands län

Bodsjön
Gesten
Gevsjön
Hottöjen
Håckren
Neder-Randsjön
Vikarsjön
Ånnsjön
Åresjön
Övre Oldsjön

Västerbottens län

Abelvattnet
Ajaure
Arevattnet
Avasjön
Bergsjön
Blacksjön
Bleriken
Bleriken
Bleriken
Borkasjön
Dikasjön
Fjosoken
Fättjarn
Göttern
Guttajaure
Gärdefjärden
Göuta
Krutsjön
Nedre Fättjarn
Ropen

-M. Wingqvist

Koordinater Topo-k Skuja K

677482 142602 14ESO ms
675583 146048 14F SV 1956 K
667610153946 12G NO 1956 K
667416 152024 12G SV 1956 K
674201 145912 13FNV 1956 K
673490 145597 13FNV 1956
669641 152756 12GNO 1956 K
676898 146766 14FSV 1956 K
675712 146725 14F SV 1956 K
669638 151367 12GNV 1956 K
670059 148480 13F SO 1956
677286142392 14E SV ms
667733 152764 12GNO 1956 K
67088 14779 13FSO 1956 K
671965 145984 13F SV 1956 K
66663 15259 12G SO 1956 K
67599 14684 14F SV 1956 K
671415 146579 13F SV 1956
673351148917 13F NO ms
668332 153847 12G NO 1956 K
669223 150684 12G NV 1956 K
669012150698 12G NV 1956 K
667825 152684 12G NO 1956 K

6686 15595 12H NV 1956

704137 134434 19CNO
ms

703587 134156 19C NO
ms

701054139011 19D SO ms K
689873 139871 16DNO ms
691977 139412 17D SO ms
702679 133966 19CNO 1949 K
702825 136894 19D NV K
707350 138842 20D SO ms

727147 146213 24F ms K
726760 149163 24F K
726792 144724 24E ms K
724603 145073 23F 1971 K
723643 149500 23F 1971 k
715201 176978 22L SV 1956
724749 145208 23F 1971
725744 145282 24F
727406 146532 24F
723672 148395 23F 1971
723465 151109 23 G 1971 K
727018154718 24G ms K
724568 147587 23F 1971
724869 145712 23F 1971
731096 148646 25 F K
715238 176594 22L SV 1956 K
727782 148680 24F ms K
723105 149866 23F 1971 K
724247 147595 23F 1971 K
727213 145642 24F ms K

SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986)

Anmärkningar

1947
Enl Skuja Nittsjön

Svinösjön, Svinsjön 
Enl Skuja Svärdsjön 
1947

Tjärnasjön, Borlänge

1970. Enl Skuja Uvbergstjärn 
Enl Skuja Vatbosjön

Loh 1967. Bådsjön 
Håckrenmagasinet. (Loh 1963a) 
Loh 1967
Flåckrenmagasinet. (Loh 1963a) 
Håckrenmagasinet. (Loh 1963a) 
1962. Nedre Randsjön 
1962
Enl Skuja Ånn. Även Loh 1967 
Loh 1967

1969. Även Loh 1968 
Loh 1964a 
1968,1969

Loh 1965b 
Loh 1968
Enl Skuja Borkajaure 

(Loh 1963b)
Enl Skuja Fättjaure. Även Loh 1965a 
Enl Skuja Gotajaure 
Enl Skuja Gotajaure. Loh 1964b 
Även 1963
Enl Skuja Gäutan. (Loh 1963c)

Enl Skuja N. Fättjaure. Även Loh 1965a 
1968



SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986) Sjöar undersökta av H. Skuja 205

Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

Saksensjön
Sten tjärn

723470 149177 23F 1971 K Enl Skuja Saxsjön

(SO Abelvatt.) ms 1968
Stoure Guorta
Tjärn i Stentjärns-

724978 146716 23F 1971 K Enl Skuja Guortajaure

bäcken ms Kastprov från stranden
Tärnasjön 730980 148485 25 F K Loh 1964b
Valsjön 724442 148032 23F 1971 Enl Skuja Valojaure
Virisen 725614 146210 24F K Virisjaure. Loh 1965b
Älgträsket 715967 176895 22L SV 1956
Överuman 731740 146435 25 F K Enl Skuja Övre Uman. Loh 1964c

Norrbottens län

Abiskojaure se Cl 
Akkajaure 
Apparjaure se D23

749330160119 281 ms K Suorvamagasinet. (Loh 1970)

Avvakko 747960 172319 28K NV ms K 1969
Falijärvi
Inkajaure se A29

759514176118 30L NV ms K 1970

Jukkasjärvi 753115 171080 29KNV ms K 1969. Genomflytes av Torne älv
Kaalasjärvi 752306 167779 29J ms (Loh 1962)
Kadvejaure ms Nära Vajkijaure. 1968
Kaitasjaure 755266 167341 30J ms Enl Skuja Kaitasjärvi. 1961.

Rautasmagasinet
Kaska Kaiturajaure 
Katterjaure se Bl

750944 162289 291 K Loh 1969

Keski Leipojärvi 
Kiepanjaure se E9

744853173387 27KNO ms K 1966

Kivijärvi 748453172645 28KNO ms K 1969
Kuortojärvi
Kärkevaggepada-

759567 176155 30L NV ms K 1970

jaure se B8 
Käymäjärvi 749424 180739 28M NV ms K Enl Skuja Käymäjaure. 1963
Labbas 736587158853 26H ms K (Loh 1963d)
Leipojärvi 
Luossajärvi se El

ms K 1966

Låktajaure se A30 
Marsijärvi 748935 173321 28KNO ms K 1970
Mattaure 733803 154424 25 G ms K (Loh 1963d)
Mettäjärvi 748723175696 28LNV ms (Loh 1961)
Moskoj ärvi 
Nakerjaure se D14

748483172800 28KNO ms K 1969

Nilakkajärvi 751257169034 29J ms (Loh 1962)
Paittasjärvi 759268 179270 30LNO ms K 1970
Paittasjärvi
Pajemus Kårsa- 

vaggejaure se B28 
Pajep Njuorajaure

753251165378 29J ms (Loh 1962)

se Al
Paktajaure se A40 
Piernajaure se

XR 02-2-03-7 
Piilijärvi 750003 173026 29KSO ms K 1969
Poijakkajärvi 
Påtjujaure se B61

749030175050 28LNV ms 1961. Pojakkajärvi

Rakkurijärvi se E7 
Randijaure 740015165895 27J SV ms 1968,1969
Rappen 736004 159288 26 H ms K (Loh 1963d)
Ripukkajärvi 748944 174985 28KNO ms i 961
Ruonajärvi 
Råstojaure se E10

749498 175090 28LNV ms (Loh 1961)
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Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

Rästiläs 749545 174800 28KNO ms Strandprov. I vattenytan samlat material
Saddajaure 737039 161269 261 ms (Loh 1963d)
Saggat 742164160561 271 ms K 1968
Saksijärvi 750475169838 29J ms (Loh 1962)
Sappalojärvi 748278 173026 28K NO ms K 1970
Saskam 73975 16699 26J NV ms 1968
Sautusjärvi 753737 170328 29KNV ms K 1969
Skalka 741493 164290 271 ms K 1968,1969
Soutujärvi 749154 172480 28K NV ms K 1969. Soutojärvi
Tjeggelvas 738202 158831 26H ms K (Loh 1963d)
Tjåmotisjaure 742618161833 271 ms K 1968
Torneträsk se C
Vajkijaure 739833 167769 26J NO ms K Enl Skuja Vaikijaure. 1968
Vassijaure se A20
Vettasjärvi 748799 175012 28LNV ms (Loh 1961)
Vietanjärvi ms Nära Kaitasjaure. 1961. Rautasmagasinet
Vittangijärvi se E8
Vuolemus Kårsa-

vaggejaure se B30
Vuolep Kaitum-

jaure 750559163642 291 K Loh 1969
Vuolep Njakajaure

se C18
Vuolep Njauorajaure

se A
Vuolvojaure 736513 162495 261 ms K (Loh 1963d)
Vuoskojaure

se C42
Vuotnajaure 750921 169473 29J ms Enl Skuja Vuotnojärvi. (Loh 1962)
Vähäjärvi 75942 17607 30LNV ms K 1970
Yli Leipojärvi 744865173302 27K NO ms K 1966
A 1964 Se Skuja 1964 s 378
A 1964 Se Skuja 1964 s 380
A Vuolep

Njuorajaure 760384160733 311 1964
Al Pajep Njuora-

jaure 760276 160273 311 1964 k Pajeb Njuorajaure
A2 H.537 759814 159549 30H 1964
A3 75988 15960 30H 1964 k
A5 75980 15964 1964 k Enl Skuja Råtjojaure
A6 ms k Ej på Ekmankartan
A8 1964 Ej på Ekmankartan
A10 75979 15962 30H ms k
All 7598 15963 30H 1964 Ej på topografiska kartan
A15 1964 Ej på Ekmankartan
A16 75967 15957 30H 1964 Ej på topografiska kartan
A17 75965 15959 30H ms
A18 75960 15960 30H 1964 k
A19 75953 15947 30H ms k
A20 Vassijaure 759748 160013 301 1964 k
A22 75953 16008 301 1964 k
A25 75963 16008 301 1964
A27 ms Ej på Ekmankartan
A28 ms
A29 Inkajaure 760034 160340 311 1964
A30 Låktajaure 759589 160661 301 1964
A40 Paktajaure 759691 161414 301 1964
A41 75973 16130 301 1964 Sammanritad med annan sjö på topo-

grafiska kartan
A42 75970 16137 301 1964
A43 75973 16140 301 1964
A44 75966 16149 301 1964



SVENSK BOT. TIDSKR. 80 (1986) Sjöar undersökta av H. Skuja 207

Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

A45 75963 16167 301 1964
A46 H.375 759725 161498 301 1964 k Enl Skuja Diktar-Eriks sjö
A48 75978 161505 301 1964 k
A49 75979 16147 301 1964 k
A50 75981 16143 301 1964
A51 75990 16150 301 1964
A54 76026 16139 311 1964 k
A55 1964 k Ej på Ekmankartan
A56 1964 k Ej på Ekmankartan
A57 76037 16153 311 1964 k H.407 Topografiska kartan
A58 76042 16153 311 1964 k H.419 Topografiska kartan. Enl Skuja

Prinssjön
A59 76047 16150 311 1964 k Enl Skuja Prinsess-sjön. Även i Norge
Bl Katterjaure 759118 159518 30H 1964 k Även i Norge
B4 1964 Ej på Ekmankartan
B5 1964 Ej på Ekmankartan
B6 ms Ej på Ekmankartan
B7 ms k Ej på Ekmankartan
B8 Kärkevagge-

padajaure 759038 160413 301 1964 k Enl Skuja Rissajaure
BIO Finns i SSR 758980 160680 301 1964 k Enl Skuja Kuoblatjåkkojaure
B12 75932 160765 301 ms k
B15 1964 k Ej på topografiska kartan
B16 75900 16082 301 1964
B18 Latnjajaure 758677 161050 301 1964 k Enl Skuja Latnjavaggejaure
B20 75880 16128 301 1964
B21 75866 16135 301 1964
B 22 75865 16134 301 1964
B 23 75861 16129 301 ms
B26 75860 16107 301 1964
B27 75859 16107 301 1964
B28 Pajemus

Kårsavaggej. 758512 161077 301 1964 k Enl Skuja Övre Kårsavaggejaure
B 29 ms k Ej på Ekmankartan
B30 Vuolemus

Kårsavaggej. 758522 161441 301 1964 k Enl Skuja Nedre Kårsavaggej aure
B 33 ms Ej på topografiska kartan
B34 75856 16177 301 1964
B35 75887 16190 301 1964 k Enl Skuja Nuoljatjärn, Ridonjaure
B36 1964 k Ej på Ekmankartan
B39 1964 Ej på Ekmankartan
B 40 1964 Ej på Ekmankartan
B43 75948 16156 301 1964 k Enl Skuja Pesujärvi
B44 75950 16152 301 1964
B49 1964 k Ej på Ekmankartan
B50 1964 Ej på topografiska kartan
B51 75932 16149 301 1964 k
B52 1964 Ej på topografiska kartan
B55 ms k Ej på Ekmankartan
B57 75934 16113 301 ms
B58 75938 16118 301 ms
B59 75940 16114 301 1964 Enl Skuja Raikejaure
B60 1964 k Ej på Ekmankartan. Enl Skuja

Scorpidiumtjärn
B61 Påtjujaure 757977 161234 301 1964 k Enl Skuja Påtjojaure
B 62 75772 16115 301 1964 k
B 64 1964 k Ej på topografiska kartan
C 1964 Se Skuja 1964 s 397
C Torneträsk 757277 167340 30J 1964
Cl Abiskojaure 758208 161749 301 1964 k
C2 75828 16192 301 ms
C3 75830 16202 301 ms k
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Sjö Koordinater Topo-k Skuja K Anmärkningar

C4 ms Ej på topografiska kartan
C5 ms k Ej på topografiska kartan. Enl Skuja

Tibetanustjärn
C8 ms k Ej på Ekmankartan
C9 75878 16230 301 1964 k Ej på Ekmankartan
CIO 1964 K Ej på topografiska kartan. Enl Skuja

Nisse jaure
Cll 75877 16231 301 1964 k
C12 75875 16236 301 1964 k Disktjärn
C13 1964 k Ej på Ekmankartan
C14 75878 16243 301 1964 Enl Skuja Abisko-lagun vid Torneträsk
C15 75870 162295 301 ms k
C16 1964 k Ej på topografiska kartan. Enl Skuja

Militärtjärn
C17 75865 16228 301 1964 k Enl Skuja Charatjärn
C18 Vuolep Njaka-

jaure 758610 162253 301 1964 k Enl Skuja Nedre Laksjön
C19 75859 16238 301 1964 k Enl Skuja Övre Laksjön, Pajeb Njakajaure
C20 75861 162405 301 1964 k
C22 ms Ej på topografiska kartan
C23 ms k Ej på Ekmankartan
C25 1964 k Ej på topografiska kartan
C26 75850 162465 301 1964 k
C27 ms Ej på topografiska kartan
C42 Vuoskojaure 758801 163578 301 1964
D 1964 Se Skuja 1964 s 407
Dl H. 1045 757895 161951 301 1964 k Enl Skuja Tjåmohasjaure
D5 75821 16349 301 1964 k
D6 1964 Ej på topografiska kartan
D14 Nakerjaure 756753 166138 30J 1964 k Enl Skuja Nakerijärvi
D18 75752 16616 30J 1964 k Ej på Ekmankartan. Enl Skuja Trolltjärn
D19 1964 Ej på Ekmankartan
D20 75730 16644 301 1964
D22 1964
D23 Apparjaure 756897 161833 301 1964
El Luossajärvi 753807 168322 29J 1964 k
E5 75337 16866 29J 1964 Enl Skuja Yli Lombolo
E7 Rakkurijärvi 752558168274 29J 1964 k
E8 Vittangijärvi 756449 170971 30K SV 1964 k
E9 Kiepanjaure 761009 168268 31J 1964 k Kiepamajärvi
E10 Råstojaure 763434 169507 31J 1964 k
WR 87-0-21-5 75233 15527 29H ms K Suorvamagasinet. (Loh 1970)
WR 89-5-22-3 75240 15552 29 H ms Suorvamagasinet. (Loh 1970)
WR 94-5-15-9 75173 15602 29H ms K Suorvamagasinet. 1970
WR 95-4-14-2 75156 15611 29 H ms K Suorvamagasinet. 1970
WR 95-8-13-8 75152 15615 29H ms K Suorvamagasinet. 1970
WR 95-8-14-1 75155 15615 29H ms K Suorvamagasinet. 1970
WR 96-9-11-8 75135 15632 29H ms K Suorvamagasinet. 1970
WR 98-7-13-3 75147 15644 29H ms K Suorvamagasinet. (Loh 1970)
XR 00-2-10-9 75123 15658 29H ms K Suorvamagasinet. (Loh 1970)
XR 00-3-11-1 75125 15659 29H ms Suorvamagasinet. (Loh 1970)
XR 02-2-03-7 750493 156797 29 H ms K Suorvamagasinet. 1970Piernajaure
XR 02-5-04-5 75058 15682 29H ms K Suorvamagasinet. 1970
XR 04-4-13-9 75152 15702 29H ms K Suorvamagasinet. (Loh 1970)
XR 09-2-10-4 75119 15749 29 H ms K Suorvamagasinet. 1970
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Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Manuskripten granskas innan de antas av 
fackgranskare, som utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Det förutsätts att författaren behåller 
en kopia. Håll titel och rubriker så korta som 
möjligt; stryk ej under dem (deras inbördes rang
ordning kan anges med siffror i marginalen). 
Vetenskapliga namn på släkten och arter kursi
veras i tryck och ska strykas under i manuskriptet.

Text kan med fördel lämnas på diskett läsbar 
på ABC 806 eller Facit DTC 2. Bifoga utskrift. 
Text som ska sättas i kursiv omges lämpligen med 
något tecken som ej finns annorstädes i texten.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) ska 
inleda artiklar som kan ha intresse utanför lan
dets gränser. I anslutning till Abstract ges en 
engelsk version av uppsatsens titel, samt förfat
tarens namn och adress.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Den engelska versionen kan 
göras fylligare, så att dessa texter tillsammans 
presenterar det väsentliga i uppsatsen. Alterna
tivt kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av engelsk text, kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. Författaren får själv välja om sven
ska eller latinska namn ska användas. Första gån
gen en art nämns bör dock både svenskt och la
tinskt namn nämnas. Ange vilken flora som följs 
nomenklatoriskt. Auktor efter det vetenskapliga 
namnet skrivs endast ut om växten ej finns med i 
den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, ska de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skrivs i alfa
betisk ordning på ett särskilt manusblad.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är nödvändig skriver man ’Svensson 
och Wigren 1983 s 166-170'. Om författarna är 
fler än två förkortar man: Tngelög m fl 1984’.

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. / T. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4: 190-191. Cambridge Uni
versity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1984: 
Floravärd i skogsbruket. Del 2 - Artdel. Skogs
styrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande text, och numreras löpande med 
arabiska siffror. Om utskriften görs på elskriv- 
maskin med engångskarbonband kan tabellerna 
fotograferas direkt för tryckning.

Även tabeller kan tas emot på datamedium, 
men bifoga utskrift.
Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
foton och färgbilder) numreras i en följd med 
arabiska siffror. Figurtexterna skrivs på särskilda 
pappersark. Om en figur består av flera delfigurer 
ska dessa betecknas med versaler (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Observera särskilt, att om en figur pla
neras uppta en helsida kan den inte vara smalare 
än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara kopie
rade på blankt papper i ungefär den storlek de 
ska ha i tryck. Om flera fotografier monteras 
samman till en figur måste delfigurerna vara 
absolut rätvinkligt tillskurna. De ska vara monte
rade med högst 1 mm mellanrum på vit kartong 
(använd minsta möjliga mängd lim).

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Begränsade resur
ser för färgtryck inne i tidskriften finns även. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast.
Korrektur utsänds i form av utskrift från rad
skrivare. Författaren uppmanas gå igenom detta 
noggrant och markera alla fel. Rättelser av text 
kan normalt inte göras sedan detta korrektur läm
nats. I undantagsfall ges ett andra korrektur för 
kontroll av figur- och tabellinplaceringar.
Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser längre än en sida. Extra 
särtryck kan erhållas (prisuppgifter och beställ
ningsformulär medföljer korrekturet).
Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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